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Les Biblioteques Municipals
programen el cinquè Festival Big
Draw
Té l'objectiu de "posar en valor el dibuix com a eina de comunicació i
aprenentatge" en totes les edats

Una imatge d'arxiu de la Biblioteca Central Xavier Amorós, de Reus | Reus.cat

Les Biblioteques Municipals de Reus programen la cinquena edició del Festival Big Draw. El
dia 30 d'octubre al matí tindrà lloc la sessió final del festival de dibuix amb diverses propostes de
tallers simultanis a la Biblioteca Central Xavier Amorós i la Galeria Anquin's. L'il·lustrador Hugo
Prades (Col·lecció El Patufet de Cossetània), l'artista Agustina Sobrino (L'illa del Safrà) i les mestres
Cristina Iturgoyen, Laura Barrero i Rosa Martí, de l'escola Joan Rebull (Espai Creatiu), seran les
encarregades de dinamitzar els tallers que es realitzaran al pati de la Biblioteca Central Xavier
Amorós durant tot el matí.
A més, a les 11 del matí, hi haurà la xerrada i visita guiada per l'exposició El Príncep Feliç i altres
contes de l'il·lustrador Albert Asensio i una nova trobada del grup Urban Sketchers. A les 12 el
taller Matí d'Apunts sobre la figura humana, amb l'Artista Mònica Castanys, que justament aquest
dia tanca l'exposició actual a la galeria Anquin's. Totes les activitats són gratuïtes i cal inscriure's
anticipadament des del web biblioteques.reus.cat o inscripcions.reus.cat.
El Festival Big Draw s'ha iniciat amb l'exposició d'Albert Asensio que ja es pot visitar fins el dia
31 d'octubre a la Biblioteca Central Xavier Amorós i inclou diverses activitats durant aquestes dues
setmanes fins el dia 30. Algunes van orientades a les escoles i d'altres son obertes per al públic
en general.
En destaca la xerrada de dijous, 21, a dos quarts de 6 de la tarda, De l'àlbum il·lustrat a la novel·la
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juvenil, un itinerari de lectura que, del bracet de la il·lustració, és recorregut per un gran nombre
dels nostres infants i joves. Organitzat pels Serveis Educatius del Baix Camp, anirà a càrrec de
Santi Jiménez, bibliotecari dels serveis infantils de les Biblioteques Municipals. Cal inscripció per
obtenir l'enllaç de la plataforma digital.
El divendres, 22, hi haurà la trobada amb els clubs de lectura infantils amb el tàndem Àngel Burgas i
Ignasi Blanch a la Biblioteca Pere Anguera i obriran l'exposició Veïns i altres llibres, un conjunt
d'il·lustracions d'Ignasi Blach sobre llibres d'Àngel Burgas, que romandrà exposada fins el dia 13 de
novembre.
Finalment, el divendres, 29, l'activitat dedicada als llibres de coneixements infantils Astronautes
del Curiosity, descobriran el món del dibuix amb MBA Il·lustracions. El tema d'aquest any és el
d'explorar i descobrir nous camins per viure en equilibri amb el món i reconnectar amb els altres,
per la qual cosa totes les activitats giren a l'entorn d'aquesta temàtica i la natura com a principal
font d'inspiració.
Amb aquest rerefons, la setmana del 25 d'octubre s'ha proposat a les escoles de la ciutat que de
manera lliure hi participin dibuixant els arbres, els parcs i altres elements de la natura del seu
entorn. També s'ha proposat als donants de la Marató de sang l'activitat De tot cor a Cal Massó.
The Big Draw Festival és una convocatòria internacional, que té l'objectiu de posar en valor el
dibuix com a eina de comunicació i aprenentatge per a totes les edats.
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