encontats.balaguer.cat

Dimecres 16 de juny

Del 17 al 19 de juny

Diumenge 20 de juny

Jornada professional per a bibliotecàries

1a Jornada Professional d’Il·lustració
i Disseny Gràﬁc Ciutat de Balaguer

Encontats, 6è Mercat del Conte
i el Llibre Il·lustrat de Balaguer

“La mediació literària”
a càrrec de Roser Ros, de Tantàgora
Jornada de formació adreçada a professionals de les
biblioteques públiques al voltant de temes vinculats
amb la literatura infantil i juvenil.

Xerrades, tallers, taula rodona... amb un tema central que farà de ﬁl
conductor “Dibuixant el canvi”, per treballar al voltant de la mirada
que exerceix la il·lustració en el canvi social.
Consulta programació pàgina 8

A l’Encontats podreu escoltar contes mentre passegeu pel carrer, fer
activitats i tallers de tot tipus, comprar les darreres novetats en matèria
de llibre infantil, i sobretot impregnar-vos de la fantasia que durant
aquell dia inunda el centre de la ciutat.
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UNA LITERATURA IMPORTANT

Josep Vallverdú

’anomenada literatura
infantil i juvenil fou,
en principi, catalogada
com a subgènere; es va
separar de la literatura
general al segle XIX, juntament amb
l’altra singularitzada, la sentimental
destinada a les dones. Eren, ben clarament, un estigma tant l’una com
l’altra. I ﬁns a cert punt aquest estigma continua, hom parla de la literatura destinada als més joves com
d’un subtipus, i el mateix amb la que
diuen destinada a les lectores.

L

En els seus orígens, només existia literatura general, llegien els qui sabien de lletra,
ben pocs. Però en el seu aspecte oral, la literatura arribava a tothom, tothom sortia a la plaça
a escoltar els portadors de noves o recitadors de
llegendes. I la menudalla, si s’avorria se n’anava
a jugar.
Els relats d’aventures, intriga, de maduració del personatge protagonista, (generalment
juvenil) o de tipus llegendari, són a la base dels
textos de lectura preferida dels més joves, ja siguin obres clàssiques, ja modernes, en format de
llibre, d’àlbum o d’historieta gràﬁca. I els lectors
són ells i elles. Existeixen organitzacions de promoció de la literatura juvenil, com l’Ibby (Oﬁcina internacional del llibre per al jovent), que
atorga la Medalla Andersen cada dos anys, mena
de Premi Nobel del llibre juvenil.
Hi ha un gran mercat per a la lectura juvenil, i moltes persones que hi intervenen: les
que escriuen, les que il·lustren, les que editen
i distribueixen, les que ensenyen a l’escola, els
pares i mares, i les que serveixen a les Biblioteques. Enguany, la Festa Encontats té per padrí
un important bibliotecari, i també escriptor, Pep
Molist, que va iniciar-se en la seva professió precisament a Balaguer.
Josep Vallverdú, padrí de l’Encontats 2016.
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PARLEM AMB PEP MOLIST

EXPOSICIÓ
Museu de la Noguera

ep Molist és bibliotecari i ha treballat sempre en àrees infantils
de diverses biblioteques públiques. Va començar la seva carrera professional a la secció infantil de la Biblioteca Margarida de Montferrat
de Balaguer i actualment treballa a la Biblioteca del Casino de Manresa. La feina i l’aﬁció
per la lectura l’han portat a tibar diversos ﬁls
del binomi format per llibres i infants: a llegir
literatura per a infants i joves; a recomanar-la,
com a bibliotecari i com a crític, i també a
escriure’n (en aquests moments compta amb
més de 80 obres publicades). Aquest any serà
el padrí de la 6a edició de l’Encontats i rebrà
la vara que ho acredita de mans de la il•lustradora Pilarín Bayés.

