
Festa del llibre
per a nens i nenes

d’11 a 19.30 h



(No el perdis, perquè et servirà per fer 

un munt d’activitats i entrar allà on vulguis.)

A més de ser 

un programa, aquest  

és el teu passaport 

per viatjar pel Món Llibre:

nom

edat



40 
editorials
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Al Món Llibre,
hi trobaràs...!
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Portes 
obertes 
al MACBA 
i al CCCB

Exposició 
dels Joves 
Il·lustradors
de la Llotja

Els autors 
més joves del 
Premi Jordi 
Sierra i Fabra

I mil i una maneres 
d’apropar-te als llibres..., 

des de les arts visuals fins al hip-hop, 
passant pel projecte Poem Express, la dansa 
més contemporània, els autors emergents, les 

olors, el rock, els jocs o les titelles gegants!

espais dels grans

Ciutat lli re,



Els espais
1.

 Poem Express. 
Taller internacional de poesia  
il·lustrada

 Pati de les Dones

2.
 Llibreria LAIE - CCCB

 Pati de les Dones

3.
 El Carrusel de la Poesia

 Pati de les Dones
  Amb Manel Veiga.

4.
 La Biblioteca dels Llibres 

Trobats
 Hall CCCB 
 Amb tots els llibres, la instal·lació 

Capses de Cop de Clown, 
Georgina Llapis,

 Els Savis del Què Llegim,
 el racó de Casa Amèrica Catalunya 

i els millors espectacles de les 
Biblioteques de Barcelona.

5.
 L’Auditori

 Auditori CCCB
 Amb els espectacles més 

trencadors relacionats amb llibres.
 Els joves autors.
 La trobada amb Knister.
 Amb zona de lectura 

6.
 Ciutat lli re

 Espai -1 del CCCB
 Espai exclusiu per als més grans 

de 9 anys.
 Amb zona de lectura

7.
 L’espai dels Joves Il·lustradors 

de la Llotja
 Arxiu del CCCB

8.
 El Mirador dels Nascuts 

per Llegir
 Mirador del CCCB
 Per a nens i nenes de 0 a 3 anys.
 Amb zona de lectura

9.
 L’Escenari de les Editorials*

 Pl. de Joan Coromines
 Amb concerts, presentacions, 

endevinalles i un munt 
d’espectacles proposats  
per les editorials. 

10.
 L’espai de Tallers I i II*

 Pl. de Joan Coromines
 Amb les propostes més divertides 

de les editorials i una zona on 
els Il·lustradors de la Llotja 
et dibuixaran la teva història 
inventada. 

 Amb zona de lectura

11. 
El C3BAR

 Els millors plats i entrepans 
del Món Llibre, contes japonesos  
i altres sorpreses.

12.
 L’Estona del Conte*

 Pati de les Escultures
 Zona de joc i de contacontes amb 

suggeridores propostes de les 
editorials.  

13.
 La Torre En Veu Alta 

 Pl. de Joan Coromines
 Si t’atreveixes a llegir en veu alta, 

et regalen un llibre.
 Amb zona de lectura per escollir  

el llibre

14.
 El Mercat d’Intercanvi

 Pl. de Joan Coromines
 Amb la Mariquemportes 

i la Mariqueemdius.

4
Durant el Món Llibre, es lliurarà una graella 
que recull hora a hora totes les activitats.

*



15.
 L’espai dels Contes Clàssics

 Auditori del MACBA 
 Amb els contes del senyor Nil, de 

Manel Barceló i Benecé, i el Museu 
de les Olors de Lulú Cologne.

 Amb zona de lectura 

16.
 El Món Llibre Digital

 Atri del MACBA
 A càrrec de leqtor.com.

17.
 L’espai de Tallers d’Art 

Atri del MACBA
 A càrrec de Coco Books, Combel, 

Tantàgora i la revista Naïf.

