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XIX EDICIÓ PREMIS JUNCEDA
El passat 16 de novembre es va celebrar la XIX Edició dels Premis Junceda 2021 que
atorga l'APIC Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya i que premia totes les
àrees de la il·lustració.
CATEGORIA JUNCEDA GLOBAL, a Peter Van der Ende per Travessia, editat per Libros
del Zorro Rojo.
CATEGORIA LLIBRE INFANTIL FICCIÓ, a Elena Val per Núvols al cap, editat per AKIARA
books.
CATEGORIA AUTOEDICIÓ, a Jani Lunablau i Roberta Bridda per Come un albero.
CATEGORIA ANIMACIÓ, a Pedro Bellido Barquero per Gallinas y otros cuentos, editat per
Libros del Zorro Rojo.
CATEGORIA LLIBRE NO FICCIÓ ADULT I INFANTIL, a Eva Miquel per Des de l'aigua, editat
per Zahorí Books.
JUNCEDA D'HONOR a títol pòstum, a Bernat Cormand.
GRAN JUNCEDA, a Sandro Bassi per La Nacionalien, editat per Libros del Zorro Rojo.
La nostra enhorabona a totes les guardonades i guardonats.
Si voleu veure la cerimònia de lliurament dels premis, feu clic a l'enllaç següent.

Best Illustrated Children's Books 2021
Cada any el New York Times, publica els millors àlbums il·lustrats per infants. I des del
passat 12 de novembre, ja podem consultar la seva selecció d'aquest any: Best Illustrated
Children's Books 2021.
També podeu consultar altres categories com ara:
For Adults: Explore the List
For Teens: Explore the List
For Kids: Explore the List
Para pequeños: explore la lista

"EL FESTIVAL 42 ATRAE 6.000
VISITANTES Y CONFIRMA EL
AUGE DE LA LITERATURA
FANTÀSTICA"
a: La Vanguardia, 8 de novembre de 2021.
La gran acollida garanteix la continuïtat de la cita barcelonina, que tindrà una periodicitat
anual.
En aquest apartat hi pots trobar una selecció de continguts multimèdia del Festival 42:
vídeos, imatges, podcasts... Gaudeix-ne!

UN OTOÑO DE FESTIVALES INFANTILES
per Antònia Justícia a la secció "Cultura", La Vanguardia, 5 de novembre de 2021.
La Setmana de l'Àlbum, FLIC Festival, El Meu Primer Festival de cine! i El Petit: Festival
Internacional d'Arts per a la Petita Infància conformen la iniciativa #TardorFamilyFest amb
Barcelona i Madrid com a seus centrals.

Setmana de l'Àlbum il·lustrat.'L'art d'il·lustrar en clau d'humor'
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L’ART D’IL·LUSTRAR EN CLAU D’HUMOR
El divendres 5 de novembre de 2021 l’SDLIJ va organitzar, juntament amb l’Associació
Àlbum Barcelona, la jornada professional "L’art d’il·lustrar en clau d’humor", en el marc de la
Setmana de l’Àlbum 2021.
Els il·lustradors Olga Capdevila, Eva Sánchez i Dani Torrent ens van parlar de la seva obra i el
procés creatiu, des del punt de vista de l’humor en els àlbums il·lustrats.
Podeu recuperar la sessió a l'enllaç següent del canal de Youtube de Biblioteques de
Barcelona.

Bonjour, monsieur de La Fontaine, ça va?
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BONJOUR, MONSIEUR DE LA FONTAINE,
ÇA VA?
El divendres 15 d’octubre de 2021 l’SDLIJ va organitzar la jornada "Bonjour, monsieur de La
Fontaine, ça va?"
A càrrec de: Sergio Lairla i Teresa Duran
Convidada: Teresa Puig, de La casa dels contes. Per als qui no vau poder seguir-la o bé la
vulgueu tornar a veure, ho podeu fer a l'enllaç següent del canal de Youtube de Biblioteques
de Barcelona.

AGENDA PROFESSIONAL
3a edició de la jornada "Llum de Llull"
La 3a edició de la jornada "Llum de Llull" està dedicada al temps de creixement de Gabriel
Ferrater, és a dir, al període 1920-1939. La jornada tindrà lloc el divendres 26 de novembre
en diversos espais de la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus durant tot el dia i ja estan
obertes les inscripcions al web de les biblioteques municipals, biblioteques.reus.cat.
Podeu veure el programa complet de la jornada a l'enllaç següent.

35 FERIA DEL LIBRO DE GUADALAJARA
Del 27 de novembre al 5 de desembre de 2021
Podeu veure el programa complet al següent enllaç.

SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE
JEUNESSE
De l'1 al 6 de desembre de 2021
Podeu veure el programa complet al següent enllaç.
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Qui ha ditque les biblioteques són avorrides? Si voleu viure aventures sense fi, viatjar per paisatges remots i posar-vos a lapell de personatges ben
diversos, només cal que us deixeu portar per alguns dels llibres que es recomanen al Bibarnabloc. SDLIJ (Servei de Documentació en Literatura Infantil i
Juvenil) em trobareu a laBibliotecaXavier Benguerel.
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Deixa un comentari
L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *
Comentari

Nom*

Correu electrònic *

Lloc web

Envia un comentari
Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.



Qui va ser Osamu Tezyka (⼿! 治⾍, Tezuka Osamu)?

Biblioteques de Barcelona 2021 / Avís legal