P

Il·lustració de Susana Ramírez

TEMPS ERA TEMPS...
Contes amb prevenció
Del 28 de maig a l’11 de juliol
“Temps era temps...”, és una exposició emmarcada
en l’Encontats, el Mercat del Conte Infantil i el Llibre
Il·lustrat de Balaguer, que es celebrarà del 18 al 20
de juny. Es tracta d’una exposició de contes infantils
clàssics il·lustrats per Susana Ramírez i reinterpretats
en clau de prevenció sanitària. La il·lustradora ens
mostra quatre contes (La Blancaneu, La Bella Dorment, la Caputxeta Vermella i Hansel i Gretel, on els
i les protagonistes canvien el ﬁnal de les seves històries en aplicar criteris de prevenció).
La mostra, que fou produïda l’any 2020 per a l’Institut Català d’Oncologia en el marc del Programa de
Recerca en Epidemiologia del Càncer, pren especial
rellevància també en el context de crisi sanitària que
estem vivint. L’exposició doncs es complementarà
amb diversos objectes de les col·leccions del Museu
de la Noguera que podrien tenir vinculació amb els
contes explicats.

La Biblioteca Margarida de Montferrat recomana:
KACPRZYK,
Agnieszka.
D’on vinc?.
Barcelona:
Thule, 2021

MIRALLES,
Francesc.
El petit Ikigai.
Barcelona:
Fanbooks, 2021

RODARI,
Gianni.
L’Agent X.99:
contes i versos
de l’espai.
Barcelona:
Kalandraka,
2021

PINTADERA,
Fran.
La millor
jugada d’en
Madani.
Barcelona:
Ekaré, 2021

LASERRE,
Hélène.
El viatge
dels veïns.
Barcelona: Bira
Biro, 2021

FALCÓN
MALDONADO,
Cristina.
A l’altre costat.
Barcelona:
Akiara Books,
2021

CONTRERAS,
Elisabet.
El ball de
la petita
Matrioixca.
La Seu d’Urgell:
Edicions
Meraki, 2021

GRATZ, Alan.
L’Amy i la
biblioteca
secreta.
Barcelona:
Takatuka, 2021

WARY, Chloé.
Temporada de
rosas.
Bilbao:
Astiberri, 2021

CHROBÁK,
Ondřej.
Cómo se hace
un museo.
Madrid:
Nórdica, 2020

DENISEVICH,
Kasya.
Veïns.
Barcelona:
Joventut, 2021

BESORA,
Ramon.
Què veus
eriçó?.
Lleida: Pagès
editors, 2021

1.Quins van ser els teus primers passos com
a lector i quines lectures et van marcar més
en la teva infància?
Jo no era un infant especialment lector. Vaig
començar a llegir, amb molta força, a l’Institut i ja literatura per a adults. De totes formes,
recordo una Història de Babar, el petit elefant
de Jean de Brunhoff, que em va regalar un tiet
que treballava a l’editorial Aymà -segurament
l’únic membre de la família que tenia alguna
relació amb els llibres i la cultura. Els meus
pares treballaven a la fàbrica-, i una col·lecció
de còmics que adaptaven els grans clàssics de
la literatura d’aventures i que es deia Joyas
literarias juveniles. Hi havia Verne, Twain,
Salgari...

“és inevitable i apassionant
repassar la teva trajectòria
vital per veure allò que t’hi
ha conduït”
2. Reconeixes en la teva feina actual com a
escriptor la inﬂuència d’alguna d’aquestes
lectures?
Quan et dediques a escriure, és inevitable i
apassionant repassar la teva trajectòria vital
per veure allò que t’hi ha conduit, i analitzes
qualsevol ingredient. Per exemple, el llibre de
Babar m’atreia de petit, i encara m’atreu ara.
Té un inici descomunal i una enorme força
narrativa!
3. Com et vas iniciar en el món de l’escriptura?
Quan era jove escrivia. Jo era tímid. Em costava molt expressar-me enmig dels grups, i