18.
 L’espai dels Poemes 
Pessigolles 

 Hall del MACBA
 Instal·lació plàstica + poesia 

contemporània + música.  
Idea de José Menchero.  
Amb Hervé Costa i Sara Sanguino

19.
 Abans del bosc

 Atri del MACBA
 Zona de lectura de llibres d’art, 

poesia i música. 
 Visites teatralitzades a l’espai 

infantil de Rodney Graham els dos 
matins, cada 30 min. A càrrec de 
Claret Papiol.

 I visites guiades a John Baldesari, 
Pura bellesa, i Rodney Graham, 
A través del bosc.

 Dissabte, a les 12 i 18 h, diumenge 
a les 12 h

20.
 Llibreria La Central – MACBA

 Pl. de Joan Coromines
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A la manera de...
Diversos artistes de diferents disciplines, tots exponents de la creació més 
contemporània, treballen al Món Llibre en una experiència que es basa en 
la seva «lectura» particular d’alguns dels llibres proposats per les mateixes 
editorials participants o bé en la seva mirada sobre la literatura.

Carlota Subirós 

i Babou Cham
La llavor del foc

Auditori MACBA

Dissabte 17 d’abril, a les 16.30 i 18 h

Recull de mites de diverses cultures sobre 

els orígens del món amb Babou Cham  

i direcció de Carlota Subirós.

 
Producció de La Secreta, amb la col·laboració 

especial de Laia Torrrents i Roger Aixut (Cabo 

San Roque). 50 min

Sònia Gómez.- On vs Off 

Allà on viuen els monstres (cast: Santillana/

Alfaguara infantil i juvenil  i cat: Kalandraka)

Auditori del CCCB

Diumenge 18, a les 16.15 h 

Adaptació sonora i gairebé visual  

del conte de Sendak. Recorregut per  

la imaginació, la foscor i la por a través 

del Max, protagonista de la història.

Manel Barceló

Els contes del Sr. Nil

Espai dels Contes Clàssics.  

Auditori del MACBA

Dissabte 17 i diumenge 18, a les 12.30  

i 13.15 h 

Espectacle dirigit per Pep Bou i interpretat 

per Manel Barceló. El Sr. Nil és un  

home carregat de bon humor i capaç 

d’encisar-nos amb les seves narracions  

i contes de tota la vida.  25 min

El Nota i Cia
Dimitri (Ed. Baula)

Auditori del CCCB

Dissabte 17 i diumenge 18, 

a les 12.30 h

Un conte en hip-hop amb 

producció d’Hipnotik Faktory.

Rap: El Nota, música: Dive 

Dibosso, visuals: Magmovies, 

dansa i acting: Rudy Alvarado

Perico Pastor  
i Agustí Fernández 

Precisament així (Ed. Juventut)

Auditori del CCCB

Dissabte 17, a les 17 h 

(sessió en català) i a les 18 h 

(sessió en castellà)

Versió amb il·lustracions i música 

en directe del conte El gat que 

sempre anava sol

Ramon Colomina 

i Sílvia Genovés

R.A.S

Auditori del CCCB

Dissabte 17 i diumenge 18, 

a les 13.30 h 

Reflexió poètica sobre la paraula 

i la família.  

Amb la col·laboració de Lui i  Nahui.
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El Món Llibre Digital
Leqtor.com vol acompanyar els més 
petits per l’apassionant món del llibre 
digital, sempre guiats per  la creativitat, 
la proximitat  i les bones històries.

«Descobreix el llibre digital» 
Amb la intenció de familiaritzar  
els més joves en la lectura digital,  
us presentem una secció de lectura  
en què els nens tindran l’experiència  
de llegir amb un lector digital (Leqtor)  
a partir del qual podran accedir a una
gran quantitat de llibres.

Atri del MACBA. 
Dissabte, d’11 a 19.30 h
Diumenge, d’11 a 15 h

La Mariquemportes  
i la Mariquemdius
Van amunt i avall carregades de llibres. 
Si us les trobeu us n’explicaran alguns. 
A càrrec de Tantàgora amb Mariona 
Trenchs i Gina Martí.

