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Mapa d’espais



Programa d’activitats 

D’11.30h a 19h  Expo # Retrata la lectura 
   Carrer Major (5)

D’11.30h a 19h  Gimcana literària 
   Comença al Punt d’Informació del Riuet (1)

D’11.30h a 19h  Exposició “Caputxetes a cabassos” 
   Plaça Major (2)

De 11.30h a 19h  Petita Fira d’Àlbums Il·lustrats 
   Riuet (1)

D’11.30h a 19h  Biblioteca “A cel obert” 
   Riuet (1)

11.30h   Espectacle: “La princesa o no” 
   Riuet (3)



12h   Taller “Inventem Paraules” 
   Plaça Major (2) màxim de 15 infants

12h   Taller de rap antiracista 
   Casa Natzaret (4) màxim de 20 persones (a partir de 12 anys) 

13h   Espectacle: “Kumulunimbu” 
   Riuet (3)

15.30h   Espectacle: “Contes estrellats” 
   Casa Natzaret (4) màxim de 20 persones (a partir de 6 anys) 

16.30h   Espectacle: “La república dels contes” 
   Riuet (3)

17.30h   Entrega premis Concurs # Retrata la lectura 
   Riuet (3)

17.30h   Berenar popular 
   Riuet (3)



18h   Taller “Del cap al paper” 
   Riuet (1) - Familiar, places limitades a 20 persones

18h   Espectacle: Contes estrellats 
   Casa Natzaret (4) màxim de 20 persones (a partir de 6 anys) 

19.00h   Espectacle: “La màquina del so” 
   Teatre-Cinema Els Til·lers (6) 

20.00h   Espectacle: ‘Alícia’ 
   Teatre-Cinema Els Til·lers (6)

23h   Espectacle: “Cuando te hablen de amor…” 
   Pub Mehari (7)

 

NOTA: En cas de pluja consulteu el web o el twitter
www.lollumener.cat





La Princesa o no 

Companyia: Proyecto Caravana
Horari: 11.30h
Tipus: Teatre de titelles
Durada: 50 minuts
Lloc: Parc del Riuet  

www.proyectocaravana.com

Descripció:

Un antic castell, el rei, els soldats i una 
princesa... Sembla l’inici d’una vella 
història, on cada personatge té el seu rol 
i el guió ja fa temps que està escrit.
Però si un d’ells canvia el rumb, els altres 
perden els papers i han de cercar el seu 
nou lloc.
“Soc el princep blau, He vingut a salvar-te”
“A mi? Per què?”
La petita princesa viurà l’aventura de 
trobar-se amb els seus propis desitjos, 
acompanyada per Mamà Grill i els 
Mais del Bosc, emprendrà el camí de la 
llibertat.
“Què és el que més t’agrada fer?”
“A mi? Viatjar en globus i volar molt alt...”
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Kumulunimbu

Companyia: Companyia Ortiga
Horari: 13.00 h
Tipus: Teatre de titelles i clown
Durada: 45 minuts
Lloc: Parc del Riuet

http://ortigat.wixsite.com/ortiga

Descripció:

A qualsevol lloc del món, ara mateix i 
des de sempre, moltes vides comencen 
aquest camí…  Kumulunimbu és una 
història d’amistat entre una nena i un 
núvol,  que parla sobre la valentia , la 
injustícia, les migracions i la permanent 
esperança dels seus protagonistes. Un 
espectacle que captiva els més petits i 
commou els més grans, on es combinen 
els titelles i el clown,  ple de detalls, 
humor, crítica i sorpreses,  en què la 
poesia us farà navegar per un mar 
d’emocions.
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Contes estrellats

Companyia: Assoc. Bocafoscant
Horari: 15.30 i 18h
Tipus: Contes dins un planetari
Durada: 45 minuts
Lloc: Casa Natzaret

Places limitades (20 places aprox.)
A partir de 6 anys. Els nens de 6 a 8 anys 
han d’entrar acompanyats d’adult però 
ocupant una plaça 

Descripció:

Activitat d’introducció a l’astronomia 
a l’interior d’un planetari inflable, on 
els contes sobre les estrelles tindran 
un gran protagonisme. S’explicaran 
els moviments de la terra, la lluna, 
els diferents planetes del sistema 
solar, les diferències entre planetes 
i estrelles.  També observarem les 
constel·lacions presents en el nostre 
hemisferi  i aprendrem la mitologia que 
porten associada, així com les diferents 
interpretacions que feien del cel les 
antigues civilitzacions.
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La República  
dels contes

Companyia: Jordi Font
Horari: 16.30h
Tipus: Clown
Durada: 50 minuts
Lloc: Parc del Riuet

http://jordifontactor.com

 

Descripció:

A la República dels contes hi trobaràs 
un lloc increïble, un lloc que de vegades 
apareix i de vegades desapareix. Un 
lloc ple de màgia, ple de llibertat, on 
qualsevol història es pot fer realitat! Un 
munt d’històries d’amor, d’aventures, 
de fantasia... acompanyats per oques 
escaladores, peixos artistes, serps 
gegants i flors increïbles! 
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La màquina del so

Companyia: Pep Gol
Horari: 19.00h
Tipus: Espectacle musical
Durada: 45 minuts
Lloc: Poliesportiu

http://pepgol.com/

Descripció:

La Màquina del so, és una audició-con-
cert familiar-escolar que s’endinsa en el 
món del so mitjançant la tecnologia.
Veurem l’evolució dels instruments mu-
sicals des de la prehistòria fins als temps 
actuals descobrint els instruments 
actuals i les possibilitats que ens donen.
Jugarem amb el so:
Gravant el so que produeixen alguns 
objectes quotidians, crearem nous sons 
i farem música amb ells.  Samplejarem 
la veu i només amb la paraula pastanaga 
crearem un tema musical. Amb sons 
corporals dels participants i l’ajuda 
del seqüenciador, instrumentarem un 
fragment musical.Viatjarem per diversos 
paisatges sonors on sentirem sons d’ani-
mals, urbans i altres.
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ALícia

Companyia de teatre de l’INS Hug 
Roger III 
Repartiment: Ingrid Arcalís, Carla 
Baldomà, Paula Capdevila, Bernat 
Fernández, Vero Garcia, Mireia Morera, 
Aina Orteu, Guim Perearnau, Pepe Sala, 
Miquel Sánchez i Cecília Vidal.
Horari:  20h 
Tipus: teatre  
Durada: 25-30 minuts 
Lloc: Poliesportiu

Descripció:

Alícia es una esbojarrada adaptació 
lliure d’alguns fragments de l’obra 
de Lewis Carroll. El grup d’actors i 
actrius són els autors del guió teatral, 
una còmica història on els interns d’un 
sanatori mental es creuen  personatges 
de novel·la. I potser sí que són bojos 
però... les millors persones ho són!
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Taller Inventem  
Paraules!

A càrrec de: cintapintanúvols
Horari: 12.00 h
Durada: 1 hora i 15 minuts
Lloc: Plaça Major de Sort
Aforament màxim de 15 infants

www.cintapintanuvols.com

Descripció:

Es tracta d’un taller lúdic i creatiu, 
adreçat a nens i nenes, que se 
submergeix en el món de les paraules 
potenciant i facilitant el seu interès cap 
a elles utilitzant materials plàstics.
El joc, amb les lletres com a 
protagonistes, també comporta un fort 
element d’imaginació i creativitat, ja 
que el fet d’inventar paraules, buscar-
ne un significat, la creació d’un nou 
llenguatge... porta el nen a fer un 
exercici de raonament i d’imaginació en 
un ambient lúdic propici.
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Taller de rap-poesia 
moderna

A càrrec de: Pau Llonch
Horari: 12.00 h
Durada: 1 hora i 30 minuts
Lloc: Plaça Major de Sort
Aforament màxim de 20 persones 
(a partir de 12 anys) 

Descripció:

Rima antiracista amb Pau Llonch
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Taller ‘Del cap  
al paper’ 

A càrrec de: Iratxe López de Munáin
Horari: 18.00 h
Durada: 1 hora 
Lloc: Parc del Riuet
Aforament màxim de 20 persones 
(públic familiar) 

Descripció:

Presentació del treball d’aquesta il·lus-
tradora a través de les seves darreres pu-
blicacions. Parlarà del seu procés creatiu 
i ens mostrarà originals que podrem 
xafardejar.
Alhora es farà un petit taller on podrem 
treballar com, partint d’una idea molt 
senzilla, podem crear una petita història 
que ens ajudi a entre el procés creatiu de 
l’il·lustrador.
Aquesta xerrada/taller està dirigida a 
un públic general amb o sense coneixe-
ments previs de dibuix.
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Retrata la Lectura

Horari: Tot el dia
Lloc: Carrer Major

 #retratalalecturalollumener 

Descripció:

Exposició de les fotografíes del concurs: 
“Retrata la lectura”
Quin és el millor lloc per llegir? El més 
acollidor? El més confortable? El més 
divertit? La tassa del vàter, el tronc d’un 
arbre, una piragua,…  L’Instagram de 
Lo Llumener Festival recollirà totes les 
instantànies realitzades per lectores i 
lectors de totes les edats, que mostren 
els millors espais per llegir. Durant el dia 
del Festival les fotografies estaran expo-
sades al carrer Major, on hi haurà una 
urna popular per recollir les votacions. 
Aquell mateix dia, a la tarda es donaran 
a conèixer les imatges escollides per 
jurat i el públic. 

5



E
X

P
O

SI
C

IO
N

S

Caputxetes a  
cabassos

Horari: Tot el dia
Lloc: Carrer Major 

Descripció:

Exposició amb diferents edicions de 
l’obra de la Caputxeta. Tot i que les ver-
sions més conegudes del conte popular 
són les de Perrault  i les dels germans 
Grimm del 1857, existeixen innume-
rables adaptacions, transcripcions i 
versions d’aquest relat.
Lo Llumener ha dissenyat una exposició 
amb una bona selecció d’històries de la 
nena de la caputxa i del llop.
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Biblioteca  
a cel obert

Horari: d’11.30 a 18h 
Lloc: Parc del Riuet

Descripció:

Convertim el Riuet en una biblioteca 
a l’aire lliure, un espai ideal per llegir 
col·lectivament. Estirats a terra o en 
confortables butaques, gaudim del plaer 
de llegir en companyia.
El fons de la biblioteca estarà 
conformat pels 300 títols de les maletes 
pedagògiques “Noies i Nois, tants 
a tants” de l’Associació de Mestres 
Rosa Sensat. Llibres per potenciar la 
coeducació que permeten una mirada  
i una reflexió en favor de la igualtat 
d’oportunitats, la superació dels 
estereotips de gènere, culturals i socials.
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Fireta de contes i 
àlbums il·lustrats

Horari: d’11.30 a 18.30
Lloc: al Parc del Riuet 

Descripció:

Creiem que és molt important que el 
nostre territori, el Pallars Sobirà, tingui 
accés a propostes literàries  fresques i 
de qualitat, que treballen temes d’actua-
litat amb una visió de gènere, des de la 
igualtat, la solidaritat i un punt de vista 
crític. És per això que enguany hem 
convidat a participar a:

- Libros del zorro rojo
- Thule
- Media Vaca
- Cambuleta

3



Gimcana  
   Literària

Horari: d’11.30 a 18h 
Lloc: Recollida del mapa al Punt  
d’Informació de la Fira al Riuet

Descripció:

Per diferents indrets s’amaguen pistes 
que contenen preguntes sobre literatura, 
escritors/es pallaresos/es, o que dema-
nen que es reciti en públic o que es com-
posi un haiku o un relat breu mitjançant 
whatsapp seguint unes indicacions... 
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Cuando te hablen 
de amor... 
amb Martha Escudero

Horari: 23h
Durada: 60 minuts
Lloc: Pub Mehari

Públic: a partir de 16 anys

Descripció:

Històries per reflexionar sobre les 
diferents facetes de l’amor (amb un punt 
d’humor i ironia).
Contes de molt diverses procedències. 
Des d’un relat cosmogònic de Mèxic, 
fins a adaptacions de contes d’autors 
contemporanis com Ángeles Mastretta, 
Eduardo Galeano, Laura Esquivel o 
Norma Román Calvo. I també cançons, 
xiuxiuejades, cantades, evocades. 
Cançons d’aquestes que “arriben a 
l’ànima” de compositors mexicans com 
Agustín Lara, José Alfredo Jiménez i 
Cuco Sánchez.
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Lo Llumener  
a les ecoles