Pep Molist

escrivia poemes, dietaris... També feia cròniques en una revista d’atletisme...Tenia tendència a expressar-me per escrit però sense un
objectiu clar.
Jo no havia treballat mai en una feina adreçada a infants. En acabar la carrera de Biblioteconomia i Documentació, un company d’estudis em va comentar que a Balaguer, hi havia
una plaça per treballar en una Àrea Infantil.
Ell em va recomanar. Creia que per la meva
manera de ser podia ser un bon professional.
Tenia poca experiència i en àmbit universitari.
Balaguer és el punt d’inﬂexió. Vaig coincidir
amb una bibliotecària vocacional, i apassionada per la literatura, la Montse Comajuncosas.
I vaig descobrir la literatura infantil, que gairebé no coneixia. Vaig començar a llegir-ne,
per poder recomanar i ser útils als lectors infantils i a les seves famílies, i amb un grup
de quatre bibliotecaris, vam proposar al diari
Segre d’elaborar unes pàgines setmanals de
recomanació de llibres. Es va convertir en un
exercici enorme d’escriptura i d’investigació
de la literatura infantil i juvenil de tots els
temps i contemporània. Vaig començar a escriure com a divulgador de la literatura, i amb
el temps, vaig anar evolucionant com a crític,
i vaig començar a fer intents com a escriptor.
La literatura infantil m’atreia pel fet d’explicar qualsevol tema amb paraules senzilles i
amb concisió; per l’ús de la fantasia...
Treballar a la biblioteca de Balaguer i al costat
de gent apassionada, enmig de llibres i de lectors, va suposar una immersió inesperada en
la literatura que encara continua.
4. Creus que la literatura infantil i juvenil
està prou valorada al nostre país o caldria
canviar alguna cosa?
La literatura infantil i juvenil sempre queda
en un segon terme, invisible moltes vegades

en totes les ﬁnestres possibles i mitjans de comunicació.
El dia que es cregui en el seu paper indispensable en la formació de lectors, llavors alguna
cosa canviarà. És important i bàsic que en el
període de formació lectora de qualsevol individu, la trobada de l’infant amb la literatura sigui plaent i aquesta sigui de qualitat.
5.Com a bibliotecari i autor, què sents quan
un infant agafa en préstec un dels teus llibres?
Una satisfacció enorme. M’ha costat molt arribar a sentir-me escriptor.
Una de les coses que més m’agrada, és observar que algú s’emporta algun llibre meu i en
parla amb el seu acompanyant, sense saber que
en sóc l’autor.
6. A la teva feina recomanes sovint lectures a
infants i joves, però si només poguessis recomanar un llibre, quin seria?
Triar una sola lectura és complicat. Hi ha tants
llibres que m’han captivat!, però em quedaria
amb L’illa del tresor de Robert Louis Stevenson. Un llibre que tot i el pas dels anys, segueix
mantenint la vigència, la força i tot l’atractiu
del món.
7.Què en penses de festes com l’Encontats
que volen posar en valor la tasca de la narració oral, el món dels contes i la literatura
infantil com una gran festa familiar?
La trobo una iniciativa genial i necessària. Tot
allò que posa sobre el mapa la literatura infantil és positiu, i si aquesta surt dels seus espais
habituals -biblioteques, escoles...- i es barreja
amb la gent, al carrer, encara ho és més. És una
manera d’apropar-la a persones que hi estan familiaritzades i a persones que en són alienes.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
10.00 h – 13.00 h
PLAÇA DEL MERCADAL

12.30 h
Carpa literària

18.15 h
Carpa + 4 anys

Signatura de llibres
a càrrec de Pilarín Bayés i Pep Molist

Espectacle “La bella mandarina”
a càrrec de Sílvia Palazón.

