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FULL - FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA

INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
La fundació FULL - Fundació pel Llibre i la Lectura, és un organisme sense ànim de lucre que té
com a objectiu desenvolupar projectes i accions que valoren el llibre i la lectura en la societat,
amb la finalitat d’augmentar el prestigi de la lectura, fomentar l’hàbit lector, enfortir el sector
editorial, potenciar les llibreries i donar visibilitat als autors.
Constituïda a València el 24 de juliol de 2013, la fundació té com a objectiu treballar per a aconseguir que es desenvolupe el Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura aprofitant totes les
sinergies dels seus patrons, atès que disposen d’una llarga experiència en l’organització d’activitats relacionades amb el llibre i la lectura.
Com a fundació que aglutina a les principals entitats representatives del sector del llibre a la
Comunitat Valenciana, és la nostra voluntat el contribuir a augmentar el prestigi de la lectura,
fomentar l’hàbit lector, enfortir el sector editorial i donar visibilitat als autors i les autores.
D’aquesta manera, en coordinació amb la Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana - APIV hem detectat que, malgrat l’enorme qualitat i quantitat del treball dels il·lustradors
i il·lustradores, editorials i llibreries especialitzades en llibres il·lustrats, no existeix un festival i
fira específics sobre aquest tipus de publicacions a València, cosa que ens sorprèn per la seua
agitada vida i la seua llarga tradició del món de la il·lustració gràfica.
Des de fa anys, els autors i autores valencianes copen els premis i reconeixements més importants del sector com per exemple el premi Nacional d’Il·lustració (Miguel Calatayud, Ana Juan...)
i el premi Nacional de Còmic (Paco Roca, Pablo Auladell o el més recent, de 2018, d’Ana Penyas)
o a les diferents categories del Saló del Còmic de Barcelona (Arròsnegre, Nimi, Ana Penyas...).
Altres autores valencianes com per exemple Paula Bonet, Maria Herreros, Laura Pérez o Carla
Fuentes han aconseguit una gran repercussió internacional, no solament per les seues publicacions il·lustrades sinó també pel seu treball per a marques internacionals i importants periòdics
de tot el món.
Considerem que la celebració d’un festival i fira específics del llibre il·lustrat en la ciutat de
València, que atraga i aglutine editorials, llibreries i autoedicions especialitzades d’àmbit estatal
i internacional, constituirà una important fita en el món del llibre valencià, contribuint a la visibilització i el millor coneixement dels autors i autores, editorials i llibreries, afavorint les sinergies
amb altres agents del sector de caràcter estatal i internacional i enfortint, per tant, a la indústria
del llibre il·lustrat.
És per açò que, en codirecció amb la Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana
- APIV, hem posat tot el nostre esforç en l’organització de Baba Kamo amb el treball conjunt i
coordinat de les principals associacions del sector i l’afluència d’expositors i agents del món del
llibre il·lustrat d’àmbit estatal i internacional.
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ESTRUCTURA I LÍNIES D’ACTUACIÓ
La direcció del projecte corre a càrrec de l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana - APIV i la fundació FULL pel Llibre i la Lectura, amb la col·laboració d’altres entitats del
sector del llibre i la lectura com ara l’Associació d’Editors del País Valencià i el CEFIRE Centres
de Formació, Innovació i Recursos Educatius de la Conselleria d’ Educació, Investigació, Cultura i
Esport de la Generalitat Valenciana.
Gràcies a la codirecció amb la fundació FULL pel Llibre i la Lectura, Baba Kamo podrà garantir
no només la visibilització del treball dels autors i autores sinó també, d’una manera transversal
i interconectada, l’enfortiment i la difusió de la imprescindible tasca de tots els col·lectius implicats en el món del llibre i la lectura.
Baba Kamo. Festival del llibre il·lustrat de València pretén esdevindre una fita anual i comença la
seua trajectòria amb la primera edició al centre de València, al Carme Centre de Cultura Contemporània del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana els dies 14, 15 i 16 de desembre
de 2018. A més a més, la programació d’activitats de Baba Kamo es deslocalitza per diferents
espais culturals de la ciutat i pels seus carrers.
Línies d’actuació de Baba Kamo:
1) Instal·lació de la major fira professional i de venda directa especialitzada en llibres il·lustrats
de la Comunitat Valenciana i, probablement, una de les més grans a nivell estatal, amb el treball
conjunt i coordinat de llibrers, editorials i autoeditors, a càrrec de l’Associació d’Editors del País
Valencià.
2) Organització d’un programa d’activitats que servisca com a aparador de les novetats editorials i activitats d’animació lectora i visibilització del treball dels i les professionals de la il·lustració gràfica i altres agents del sector.