Plaça de Joan Coromines.  
Zona Mercat d’Intercanvi
Dissabte, de 16.30 a 19 h;  
i diumenge, d’11 a 12 i de 13 a 14.30 h

Recreat
Alícia i el país de meravelles 

(Ed. La Galera)

Instal·lació permanent 

Ciutat lli re, Espai -1 del CCCB

Dissabte 17 i diumenge 18, 

d’11 a 19 h

Arts visuals/multimèdia 

i realitat augmentada,  

en un intent d’apropar els 

nous llenguatges digitals 

a partir del format del llibre 

tradicional.

Giovanna Pezzullo
El museu fabulós  

de Lulú Cologne.- 

La caputxeta vermella,

La FadaPaca i La llegenda de Sant 

Jordi (Ed. Estrella Polar)

Espai dels contes clàssics.  

Vestíbul Auditori del MACBA

Dissabte 17, de 12 a 14 h 

i de 16.30 a 19 h;  

i diumenge 18, de 12 a 15 h

Quina olor fan els contes?

Experiència sensorial en grups 

de 6 nens.
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Els Savis  
del Què llegim...
Biblioteca dels Llibres Trobats (Hall CCCB)

Especialistes en literatura infantil i juvenil donaran pistes i consells per 
escollir els millors llibres entre l’oferta editorial.

Aquesta és una iniciativa a càrrec  
de Biblioteques de Barcelona.

Els Savis et recomanen

TÍTOL  
 

AUTOR  
           E

DITORIAL
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La cartera i exploradora 
Georgina Llapis i el seu Gran 
Llibre de les Adreces dels 
personatges dels contes 
tornen al Món Llibre. De fet, 
enguany la Georgina Llapis ha 
estat l’ambaixadora de la festa 
a les escoles de la ciutat.

Biblioteca - Hall del CCCB
Dissabte, d’11.30 a 14 h  
i de 16 a 17 h
Dissabte, a les 17.40 h
Presentació d’«El llibre secret»,  
a l’escenari de la Biblioteca.
Diumenge, d’11.30 a 14 h  
i de 16.30 a 19 h

El Mirador  
dels Nascuts 
per Llegir
Espai de 0 a 3 anys

El programa Nascuts per Llegir celebra 
l’aniversari! Ja en fa 5! És per això que 
Món Llibre ofereix un tastet de les seves 
activitats habituals, els seus consells  
i les seves recomanacions a l’espai  
del Mirador del CCCB.

Espai Mirador del CCCB
Nascuts per Llegir (NPL) és un programa 
que promou el gust per la lectura entre 
els infants de 0 a 3 anys, fomentant 
experiències emotives a partir del llibre  
i compartides per adults i infants. 

Tens més de 9 anys? Demana 
el carnet Ciutat lli re 
a qualsevol dels monitors… 
Només així podràs accedir a 
l’espai dels grans amb còmics, 
manga, llibres per a tu, noves 
tecnologies i tallers diversos. 

Espai -1. CCCB / Dissabte 17 
i diumenge 18, d’11 a 19.30 h
El disseny d’aquest espai ha 
estat a càrrec dels alumnes 
del postgrau L’Espai Expositiu, 
organitzat per la UPC i el CCCB.

Georgina 
Llapis 
Ambaixadora  
del Món Llibre Ciutat

lli re
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Knister, l’autor de Tina 

Superbruixa, al Món Llibre

Els nous autors 

Diumenge 18 d’abril

12.20 h: Signatura 

de llibres i trobada amb  

els seus lectors. 

(Entrevista a càrrec dels 

nens i nenes de l’escola 

Reina Violant) 

Escenari de les Editorials.

Pl. de Joan Corominas

16.50 h: Projecció de la 

pel·lícula Kika Superbruja.

Auditori del CCCB / Auditori 

del MACBA

18.20 h: Trobada amb 

Knister i acte de cloenda  

del Món Llibre.