1a Trobada USK Lleida a
l’Encontats

10.30 h – 20.00 h
Mercat d’il·lustradors/es,
editorials i llibreries
13.15 h
CONTES 0-3 ANYS

La Nit de Llegendes s’iniciarà a la Torre Blanca de la muralla (el Bombo) en un recorregut
que passarà per alguns dels principals monuments de la ciutat, acompanyats per Maria
Bullfarines, la treballadora multitasques de la
Paeria de Balaguer al segle XIV que ens explicarà aspectes de la cultura popular a l’entorn
de la Nit de Sant Joan. En diferents aturades es
gaudirà de les peces i obres guanyadores dels
Premis Ziryab. Està previst que el recorregut
acabi al safareig de La Reguereta.
19.30 h Nit de llegendes
Sessió familiar

10.30 h
ESCENARI CENTRAL
Espectacle inaugural
“El vestit pop de l’emperador”
a càrrec de La Roda Produccions

Tallers d’ il·lustració

Contes per a adults
21.00h Plaça Mercadal Espectacle de contes per a adults “Lo preu de dormir tranquil” a càrrec de la Companyia Cassigalls

“Parlem?”
Trobades professionals entre il·lustradors/es
i editorials

19.30 h
Escenari central
Espectacle de cloenda “Big Chicken”
a càrrec de Xiula

JOCS, TALLERS I ALTRES

11.00 a 20.00 h
CAMERINO DE MAQUILLATGE

CONTES
0-3 ANYS

17.15 h
CONTES 0-3 ANYS

CONTES
+4 ANYS

Contes per a nadons “La medusa perduda” a càrrec d’Eva González

CAMERINO
DE MAQUILLATGE

12.00 a 13.30 h
i de 17.00 h a 18.30 h
“EL SECRET DE LA NANNA”

ESCENARI
CENTRAL

Contes per a nadons “Història d’un jardí”
a càrrec d’Eva González

EL SECRET
DE LA NANNA

12.15 h
CONTGES + 4 ANYS

le

rer

Car

17.15 h
CONTES + 4 ANYS
Major

“PUCK I LA SEVA TROUPE”

Carrer
Carrer
Gaspar
de Portolà

Espectacle “Quan hi havia gegants”
a càrrec de Mon Mas.

11.30 a 14.30 h
i de 16.30 a 19:30 h

i

irac

M
del

a càrrec de la Companyia de Teatre
Anna Roca

Carrer

MERCAT D’IL·LUSTRADORS/ES,
EDITORIALS I LLIBRETERS

12.15 h
CONTES 0-3 ANYS

Espectacle “B.O.M.”
a càrrec de Mon Mas.

16.00 - 18.00 h
CARPA LITERÀRIA

wc

Carrer Barri Nou

10:00 a 11:00 al Carrer d’Avall.
Taller amb Cristina Losantos
“Tot el que surt d’un llapis!”
Per a infants a partir de 5 anys
Preu: 3 €
12:00 a 13:00 al Carrer d’Avall.
Taller amb Roser Matas
«Expressions il·lustrades»
de 5 a 8 anys

Concert-vermut
a càrrec de Maria Jacobs

PINTEM?

DISSABTE 19

Inauguració a càrrec de Pep Molist,
bibliotecari i escriptor, acompanyat de
Pilarín Bayés, il·lustradora, i les autoritats
locals

Espectacle itinerant “Pigs”
a càrrec de la Companyia Campi Qui Pugui

a càrrec d’El Burro dels jocs

Storytime “Around the world”
a càrrec de Kids&Us Balaguer.

11.30 h
ESCENARI CENTRAL

Espectacle
“Les tres princeses pàl·lides”
a càrrec de Sílvia Palazón.