Apropant l’àlbum il·lustrat  
i la il·lustració als infants i joves



Apropant l’àlbum il·lustrat i la il·lustració als infants i joves

L’art i la creativitat són eines fonamentals en el desenvolupament de l’ésser humà. 
En l’etapa infantil és cabdal ja que és un dels mitjans d’expressió més potents què 
disposen. El traç i, conseqüentment, el dibuix són els primers passos cap a la co-
municació. La lectura de contes és un recolzament essencial per al desenvolupa-
ment del llenguatge, les emocions, la imaginació i, naturalment, el vincle especial 
que es genera entre tots els membres d’una família. Lo Llumener és una trobada 
anual dedicada a l’àlbum il·lustrat on no s’escapa l’objectiu d’apropar al públic no 
només històries sinó qui les explica i qui les interpreta amb els seus traços, música 
o representacions escèniques.

Aquest any lo Llumener vol apropar-se a les escoles i instituts de la comarca per 
donar a conèixer, a través d’il·lustradors locals vinculats al projecte Cambule-
ta, l’ofici de l’il·lustrador/a, la seva “funció” al món i de quina manera a través 
d’històries i d’imatges creen àlbums que ens poden ser molt útils en el món de 
l’educació.

L’objectiu és apropar aquest ofici, entendre i aprendre de la funció dels àlbums 
il·lustrats i la importància de l’art i la creativitat.
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Taller de rap a l’Institut de Sort

Amb el taller de rap i rima, lo Llumener preten oferir un 
espai per:
• Potenciar l’escriptura i la creativitat a través d’una eina que 

s’ha vingut demostrant molt propera als adolescents com és 
el hip hop.

• “Deselititzar” l’escriptura per facilitar-los-hi l’accés 
mitjançant aquest fort vincle amb la música que té el rap 
però fent-ho compatible amb l’assumpció de la dificultat 
intrínseca de la rima. Desbanalització.

• Utilitzar-ho també com a eina per educar en la igualtat de 
gènere.

• Exprimir la multiplicitat de vessants creatives del hip hop 
per educar en la concepció que “tothom té alguna cosa a 
aportar, tothom té algun mecanisme d’expressió artística a 
potenciar”.

LO LLUMENER A LES ESCOLES 



Taller d’elaboració d’un fanzine  
Memorial  Democràtic

Anirà a càrrec de Francesc Ruiz i gira entorn l’exposició virtual ‘Patufet 
en guerra’

L’artista Francesc Ruiz oferirà, el 6 d’octubre, un taller artístic a 35 estu-
diants de 4t d’ESO de l’institut Hug Roger III de Sort. El taller tindrà lloc 
divendres, 6 d’octubre, al matí.
El taller gira al voltant de la idea de construir individualment una publica-
ció a modus de fanzine. Els joves treballaran amb total llibertat explorant 
el que podria ser una versió contemporània d’una revista adreçada al 
públic juvenil i infantil, com va ser en Patufet. La particularitat és que, a 
mesura que avanci l’exercici, s’aniran imposant una sèrie de constriccions 
físiques i conceptuals que aniran limitant la creació d’aquest fanzine fins 
acabar impedint totalment la seva elaboració. 
El taller serà un espai compartit on s’introduiran diferents estratègies 
extretes d’alguns dels principals corrents renovadors del còmic contempo-
rani.
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A més a més de les 
propostes per a famílies, 
infants i joves, en el marc 
de “Lo Llumener” hem 
desenvolupat una línia 
professional adreçat al 
personal docent i famílies. 

Lo Llumener  
professional
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Recursos narratius: Eines per al desenvolupament de 
l’escriptura creativa a l’aula i tècniques de narració oral 

Part I Escriptura creativa, amb Dolors Millat
Es treballaran tècniques narratives bàsiques per: construir escenes, diferenciar el 
punt de vista, caracteritzar personatges, crear l’artifici de la història i alguna fórmula 
per exercitar la creativitat. S’analitzaran textos elaborats pels assistents, a partir dels 
temes proposats.