PER QUÈ «BABA KAMO»?
«Baba Kamo» és el nom del país fíctici d’on prové «Kembo, el
lleó», el personatge creat per l’escriptor, investigador i comissari d’exposicions Carlos Pérez i il·lustrat pel Premi Nacional
d’Il·lustració de 2008 Miguel Calatayud. Kembo. Incidente
en la pista del circo Medrano va ser l’àlbum il·lustrat que va
publicar l’editorial Kalandraka el 2010, i que conta les aventures d’un lleó vegetarià que no entén de fronteres ni de passaports, entremaliat i impertinent, juganer i pacífic.
L’elecció del nom de «Baba Kamo» per a aquest festival
pretén ser un homenatge a dos dels més importants autors
valencians que encarnen la professionalitat i l’excel·lència en
els camps de la recerca, la divulgació, l’escriptura i la il·lustració gràfica; conmbinant magistralment, d’aquesta manera, la
lectura d’imatges i de paraules.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
SECCIÓ PROFESSIONAL
Amb la intenció d’afavorir l’entrada dels il·lustradors i il·lustradores a l’àmbit professional o
ampliar els seus horitzons, s’ha organitzat una agenda d’entrevistes i revisió de dossiers amb
les editorials presents. Aquestes entrevistes es duran a terme exclusivament amb cita prèvia per
a evitar aglomeracions i situacions que puguen resultar humiliants per als il·lustradors/es com
són les llargues cues sense la seguretat de ser atesos correctament o les cistelles en les quals
dipositar els dossiers.
Així mateix, s’ha afavorit un espai per a entrevistes entre editors i autoeditors amb la finalitat de
facilitar la compra-venda de drets.
Finalment, s’ha convidat a personal docent i bibliotecari a participar en les xarrades i visitar la
fira amb una intenció formativa, com a prescriptors de literatura il·lustrada.
SECCIÓ CULTURAL
Amb l’ànim de difondre la literatura il·lustrada i el treball dels il·lustradors professionals, s’ha
dissenyat tot un seguit d’activitats divulgatives dirigides al públic general, docent i bibliotecari.
Jornades de formació al professorat
Hem elaborat, en col·laboració amb el
CEFIRE Específic de Plurilingüisme de la
Generalitat Valenciana, tot un seguit de
xarrades i tallers adreçats a la formació al
professorat com a continuació del programa
del CEFIRE «L’àlbum il·lustrat i l’escola».
Xarrades obertes
«L’ètica en l’edició - 20 anys de Media Vaca»,
impartida per Begoña Lobo, coeditora i fundadora de la prestigiosa editorial valenciana
especialitzada en llibre il·lustrat Ediciones
Media Vaca, guardonada en l’any 2018 amb
el Premi Nacional a la Millor Tasca Editorial.
«Un tomb de lectures per a bebés». Lectura
en veu alta d’àlbum infantil per a xiquetes i
xiquets de curta edat, a càrrec d’Stel·la Camacho, mestra d’educació infantil i llibretera
de la llibreria El Petit Tresor de Vic.
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Tallers
Pensant en l’assistència de públic familiar, s’ha programat també un taller creatiu, a càrrec de l’editorial
valenciana Milimbo, que puga ser realitzat conjuntament per pares/mares i fills/es.
Es tracta d’un taller que combinarà la pedagogia
amb els elements lúdic i creatius i que estarà adreçat a famílies amb xiquetes i xiquets per tal de
fomentar la creativitat, l’autoaprenentatge i la comunicació intergeneracional.
Exposicions
«Kembo el lleó». En homenatge al llibre Kembo. Incidente en la pista del Circo Medrano i a l’imaginari de Carlos Pérez i Miguel Calatayud hem dissenyat una exposició efímera i simultània de
les il·lustracions del llibre en diferents murs de la ciutat.
D’aquesta manera, pretenem 1) divulgar el festival i fer arribar la il·lustració gràfica al públic
transeünt mitjançant una exposició de proximitat, 2) descentralitzar el festival de la seua seu física, arribant a la població que viu en els barris perifèrics de la ciutat i 3) homenatjar a un important llibre il·lustrat i als seus autors.