PLAÇA DEL MERCADAL

11.00 h
CONTES + 4 anys

22.00 h Nit de llegendes
Sessió golfa

16.00 h
PLAÇA DEL MERCADAL

13.45 h
PLAÇA DEL MERCADAL

Contes per a nadons
“Les formigues també ballen”
a càrrec d’Ada Cusidó

La Nit de Llegendes

13.15 h
CONTES + 4 ANYS

PUCK I LA
SEVA
TROUPE

DIVENDRES 18

DIUMENGE 20

CARPA
LITERÀRIA

Tots els espectacles tenen l’aforament
limitat. Cal fer reserva de plaça prèvia a
encontats.balaguer.cat o el mateix dia al
lloc de l’activitat ﬁns 30 minuts abans de
començar l’espectacle, xerrades o tallers
o ﬁns a esgotar les places disponibles.
On no s’especiﬁca són gratuïts
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d’Aval

18.15 h
CONTES 0-3 ANYS
l

Contes per a nadons
“La granja no s’adorm”
a càrrec d’Ada Cusidó

a càrrec de Tombs Creatius

11.30 a 19.30 h
“PINTEM?”
Espai de pintura lliure per a infants
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PARLEM AMB JORDI CALVÍS

PARLEM AMB
SÒNIA ALINS

Jordi Calvís és dissenyador gràﬁc i
il·lustrador i és l’autor dels cartells de la 6a edició de l’Encontats, el Mercat del Conte i el Llibre
Il·lustrat de Balaguer i de la 1a Jornada Professional d’Il·lustració i Disseny Gràﬁc Ciutat de
Balaguer

Sònia Alins és una il·lustradora i artista centrada en la creació d’obres d’art (sovint tridimensionals) amb una narrativa poètica de caire surrealista amb la qual aborda els seus sentiments,
desitjos, somnis i malsons. Fa un ús extens de
la ﬁgura humana (majoritàriament femenina) i,
al mateix temps, explora l’expressivitat d’elements com la transparència i el desenfocament.
És l’encarregada de dur a terme el taller “L’objecte poètic” el divendres 18 de juny.

1. Amb un llapis i una caixa de colors n’hi ha prou per canviar el món?
Tant de bo! Calen moltes coses per canviar el món, però cada petit detall que pugui servir
per escurçar la distància per arribar-hi, ja és un gran pas. Pot ser un dibuix, una fotograﬁa, una cançó, una poesia, un meme. Penso que la il·lustració com a llenguatge, sempre ha sigut, és, i serà una peça insubstituïble per explicar el món, despertar l’esperit
crític i convidar a la reﬂexió.
2. Què et va decidir a agafar un full i començar a crear?
Uf. Jo era massa petit el dia que va passar això i és impossible recordar-ho. I des de
llavors no ho he deixat de fer. I dubto que arribi el dia ja, en aquestes alçades. Han
anat canviant les motivacions, els estímuls, la inspiració, les idees, les tècniques i
els estils, però mai l’instint d’agafar un full en blanc, deixar-me anar, i guixar-hi.

1. Què et va decidir a agafar un paper i colors
i començar a crear?
La veritat es que des de sempre he tingut paper
i colors a la mà. No podria dir-te quan va començar tot exactament. L’únic que sé és que des
de molt petita sempre em recordo dibuixant. La
veritat és que sempre vaig desitjar ser el que sóc
avui.
2. Com veus el món de la il·lustració actualment a Catalunya?
El panorama de la il·lustració a Catalunya
és molt ric i divers. Hi ha una gran quantitat
d’il·lustradors que tenen una projecció impressionant i que, avui dia, realitzen encàrrecs per a
clients de tot el món. A més, el gran nivell dels
diferents centres d’ensenyaments artístics de
Catalunya garanteixen futures generacions de
meravellosos il·lustradors.
3. La majoria de les teves il·lustracions tenen
com a protagonistes les dones i l’aigua. Què
hi ha darrere de tot això?
Per a mi, l’aigua, el mar, té un atractiu singular.
Comparteixo totalment l’aﬁrmació de Jules Verne: “El mar és el vehicle d’una existència prodigiosa i sobrenatural. És moviment i amor, és
l’inﬁnit fet vida. “.
Darrere de les meves obres més recents hi ha
un desig d’aprofundir en l’expressivitat de l’element aquàtic. Mitjançant l’aigua puc ampliﬁcar
sentiments i emocions.
D’altra banda, les protagonistes de les meves
obres són dones perquè em representen a mi mateixa, les meves pròpies emocions, sentiments,
somnis o frustracions.
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3. Què li demanes al futur de la il·lustració i quin creus que és el paper que ha de tenir l’art en els temps que corren?
La il·lustració gaudeix d’una salut de ferro pel que fa al talent que vaig descobrint cada dia, arreu del món, gràcies a les xarxes socials. N’espero un
futur molt millor encara, menys precari, més valorat i sempre compromès i crític. L’art i les persones amb un perﬁl creatiu, en major o menor mesura,
sempre han tingut un paper signiﬁcatiu al llarg de la història, i en els temps que ens toca viure no serà diferent. Evolucionen els formats, però sempre
necessitarem els nostres “corresponsals visuals” en cada època.