Auditori del CCCB

Diumenge 18 d’abril

11.45 h: Conversa amb 

els joveníssims guanyadors 

del Premi: Arturo Padilla, 

Jana Santamaria 

i África Vázquez. 

Amb Jordi Sierra i Fabra 

i Elena O’Callahan.

Auditori del CCCB

El convidat internacional és Knister, 

autor de la sèrie de llibres de la Tina 

Superbuixa, tot i que també ha escrit 

altres sèries de llibres, com ara Yoco  

o Quique & Lucas locopilots. 

Les seves obres es llegeixen a molts 

països i s’han traduït a més de 23 

llengües. Tota la sèrie de la Tina 

Superbruixa ha estat publicada en castellà 

i català per l’Editorial Bruño/Brúixola. 

L’estiu del 2009 es va estrenar a Catalunya 

la pel·lícula Kika Superbruja, del director 

austríac Stefan Ruzowitzky.

Ens acompanyaran al Món Llibre els 

autors guanyadors del premi literari 

Jordi Sierra i Fabra que promociona  

la Fundació del cèlebre escriptor. 

Aquest premi és per a autors menors de 

18 anys. El publica anualment Ediciones 

SM i es lliura en la vetllada dels premis 

Barco de Vapor, el Gran Angular  

i l’Internacional d’Il·lustració. 
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Els nous il·lustradors  
de l’Escola de la Llotja

Gabriela Rubio
La il·lustradora del cartell

Dissabte 17  

i diumenge 18, 

d’11 a 19.30 h

Exposició
Arxiu del CCCB

Dissabte 17  

i diumenge 18,

de 12 h a 14 h  

i de 16 h a 18 h

Taller 
d’il·lustradors  

a la carta
Zona Tallers 2. 

Pl. de Joan Coromines

Signatura de llibres  

de Gabriela Rubio:

Dissabte 18 i diumenge 19, 

de 12.30 a 13 h

A la llibreria Laie –  

CCCB al Pati de les Dones

El Món Llibre és una bona finestra perquè 

els joves il·lustradors mostrin el seu treball 

al públic, i vol esdevenir, a més, un punt de 

contacte entre les joves noves promeses de la 

il·lustració catalana i els editors.

Enguany presenta la mostra de la Llotja, 

comissariada per Lluís Casado, en què participen 

en què participen nou dels seus exalumnes, del 

grau Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny 

en Il·lustració.

Aurembiaix Abadal i Grau (Premià de Mar, 1985), 

Kim Amate (Terrassa, 1974) , Màriam Ben-Arab 

(Barcelona, 1983), Zuzanna Celej (Polònia, 1982), 

Judit Frigola Fontacaba (Figueres, 1985), 

Jordi Solano (Barcelona, 1982), Ferran Torras 

(Girona, 1981), Daniel Torrent (Barcelona, 1974),

Elva Vázquez Lombardía (Barcelona, 1981)

i Sonja Wimmer (Munic, 1974) 

La Gabriela, a més de ser il·lustradora, 

també és una gran autora de llibres 

infantils i juvenils  com La bruixa 

Tibúrcia o Un lleó a les golfes.

La Gabriela Rubio ha publicat llibres  

en més de quinze editorials i, durant tot  

el Món Llibre, la podreu trobar a l’espai  

del Poem Express.
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Trobaràs tots els llibres  
del Món Llibre referenciats a: 
www.bcn.cat/canalcultura
La millor guia de títols, autors i editorials que t’hauran acompanyat a la Festa més 
literària. 

A més, la biblioteca de Casa Amèrica Catalunya també se suma al Món Llibre 
i us convida a conèixer una selecció de la seva col·lecció de llibre infantil
i juvenil especialitzada en l’Amèrica Llatina.
Trobareu més informació 
a www.americat.net.

Els llibres que més m’han agradat 

del Món Llibre 2010 són:

*Els pots comprar a Món Llibre amb un 10 % de descompte