«Babalunga i Kamolongos». Convocatòria internacional d’il·lustració. En la línia d’altres importants fires i festivals dedicats al llibre il·lustrat, hem preparat una exposició amb els treballs
seleccionats mitjançant una convocatòria internacional i un jurat professional format per especialistes en il·lustració gràfica.
A més, d’entre els il·lustradors/es participants s’ha seleccionart a l’autor/a que realitzarà la imatge del cartell de l’edició següent de Baba Kamo.
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Altres activitats
«Anem a cercar un tresor». Espectacle infantil de titelles basat en el llibre il·lustrat homònim de
Janosch, a càrrec d’Elisa M. Matallín (especialista en educació artística i titellaire).

«Combat d’il·lustració». Espectacle participatiu d’improvisació i il·lustració en directe amb il·lustradors i il·lustradores professionals dibuixant en un temps limitat les frases i conceptes escrits
pel públic assistent.
Programació per dies

Divendres 14/12
10.00 Entrevistes professionals il·lustradors/es i editorials
17.00 Fira del llibre il·lustrat
17.00 Sessió formació professorat
20.00 Presentació del Festival i la Fira del llibre il·lustrat i Inauguració de l’exposició d’il·lustració
Dissabte 15/12
09.30 Sessió formació professorat
10.00 Fira del llibre il·lustrat
17.00 Taller
17.00 Fira del llibre il·lustrat
19.30 Xarrada
20.30 Combat d’Il·lustradors
Diumenge 16/12
11.00 Fira del llibre il·lustrat
11.00 Activitat per a bebés
11.00 Taller creatiu per a famílies
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OBJECTIUS
Baba Kamo s’emmarca dins de les accions del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura
2017- 2021 de la Generalitat Valenciana i naix de la necessitat d’assolir diferents objectius:
- Descentralitzar la cultura; com ara amb l’exhibició de l’exposició sobre el llibre Kembo. Incidente en la pista del circo Medrano de Carlos Pérez i Miguel Calatayud pels murs dels carrers de 20
barris de la ciutat de València.
- Promoure als joves talents; com ara amb l’elecció de la il·lustradora valenciana Ana Penyas
per a la realització del cartell i de les dissenyadores Maria Pradera i Lorena Sayavera (Yinsen
Estudio) per a tota la imatge del festival, logotip, adaptacions, publicacions... Al mateix temps,
facilitar a estudiants i autors/es d’incipient carrera la inserció en el món professional de la il·lustració gràfica a través d’entrevistes amb editorials i revisió de dossiers. Organitzar una exposició
mitjançant una convocatòria internacional per tal de visibilitzar el treball dels i les joves il·lustradors/es.
- Reconèixer a personalitats consagrades del món de la cultura; com ara l’exposició del Premi
Nacional d’Il·lustració Miguel Calatayud «Kembo als carrers» o la participació de la prestigiosa
editorial valenciana de llibres il·lustrats Media Vaca.
- Visibilizar el llibre il·lustrat i el treball dels i les professionals de la il·lustració gràfica valenciana
i internacional.
- Reconèixer la tasca de les llibreries especialitzades o amb una secció important dedicada al
llibre il·lustrat.
- Reconèixer la tasca de les editorials que editen llibres il·lustrats.
- Facilitar l’accés als llibres il·lustrats de fons, presentar novetats i oferir eines per a fomentar la
prescripció i recomanació lectora.
- Impulsar la lectura com a via fonamental d’accés al coneixement per part de la ciutadania.
- Contribuir a aconseguir una millora dels índexs de població lectora a la Comunitat Valenciana.
- Contribuir a l’enfortiment de la indústria editorial i creativa.
- Promoure l’enriquiment de l’oferta editorial valenciana i la seua projecció internacional a través
de la compra-venda de drets entre editorials de diferents latituds.

8

FULL - FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA

ÀMBIT D’APLICACIÓ I IMPACTE
Pel que fa al seu àmbit d’aplicació i impacte, el projecte es desenvolupa en la ciutat de València i
im- plica a les llibreries, editorials i segells d’autoedició d’àmbit nacional i internacional. Entre les
activitats més destacades, es realitza també una exposició d’il·lustració gràfica a través d’una
convocatòria oberta de caràcter internacional i amb un jurat de reconegut prestigi.
Segons la nostra previsió, l’impacte de Baba Kamo serà de prop de 24.500 persones en la ciutat
de València, desglossades de la següent manera:
– Participació de prop de 30 expositors (editorials, llibreries i segells d’autoedició) d’àmbit nacional i internacional.
– Participants en les activitats de Baba Kamo (inauguració, xarrades i taller): 300 persones (xiquetes, joves i adultes).
– Públic assistent a la fira del llibre il·lustrat (divendres 14 a la vesprada, dissabte 15 i diumenge
16 al matí): 3.000 persones (xiquetes, joves i adultes).
– Públic de l’exposició «Kembo als carrers» en els murs dels carrers de 20 barris de la ciutat:
20.000 persones (xiquetes, joves i adultes).
– Participants en l’exposició internacional d’il·lustració: 58 persones adultes.
– Públic de l’exposició internacional d’il·lustració «Babalunga i Kamolongos» (durada d’un mes
en el CCCC): 1.000 persones (xiquetes, joves i adultes).

