
 
    

    

    

MODELS CREATIUS PER A L’EXPERIÈNCIA LECTORA DELS IN FANTS  
 
 
 
 
 
Kathrin Buchmann  
Directora de programes de LesArt, el Centre de Literatura Infantil de Berlín. 
Ha treballat com a lingüista en la docència de fonètica correctiva, ortografia i escriptura a la 
Universitat de Postdam, i com a formadora ha treballat en les àrees de comunicació artística, 
retòrica, logopèdia i fonètica per tot Alemanya. 
El foment de la formació literària i estètica dels infants i joves ha estat i segueix sent el punt 
principal de les seves activitats, que van des de la concepció de projectes diürns amb tallers 
creatius, fins a nits de lectura, exposicions, passejades literàries i formacions. 
Aquestes activitats també es veuen enriquides per les seves experiències com a bibliotecària (deu 
anys en biblioteques infantils i juvenils de Berlín i sis anys com a directora de biblioteca). 
 
 
Nati Calvo  
Treballadora social, bibliotecària i especialista en literatura infantil i juvenil. Màster de llibres i 
literatura per a infants i joves per la UAB, exerceix de jurat de Premis Lij i de crítica literària a la 
revista Faristol.  
Actualment és directora de la biblioteca Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat.  
 
 
Cristina Garreta  
Bibliotecària de la sala infantil de la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus 
des de l'any 2003. Venia de la Biblioteca Pública Municipal de Salou, que va ser 
de les fundadores del Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la Unesco, amb 
Mercè Escardó, i d'haver passat per la Biblioteca de la Universitat Rovira i 
Virgili i la Biblioteca Pública de Tarragona. 
 
 
Glòria Matas   
Sense saber gairebé com, i des de la branca educativa, vaig anar a parar a una biblioteca infantil: 
la biblioteca d’en Massagran, de Salt. Les tardes de lectura, envoltada de nens i nenes, les ganes 
d’explicar contes, les propostes creatives i la meva vessant d’animadora infantil, m’han anat 
acompanyant i han transformat l’espurna inicial, que sovint s’aviva i manté el caliu. Passejant per 
diferents biblioteques de Girona, i ara ja com a mare també, segueixo receptiva per fer de pont 
entre els llibres i les famílies, per sorprendre’ns de les possibilitats que ens ofereixen i créixer 
plegats.  
Actualment treballo a la Biblioteca Antònia Adroher de Girona. 
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José Antonio Portillo Vesga 
(Lerma, 1959) Mestre, artista plàstic, escriptor, productor teatral, escenògraf i pedagog. En l’àmbit 
teatral destaquen els seus projectes Artefactes (premi Millor Espectacle Infantil de les Arts 
Escèniques de la Generalitat Valenciana), El Museo del tiempo (nominat als premis MAX al millor 
espectacle revelació), Biblioteca de cuerdas y nudos i Archivo de gestos emocionales, que s’han 
pogut veure arreu de l’Estat i en teatres de grans ciutats europees com ara Parma, Londres, 
Lisboa, Milà, Anvers...  
Pel que fa a exposicions individuals, cal destacar el muntatge d’Artilugios para contar y crear 
historias, i ¿Qué piensa mi sombra?. 
Ha participat en nombrosos projectes artístics col·lectius i ha presentat les seves experiències en 
destacats congressos i jornades d’arreu, impossibles de resumir en aquest breu currículum.  
L’editorial Kalandraka li ha editat tres llibres que recullen part de la seves experiències: 
Artefactos (2003), Premio Nacional al Mejor Libro ilustrado Infantil y Juvenil, El Museo del tiempo 
(2004) i Qué piensa mi sombra? (2007). 
 
 
Imma Pujol 
Bibliotecària i documentalista, postgrau en mediació cultural per al foment de la lectura, narradora i 
responsable de la sala infantil de la Biblioteca Pública de Tarragona.  
Des de l'any 1995 responsable de les activitats de foment de la lectura per a públic infantil i juvenil 
i, des del 2003, coordinadora dels clubs de lectura infantils i juvenils.  
Narradora de contes, membre del Col·lectiu Entret(r)es i autora d’un primer conte com a fruit d'un 
projecte conjunt (El Serrallo un lloc de conte. La memòria dels pescadors) entre la BPT i el Museu 
del Port de Tarragona. 
 
 
Montserrat Rebollo  
Entre el blau d’Arenys de Mar i el verd de Girona m’he desplegat com a educadora, mare i 
bibliotecària. 
Les lletres i els infants sempre hi són presents.  
Amb els anys creix més i més l’impuls de la sorpresa i del joc, cosa que converteix la sala infantil 
de la biblioteca en un paradís. 
Actualment treballo a la biblioteca Just M. Casero, de Girona. 
 
 
Marta Roig  
Diplomada en biblioteconomia i documentació i màster en biblioteca escolar i promoció de la 
lectura.  
Ha coordinat els programes Nascuts per llegir i Bdpuntedu i actualment dissenya i gestiona 
activitats i programes de foment de la lectura. També és formadora i assessora als sectors cultural 
i educatiu.  
 
 
Laia Ventura 
Si hagués de triar un personatge que em defineixi... no seria en Frederick. 
Més aviat seria l’Olivia: xerraire, presumida, exagerada... però organitzada, sensible i creativa. 
Treballo de directora de la biblioteca de Vilassar de Mar i tot i que m’agrada molt la feina de 
gestora, m’escapo molt sovint al taulell d’infantil. 
Sóc membre del Bib.Botó des de fa 13 anys. 


