
Glòria Arbonès

Professora de filosofia, especialitzada en filosofia 3/18-Filosofía para Niños, 
àmbit en el qual treballa des de 1989 tant a l’Argentina com a Catalunya. 
Des de 2015 és la directora del GrupIREF. 
També és professora de didàctica de la filosofia al màster professionalitzador 
de la Universitat de Barcelona.

Currículums 

Nati Calvo Buil

Bibliotecària especialista en literatura infantil i juvenil. Màster de llibres i literatura 
per a infants i joves, per la UAB, i diplomada en treball social. Exerceix de jurat de 
premis de literatura infantil i juvenil i col·labora amb el Consell Català del Llibre 
Infantil i Juvenil (ClijCat). Coordina, juntament amb Laia Ventura, el grup de treball 
BibBotó de biblioteques infantils i juvenils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i 
Documentalistes de Catalunya (COBDC).

Stel·la Camacho (El Petit Tresor)

Diplomada en educació infantil i màster en llibres i literatura infantil i juvenil.
Coordina el projecte de lectura en família “Llegeix amb mi”, des del 2011, 
a l’escola. Edita el blog El Petit Tresor (2009) i és llibretera a la llibreria infantil 
i juvenil El Petit Tresor, de Vic.

Ellen Duthie

Llicenciada i màster de filosofia per la Universitat d’Edimburg, a Escòcia.
Traductora de Maurice Sendak. 
Creadora del projecte de Filosofía visual para niños de Wonder Ponder
(www.wonderponderonline.com), del programa de Filosofía en preescolar
“Filosofía a la de tres”(filosofiaaladetres.blogspot.com) i autora dels blogs 
Filosofía de cuento (filosofiadecuento.blogspot.com) i Lo leemos así
(loleemosasi.blogspot.com).

Silvia Fernández (@Librosfera)

Llicenciada en filologia anglesa, tot i que mai ha exercit com a filòloga.
De fet, ben aviat es va adonar que les biblioteques públiques eren el racó ideal 
per treballar i no va parar fins que va trobar com fer-ho, ja fa més de deu anys.
Com a tècnica auxiliar de biblioteca és més aviat tastaolletes, però el que més 
l’engresca és la literatura infantil i juvenil, el còmic i les noves tecnologies.
La trobareu a la biblioteca Tecla Sala, però també al BibBotó, grup de treball de
biblioteques infantils del COBDC, a la llibreria Al·lots, a Librosfera...
Dedica el temps lliure a llegir, escriure, navegar per internet, fer coses amb les
mans, embolicar la gent per pintar caixes de cartró i, quan no pot més, a dormir.



Alba Marina Rivera

Il·lustradora. Nascuda a Rússia, va créixer a Cuba i fa molts anys viu a Barcelona.
Va ser en aquesta ciutat on va conèixer la il·lustració com a professió i on va 
estudiar a l’Escola Massana.
La seva feina s’enfoca sobretot en el camp editorial, especialment en el llibre 
i l’àlbum il·lustrat. Els seus llibres han estat publicats en diferents països i la seva
obra ha estat exposada en diverses ocasions. Ha guanyat alguns premis, entre els
quals destaca el prestigiós Bolognaragazzi Award 2009, en la categoria New
Horizons, pel llibre El contador de contes (Ekaré, 2008).

Marta Roig

Diplomada en biblioteconomia i documentació i màster en biblioteca escolar 
i promoció de la lectura.
Imagina, crea i coordina projectes i activitats. També forma i assessora 
professionals, famílies, entitats i empreses dels sectors cultural i educatiu.
Forma part del grup de treball BibBotó i de la Xarxa de Laboratoris de Lectura 
i representa el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya al 
Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil.

Lara Reyes

Diplomada en magisteri (2008), màster en biblioteca escolar i promoció de 
la lectura (2009), llibres i literatura infantil (2010) i doctora en didàctica de la 
llengua i la literatura (2015). La seva tesi titulada La formació literària a primària. 
Impacte d’una intervenció educativa en l’evolució de respostes lectores, dirigi-
da per la doctora Mireia Manresa, analitza com es forma i evoluciona el lector 
literari a l’escola durant un període de quatre cursos, de 3r a 6è de primària.
Actualment compagina la docència a primària, la docència al Departament de 
Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UAB, com a professora associada, 
i la formació permanent del professorat. També és professora del màster propi 
del grup GRETEL: llibres i literatura per a infants i joves. Els seus interessos de 
recerca giren al voltant de la formació del lector literari en el context escolar.

Anna Font

Nascuda a Barcelona el 1973, és gestora cultural i diplomada en educació social.
Des de 1997 ha treballat en el camp de l’educació amb infants, adolescents 
i joves, sobretot des del vessant de la dinamització sociocultural.
Els darrers anys ha exercit de tècnica municipal de Cultura a l’administració
(Ajuntament de Gavà), i del 2007 al 2015 va formar part de l’àrea de codirecció
d’Experimentem amb l’ART i és membre de la junta.