DESTINATARIS
Àmbit professional
- Llibreries. Valorar el seu paper com prescriptors de llibres il·lustrats.
- Editorials. Plataforma per a promocionar el seu projecte editorial i novetats. Entrevistes de
caràcter comercial amb altres editorials per a la compra-venda de drets i revisió de dossiers amb
il·lustradors/es per a afavorir el descobriment de nous/ves autors/es.
- Autors/es. Afavorir el seu reconeixement i projecció pública. Espai destinat a l’autoedició. Entrevistes i revisió de dossiers amb editorials per a afavorir la seua entrada o la seua ampliació en
el mercat editorial. Exposició d’il·lustració mitjançant convocatòria internacional.
- Biblioteques. Afavorir el seu coneixement del fons editorial de llibres il·lustrats. Afavorir l’intercanvi de coneixement i ferramentes entre bibliotecaris.
- Personal docent. Implicació i formació dels i les professionals docents com a prescriptores de
llibre il·lustrat en col·laboració amb el CEFIRE Específic de Plurilingüisme.
Àmbit divulgatiu
- Públic familiar. Afavorir la inclusió de la lectura de llibres il·lustrats entre les opcions d’oci de
les famílies.
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- Públic adult. Crear un espai de trobada entre els lectors i els professionals del sector del llibre,
especialment autors/es i editors/es.
- Públic educatiu. Facilitar un espai en el qual conèixer el treball d’editorials i dels autors i autores.
- Nous públics. S’han programat diferents activitats per tal que servisquen d’atracció per a públics habitualment no lectors de llibres il·lustrats (exposicions, tallers, xarrades...)

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Per tal de garantir el bon desenvolupament del projecte, es va crear un equip de direcció i coordinació de Baba Kamo, format per:
Manuel Garrido Barberá (gestor cultural, crític d’art, il·lustrador i codirector d’APIV - Associació
de Professionals de la Il·lustració Valenciana)
Paula Pérez i de Lanuza (il·lustradora, professora del Màster d’Il·lustració Professional de Barreira A+D i codirectora d’APIV - Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana)
Clara Berenguer Revert (especialista en literatura infantil i juvenil, divulgadora i autora del blog
https://llibreriaillustrada.wordpress.com/)
Gràcies al treball d’aquest equip al llarg de prop de dos anys, s’ha pogut desenvolupar tota la
part teòrica i conceptual del projecte així com la seua planificació, gestió i execució.

IMATGE FESTIVAL
La imatge de Baba Kamo és obra de Yinsen Estudio, el tàndem de disseny format per Lorena
Sayavera i María Pradera, en col·laboració amb Ana Penyas, autora de la il·lustració del cartell i
guanyadora del Premi Nacional de Còmic de 2018.
Disseny de la marca
Amb la intenció d’aconseguir una correcta comunicació i la creació d’una imatge
de marca coherent i professional, varem
encarregar a l’estudi de disseny gràfic
Yinsen Estudio l’elaboració d’un logotip
i una identitat corporativa concorde, que
foren capaces de transmetre correctament alguns dels valors del festival i fira
de llibre il·lustrat així com que poguera
conviure d’una manera orgànica amb
diferents tipus d’il·lustració, amb diferents estils, tècniques i sobre diversos
suports.
El logotip de «Baba Kamo», elaborat per Yinsen Estudio, posseeix la capacitat d’evocar, des de
la sobrietat i l’elegància, el país africà fictici del llibre que li dóna títol així com a l’època d’entreguerres a Europa i l’ambient social i cultural de les avantguardes històriques que recorren el seu
relat. Un logotip que possibilita la seua reutilització en les successives edicions i que garanteix
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la seua continuïtat fugint d’un tipus de disseny que poguera sostenir-se en modes o gustos
passatgers. Un treball molt sintètic però al mateix temps d’una gran solidesa i amb certes reminiscències africanes, destinat a conviure en successives edicions amb estils d’il·lustració molt
diferents.