Part II Narració oral, amb Carles Alcoy
La intenció principal de les sessions és valorar la importància de transmetre una 
història i fer-ho amb coherència, amb desig i passió, amb continguts interessants i 
amb el màxim de recursos possibles per a fer-la ben rica i ben atractiva
• Divendres 20 d’octubre (amb Carles Alcoy) de 17.30 a 20h
• Divendres 27 d’octubre (amb Dolors Millat) de 17.30 a 20h
• Divendres 3 de novembre (amb Carles Alcoy) de 17.30 a 20h
• Divendres 10 de novembre (amb Dolors Millat) de 17.30 a 20h
Aquest taller compta amb el reconeixement del Departament d’Ensenyament. 

Durada: 15h de durada
Lloc: Institut de Sort
Inscripcions a: info@lollumener.cat

 

TALLER 1



 Il·lustrar amb veu pròpia.  
Curs d’il·lustració professional

Amb Iratxe López de Munáin

Durada: 8h de durada
Lloc: Casa Xorret
Preu: 50€
Inscripcions a: lotafanari@gmail.com

TALLER 2



Aquest taller té l’objectiu d’aprendre a 
generar històries. A través de situacions 
i records personals crearem personatges, 
aprendrem a fer la seqüenciació d’imat-
ges i l’aplicació del color. No són neces-
saris coneixements previs de dibuix.

Iratxe López de Munáin va néixer en 
una petita ciutat del nord d’Espanya l’any 
1985. La seva passió per la il·lustració i el 
desig de fer-ho cada dia millor l’han portat 
a treballar en diferents projectes per a 
editorials i estudis. És cofundadora i pro-
fessora d’il·lustració a “Tallers il·lustrats”. 
Actualment viu a Barcelona on treballa com 
a il·lustradora freelance.

www.iratxedemunain.com
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Gràcies a cabassos!

Lo Llumener no seria possible sense una pila 
de gent que col·labora per convertir aquest dia 
en una festa. I per això no podem deixar de dir: 
“gràcies, gràcies i milers de gràcies!”

A Lo Tafanari, Associació de dones artistes del Piri-
neu. A les il·lustradores del territori, Jordi Ciborro, 
Thor Sanabria, Guillem Ambros, Cinta Pintanúvols, 
Míriam Colillas i Vanesa Freixa, per acolorir amb els 
seus pinzells 10.000 sobrets de sucre. A les artistes 
plàstiques que han conceptualitzat en una bombolla 
les seves visions de la Caputxeta: Marta Casals, Cris-
tina Riu, Clàudia Bellera, Pepe Camps, Meri Soro, 
Xavi Pedemonte, Thor Sanabria, Cinta Pintanúvols, 
Marta Lluvich, Vanesa Freixa i Jordi Ciborro.

A l’Associació de Comerciants per vestir de conte 
els aparadors dels seus establiments. A les botigues 
participants de la gimcana literària per la seva impli-
cació.

Als centres educatius, els equips docents, els infants 
i joves per acollir amb els braços oberts el Festival.

A la Vanesa Freixa per treure de dins els seus llapis 
la imatge d’aquesta segona edició. Al Javi per crear 
la banda sonora d’aquesta festa i a la Laia Pujols i 
el Job Roig per interpretar-la. A la Lu per impulsar 
els punts de bookcrossing. A l’equip de costureres, 
Anna Falguera, Adelaida Aytés i Vanesa Fort per 
confeccionar els coixins i la decoració.

A l’Hotel i el Café Pessets per ajudar-nos a acollir 
les professionals que fan possible Lo Llumener. Als 
forns de pa per donar-nos de berenar. A les ferrete-
ries per cedir-nos els cistells. A Saorte Esports per 
la seva col·laboració.

Al Carrer Progrés de la Vila de Gràcia per cedir-nos 
els sostre del seu guarnit de la Festa Major d’en-
guany per engalanar el nostre carrer Major.

Al Servei de Biblioteques de la Generalitat de 
Catalunya i a l’Associació de Mestres Rosa Sensat 
per la cessió de fons documental.

I per suposat, gràcies a totes les persones que 
programen, acoloreixen, decoren i teixeixen lo 
Llumener de forma voluntària.



“Els llibres són companys, mestres, mags  
i banquers dels tresors de la ment.”  
Bàrbara Wertheim Tuckman.



www.lollumener.cat /      @lollumener   