Sónia Alins al seu estudi

4. En què t’inspires per crear les teves obres?
Quin és el work in progres de qualsevol de les
imatges que realitzes?
Les meves obres parteixen del surrealisme i
el romanticisme, enllacen amb tota la representació femenina del romanticisme, com les
Odalisques de Jean Auguste Dominique Ingres, l’Ofelia de John Everett Millais, Tamara
de Lempicka i el moviment art decó o el simbolisme de Gustav Klimt. A més, en la meva
obra també hi ha altres referents imprescindibles, com Yves Klein i les seves esponges o les
caixes-collage de Joseph Cornell.
Pel que fa a la meva manera de treballar, totes
les meves obres estan fetes a mà, treballant amb
la tècnica del dibuix, la pintura i el collage fet
amb materials com papers, ﬁls, teixits, plomes i
altres materials.
5. Algunes de les teves creacions per encàrrec
són per a públic infantil. El dibuix és un llenguatge clau per aprendre?
Sí, en totes les fases de l’aprenentatge la il·lustració és fonamental. Des de l’etapa d’Educació
Infantil, en la qual encara no es coneixen les
lletres i les paraules, les imatges ajuden a aprendre, a ﬁxar continguts de forma visual, a fer més
divertit l’aprenentatge, a mantenir l’atenció i
ﬁns i tot són claus en el desenvolupament de
la imaginació i de la maduració intel·lectual de
nens i nenes.

6. Seràs l’encarregada de fer el taller
“L’objecte poètic” el dia 18 de juny a Balaguer. Què hi trobaran les persones que
hi participin?
Les persones que participin en el meu taller
experimentaran amb la correlació que hi ha
entre diferents ﬁgures literàries i la representació visual, recorrerem a la poesia com una
via per trobar imatges més personals, que
vagin més enllà de tòpics i camins ja vistos.
Com va dir Leonardo da Vinci: “La pintura
és poesia muda; la poesia pintura cega “.
7. Com valores l’organització de la 1a Jornada Professional d’Il·lustració i Disseny
Gràﬁc Ciutat de Balaguer?
Considero que és una proposta molt bonica i
excitant que arriba per visibilitzar el món de
la il·lustració i el disseny gràﬁc, així que per
començar vull donar les gràcies a Balaguer, i
a tota l’organització per apostar per un esdeveniment com aquest. He participat en altres
certàmens similars i sempre s’ha generat un
ambient de creativitat tan singular al voltant
de l’esdeveniment que resulta una experiència inoblidable. Participants, ponents, i la
ciutat de Balaguer ho viuran de forma molt
especial, estic segura. El repte és molt important per a l’organització, però estic convençuda que serà tot un èxit.