Es tracta d’una marca que funciona en papareria corporativa online, web, xarxes i que, a més,
es fa servir como a títol en la cartelleria i a les diferents adaptacions dels soports gràfics. Al
tractar-se «Baba Kamo» d’un conjunt de dues paraules amb el mateixa quantitat de lletras, es
va aprofitar aquesta oportunitat per compondre verticalment una massa sòlida amb una gran
potència gràfica.
De la mateixa manera, l’elecció de la tipografia Sharp Grotesk, evocadora de l’estil suís internacional de mitjan el segle XX, garantirà l’adequada continuïtat i coherència en les comunicacions
oficials de l’organització de Baba Kamo en la seua mix de comunicació.
Disseny de l’edició de 2018
A més del treball de creació de la marca (logotip i identitat gràfica), el disseny de tota la imatge
de Baba Kamo per a l’edició de 2018, mitançant la selecció de la tipografia principal i complementàries, gama de color, així com el desenvolupament de les diferents adaptacions i aplicacions de la imatge del festival com són la seua adaptació al format web i xarxes socials, els
seus diferents formats d’impressió, el disseny de les exposicions o del programa de mà, i entre
les quals destaca la composició del cartell anunciador, en col·laboració amb la il·lustradora Ana
Penyas.
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Il·lustració del cartell i adaptacions
Amb motiu de la primera edició de Baba Kamo, s’ha triat a la il·lustradora valenciana Ana
Penyas, Premi Nacional de Còmic de 2018, per a la realització d’una il·lustració gràfica que fóra
capaç de comunicar l’equilibri just entre l’aspecte cultural, professional, lúdic i divulgatiu del festival, així com l’ambient sociocultural, els trets, referències i personatges que formen l’univers i
l’ambient del llibre de Pérez i Calatayud Kembo. Incidente en la pista del circo Medrano, que dóna
nom al festival. Com a resultat, una bigarrada escena coral que ens transporta al període de les
avantguardes històriques i de l’Europa d’entreguerres, amb picades d’ullet a personatges populars i manifestacions culturals com Josephine Baker, Louis Armstrong, el cinema, els viatges
transatlàntics o, per descomptat, el món del llibre i la lectura.
Aprofitant l’enorme potencial de la imatge gràfica elaborada per Ana Penyas, amb l’aportació del
disseny elaborat per Yinsen Estudio, varem poder realitzar diferents versions del cartell anunciador de Baba Kamo així com el programa de mà amb tota la informació i diferents elements
comunicatius del festival.
D’aquesta manera, la il·lustració completa, pròdiga en detalls, es utilitzada per al programa de
mà, amb la versió del cartell i, al revers, tota la programació i informació útil del festival, a fi que
el públic puga portar-ho amb si i contemplar-ho amb la calma i serenitat amb que es mereix. Per
contra, les diferents versions del cartell destinades a ser col·locades en els carrers i a la seua
compartició en xarxes socials, llueix diferents escenes més contundents en la seua senzillesa,
resultant així més assequibles a la vista de vianants i usuaris en un curt lapse de temps.
Així doncs, el cartell, realitzat conjuntament per Ana Penyas i Yinsen Estudio, es revela com un
gran encert i un bon exemple del treball col·laboratiu entre professionals de la il·lustració gràfica i el disseny. A més, aquesta imatge ha sigut adaptada a diferents soports i mesures per tal
d’asegurar la seua màxima difusió tot mantenint l’exigència màxima de qualitat desitjable.
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SENYALÍSTICA
Pel que fa a la senyalística de Baba Kamo dins de l’imponent espai del Carme Centre de Cultura
Contemporània, es va encomanar a l’estudi valencià de disseny Xicrea, especialitzat en mobiliari
sustentable i ecològic de cartró, l’el·laboració de trenta tòtems de cartró corrugat de 190x30x30
cm, per tal de fer-los servir com a element d’informació d’interés per als visitants.

MATERIALS PROMOCIONALS
Per tal que el públic visitant puga realitzar còmodament les seues compres i puga emportar-se
un bon record de Baba Kamo s’ha realitzat una edició personalitzada de bosses de paper, bosses de tela i xapes de record amb la imatge de Baba Kamo, que, estem segurs, es convertirà en
un objecte col·lecionable al llarg de cada edició.

EXPOSICIONS
Exposició «Kembo als carrers». Exposició homenatge al personatge «Kembo, el lleó», protagonista del llibre Kembo. Incidente en la pista del Circo Medrano, de Carlos Pérez i Miguel Calatayud, destinada a ser exhibida en els murs dels carrers de diferents barris de la ciutat. Aquesta
mostra «a la intempèrie» es compon de diferents il·lustracions en gran format, cedides per l’il·
lustrador Miguel Calatayud i gràcies a la col·laboració de l’editorial Kalandraka, editora del llibre.
Una exposició de proximitat en barris i zones perifèriques habitualment desateses o fora dels
circuits culturals més evidents que acompleix dues funcions: com a difusió del llibre il·lustrat i la
il·lustració en l’espai públic, i com a un material anunciador del festival d’enorme qualitat.
Exposició «Babalunga i Kamolongos». Aquesta exposició és el resultat de la selecció, mitjançant
un jurat expert, de les persones participants a la convocatòria internacional d’il·lustració editorial. Una mostra de 58 il·lustracions d’autors i autores de diferents països que exhibeix el Centre
del Carme Cultura Contemporània del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana fins el
mes de gener de 2019.
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Premi
L’escultura ceràmica realitzada ex profeso pels escultors Daniel Tomàs Marquina i Alfredo Llorens en
homenatge a Kembo el lleó, es convertirà en el trofeu
que oferirem a la persona guanyadora de la convocatòria internacional d’il·lustració editorial triada pel
jurat i que serà, així mateix, l’autora de la il·lustració
del cartell de la propvinent edició de Baba Kamo.
Jurat
Per tal de realitzar la selecció de les persones participants a l’exposició internacional d’il·lustració editorial
«Babalunga i Kamolongos», així com de la persona
guanyadora, entre les 77 persones participants en la
convocatòria internacional, es va conformar un jurat
d’excepció del qual formaren part algunes de les persones més rellevants al món de la il·lustració gràfica
espanyola.
Aquest jurat va estar format per:
- Na Manuela Rodríguez (Directora editorial de l’editorial Kalandraka)
- Na Sandra López i En Ángel Domingo (Directors de l’agència d’il·lustradors Pencil -Ilustradores)
- En Artur Galocha (Director d’art de la revista Retina - El País)
- Na Inma Corcho (Directora del Museo ABC del Dibujo y la Ilustración)
- L’equip de Baba Kamo.
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COMUNICACIÓ
Per a una correcta i major difusió de Baba Kamo entre el públic potencial valencià, espanyol i
internacional, a més dels materials de difusió ja esmentats (cartells, fullets i altres aplicacions
del mix de comunicació del festival), varem elaborar diferents formularis d’inscripció en diverses
llengües (valencià, castellà i anglès) i una estratègia de comunicació estructurada principalmentalment a través de tres canals fonalmentals: web, mailing i xarxes socials, donat el caràcter jove
i visual que travessa l’esperit del festival.
Pàgina web
El web de Baba Kamo (babakamo.com), accesible en tres llengües (valencià, castellà i anglès)
compta amb diverses seccions segons el tipus de contingut:
Baba Kamo: coberta, amb informació general. | Participa: informació de les diverses convocatòries. | Notícies: articles, notícies i altra informació rellevant. | Programa: programació d’activitats. | Contacte: informació de contacte.
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Correu electrònic
Després d’una exhaustiva investigació de més de 400 editorials, llibreries i segells d’autoedició
europeus i americans, en un primer moment varem contactar per correu electrònic amb més de
150 de les més interessants per a Baba Kamo, explicant-los els detalls del festival i la fira. De les
quals vàrem rebre resposta positiva de més de 60. D’aquestes, finalment vàren inscriure’s prop
de 30 en aquesta primera edició.
Mailing
Les convocatòries (verure annexos) s’han difòs principalment per correu electrònic a través de
l’aplicació d’enviament massiu Mailchimp.
Per a tal efecte s’han creat una sèrie de llistats de distribució segons categories de participants
o sectors interessats en la programació del festival. Les convocatòries llançades han seguit el
següent calendari:
Inici

Finalització

Concepte

02/10/18

29/10/18

Fira del llibre il·lustrat

02/11/18

09/11/18

Exposició internacional d’il·lustració editorial «Babalunga i kamolongos»

09/11/18

En procés

Programa professional

Pel que fa a la difusió d’aquestes i a la comunicació de les conclusions de les diverses convocatòries, el calendari ha sigut el següent:
Data

Concepte

Llistat

Destinataris

31/07/18

Baba Kamo. Propuesta de feria de libro ilustrado

Editorials esatatals

61

31/07/18

Baba Kamo. Illustrated book fair proposal

Editorials internacionals

78

02/10/18

Roda de premsa «Baba Kamo, festival i fira del llibre
il·lustrat»

Sòcies

204

02/10/18

Nota de premsa presentació Babakamo

Premsa

153

04/10/18

Baba Kamo. Bases expo internacional d’il·lustració
editorial «Babalunga i kamolongos»