4. Com valores l’organització de la 1a Jornada Professional d’Il·lustració i Disseny Gràﬁc Ciutat de Balaguer?
És un privilegi que preciament Balaguer, que sempre serà casa meva, hagi fet aquesta aposta per organitzar una jornada d’aquest tipus dedicada a un
oﬁci que m’estimo i gaudeixo. Un oﬁci que en els temps que corren i on la comunicació hi té un paper capital, mereix tenir espais propers, oberts i
participatius per aprendre i compartir. Desitjo amb totes les forces que aquesta primera edició sigui un èxit i llavor, i agraeixo a l’equip organitzador
tota la feinada!

La Llibreria L’Argonauta recomana:
SCHAAP,
Annet.
La nena del
far.
Lleida: Pagès,
2020

MOROSINOTTO,

Davide.
El famosíssim
catàleg de
Walker
& Dawn.
Barcelona: Viena
Edicions, 2020

La Llibreria La Noguera recomana:
SERRANO,
Pilar. Quan la
tecnologia em
va segrestar
la família. Sant
Feliu de Guíxols:
Tramuntana,
2020

PÉREZ
ESCRIVÀ,
Victoria. El
llenguatge
secret de
les pedres.
Barcelona: Thule,
2021

VERA, Ivan.
Àunia.
Barcelona:
Akiara Books,
2021

DOYLE,
Roddy.
El mètode
xof.
Barcelona:
Blackie Books,
2021

RABEI,
Carolina.
El conte que
volia ser
llegit. Madrid:
Maeva, 2021

ALTÉS,
Marta. Nou
a la ciutat.
Barcelona:
Blackie Books,
2021

STRID, Jakob
Martin.
La increïble
història de la
pera gegant.
Milano:
Gribaudo, 2018

THON,
Ingunn.
Ollis.
Madrid:
Nórdica
Libros, 2021

TIRADO,
Miriam.
La font
amagada.
Barcelona: B
de Blok, 2021

CARDON,
Laurent. La
unió fa l’èxit.
Sant Feliu
de Guíxols:
Tramuntana,
2021

8

16, 17, 18, 19 i 20 de juny de 2021 · Balaguer

Dissabte 19 de juny
10.00 h TALLER
“Versos de carrer” amb Francesc Infante
Casal Lapallavacara
Preu: 5 euros
12.00 h TALLER
“La transformació social com
a eina de canvi” amb Júlia Solans
Casal Lapallavacara- Preu: 5 euros

Dipòsit legal L 204-2021

19.30 h TAULA RODONA
“El dibuix com a eina de canvi”
amb Lara Costafreda, Jordi Calvís,
Sònia Alins, Francesc Infante i Ramon
Mayals, moderada per Júlia Solans.
Plaça Mercadal
Accés lliure prèvia reserva de plaça

Diumenge 20 de juny

Dijous 17 de juny

Divendres 18 de juny

20.00 h XERRADA
a partir del llibre “Mandela i el general”,
de John Carlin i Oriol Malet, a càrrec
dels seus autors a la plaça del Mercadal
Accés lliure prèvia reserva de plaça

10.00 h XERRADA
“Creativitat pel canvi social”
amb Lara Costafreda
Plaça del Teatre
Accés lliure prèvia reserva de plaça

16.00 h - 18.00 h
Trobades professionals entre
il·lustradors i editorials.
Carpa literària “Parlem?”
a la plaça del Mercadal

11.30 h Pausa per esmorzar

ET DEDIQUES A LA IL·LUSTRACIÓ?
Munta una parada al mercat i/o participa
als speed meetings entre il·lustradors/es i
editorials, inscripcions
a encontats.balaguer.cat
Dubtes i més info enviant un correu a
encontats@balaguer.cat

12.00 h a 14.00 h i de 15.30 h a 18.00 h
TALLER
“L’objecte poètic” amb Sònia Alins
Casal Lapallavacara. Preu: 20 euros

Totes les activitats són amb places limitades prèvia inscripció i, en alguns casos,
pagament del preu establert
a encontats.balaguer.cat