Simpatitzants

389

04/10/18

Baba Kamo. Bases expo internacional d’il·lustració
editorial «Babalunga i kamolongos»

Sòcies

203

04/10/18

Baba Kamo. Bases de participació per a la Fira del
llibre il·lustrat

Llibreries Il·lustrades

23

04/10/18

Baba Kamo. Bases de participación para la Feria del
Editorials
libro ilustrado

2

04/10/18

Baba Kamo. Terms and conditions for participation
at the Illustrated Book Fair

Editorials

79

04/10/18

Baba Kamo. Bases de participación para la Feria del
Editorials
libro ilustrado

61

04/10/18

Baba Kamo. Bases de participació per a la Fira del
llibre il·lustrat

Editorials

19

15/10/18

Baba Kamo. Bases expo internacional d’il·lustració
editorial «Babalunga i kamolongos»

Simpatitzants

388

15/10/18

Baba Kamo. Bases expo internacional d’il·lustració
editorial «Babalunga i kamolongos»

Sòcies

204

15/10/18

Baba Kamo. Bases de participació per a la Fira del
llibre il·lustrat

Llibreries Il·lustrades

23

16

FULL - FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA

Data

Concepte

Llistat

Destinataris

15/10/18

Baba Kamo. Terms and conditions for participation
at the Illustrated Book Fair

15/10/18

Baba Kamo. Bases de participación para la Feria del
Editorials (castellà)
libro ilustrado

60

15/10/18

Baba Kamo. Bases de participació per a la Fira del
llibre il·lustrat

Editorials (valencià)

19

16/10/18

Baba Kamo. Reducció quota llibreries Fira del llibre
il·lustrat

Llibreries Il·lustrades

23

17/10/18

Baba Kamo. Correcció bases Exposició Internacional D’il·lustració Editorial «Babalunga I Kamolongos»

Simpatitzants

388

17/10/18

Baba Kamo. Correcció bases Exposició Internacional D’il·lustració Editorial «Babalunga I Kamolongos»

Sòcies

204

22/10/18

Last call for applications for Baba Kamo's illustrated
Editorials (anglès)
book fair

78

22/10/18

Último día inscripción expositores feria del libro
ilustrado Baba Kamo

Baba Kamo

50

22/10/18

Último día inscripción expositores feria del libro
ilustrado Baba Kamo

Editorials

157

22/10/18

Último día inscripción expositores feria del libro
ilustrado Baba Kamo

Llibreries Il·lustrades

23

29/10/18

AMPLIACIÓ TERMINI convocatòria exposició
d’il·lustració editorial - Baba Kamo

Premsa

150

29/10/18

AMPLIACIÓ TERMINI convocatòria exposició
d’il·lustració editorial - Baba Kamo

Simpatitzants

390

29/10/18

AMPLIACIÓ TERMINI convocatòria exposició
d’il·lustració editorial - Baba Kamo

Sòcies

204

29/10/18

Expositors 2018 fira del llibre il·lustrat Baba Kamo

Llibreries Il·lustrades

23

29/10/18

Expositors 2018 fira del llibre il·lustrat Baba Kamo

Baba Kamo

61

29/10/18

Expositors 2018 fira del llibre il·lustrat Baba Kamo

Premsa

155

29/10/18

Expositors 2018 fira del llibre il·lustrat Baba Kamo

Editorials

157

31/10/18

Baba Kamo. Programa professional - Bases per a
il·lustradors/es - Revisió de dossiers i projectes

Simpatitzants

390

31/10/18

Baba Kamo. Programa professional - Bases per a
il·lustradors/es - Revisió de dossiers i projectes

Sòcies

205

09/11/18

Participants 2018 exposició d’il·lustració editorial
«Babalunga i Kamolongos»

Editorials

157

09/11/18

Participants 2018 exposició d’il·lustració editorial
«Babalunga i Kamolongos»

Premsa

155

09/11/18

Participants 2018 exposició d’il·lustració editorial
«Babalunga i Kamolongos»

Baba Kamo

66

09/11/18

Participants 2018 exposició d’il·lustració editorial
«Babalunga i Kamolongos»

Llibreries Il·lustrades

23

09/11/18

Participants 2018 exposició d’il·lustració editorial
«Babalunga i Kamolongos»

Sòcies

205

09/11/18

Participants 2018 exposició d’il·lustració editorial
«Babalunga i Kamolongos»

Simpatitzants

391

Editorials (anglès)

77
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Xarxes socials
La comunicació en xarxes socials de Baba Kamo s’ha desplegat a partir dels seus propis canals
de Facebook, Twitter i Instagram. Aquests perfils van començar a estar actius el passat juliol de
2018 i està previst que evolucionen i cresquen en les properes edicions del festival. La llengua
emprada és fonamentalment el valencià, però també comuniquem en castellà i anglès, donat el
carácter internacional de l’esdeveniment.
Són el vehicle, junt amb els llistats de distribució de correu electrònic i la página web, per anar
fent pública la información més important del festival: presentació del cartell, convocatòries,
anunci de participants i difusió de les activitats.

Les etiquetes utilitzades (fonamentalment a twitter i Instagram) són:
#BabaKamo, #llibre, #llibreillustrat, #libro, #libroilustrado, #book, #illustratedbook, #illustració,
#ilustración, #illustration, #festival, #Kembo, #BabalungaiKamolongos, #Babalunga, #Kamolongos, #Roar
El calendari de difusió de continguts en xarxes s’estructura de la següent manera:
Inici

Finalització

Concepte

02/11/18

01/11/18

Fase de hype (expectació)

02/11/18

02/11/18

Publicació

02/10/18

En procés

Convocatòries

29/10/18

En procés

Presentació individualitzada dels participants
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Fase de hype (expectació)
Joc de text i imatges amb fragments de la il·lustració d’Ana Penyas per al cartell, presentat detalls sense mostrar el conjunt. Aquesta estrategia es planteja per fer visible la marca i comptar
amb visibilitat en el moment de presentar els detalls de l’esdeveniment.

Publicació del web
Roda de premsa a principios d’octubre de 2018 al Centre del Carme Cultura Contemporània, amb
l’assistència de set periodistes. Llançament del web i presentació del cartell complet i els detalls
del festival. Bona repercussió en premsa escrita, ràdio i televisió, amb més de 18 impactes o
publicacions als mitjans (veure annexos).
Convocatòries
Com a suport al mailing sobre convocatòries i per tal d’augmentar l’impacte i l’abast d’aquestes,
es fa difusió en les xarxes de les convocatòries de participació.
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Participants
Una vegada tancat els terminis d’inscripció, es comparteixes els llistats de participants.

Kembo, el lleó vegetarià
Donat que «Baba Kamo» és el nom del país fictici d’on prové Kembo el lleó creat per l’escriptor,
Carlos Pérez i il•lustrat per Miguel Calatayud al seu llibre Kembo. Incident en la pista del circ Medrano, la nostra presència en xarxes s’ompli d’imatges de lleons de tota classe.
Així, vàrem posar en marxa en Facebook i Instagram la campanya «El lleó nostre de cada dia»,
on publiquem il·lustracions de lleons de destacats artistas internacionals. Amb aquesta iniciativa, volem convidar les il·lustradores i il·lustradors perquè ens facen arribar les seues propostes
per afegir-les a la nostra col·lecció: en l’album de Facebook «El lleó nostre de cada dia» i en la
col·lecció de destacats «Roar» a Instagram.
Per altra banda, també voliem fer participar els més menuts i vàrem crear a Instagram la secció
destacada «Mini Roar», perquè els xiquets també puguen enviar-nos els seus lleons.
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Avaluació de l’estratègia de xarxes
Els resultats que s’estan obtenint estan resultant satisfactoris, com demostren les estadístiques
de les diverses xarxes.
A més, hem contractat el servie de promoció de publicacions en Facebook i Instagram, cosa que
n’ha augmentat l’impacte.
Facebook

21

FULL - FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA

Twitter

Instagram

Publicitat
Per tal de difondre l’existència del festival, a més de l’exitosa roda de premsa que es va realitzar
al Centre del Carme Cultura Contemporània de València, realitzarem una inserció publicitària
a pàgina completa a l’agenda cultural en paper per excelència en la ciutat de València, Agenda
Urbana - AU, que realitza un tiratge de 10.000 exemplars en València o que són distribuits per
bares i restaurants, botigues, oficines de turisme, museus, teatres, sales de concerts, galeries
d’art, centres culturals, universitats, centres juvenils i infantils i un llarg etcètera i que compta
amb 35.000 visites al mes al seu lloc web i més de 25.000 amics en xarxes socials i al seu butlletí setmanal.
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ANNEXOS
Recull de premsa
02.10.2018
- La primera edició del festival Baba Kamo arriba a València entre llibres il·lustrats i rugits de lleó.
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana
http://www.ceice.gva.es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=767792

- La primera edición del festival Baba Kamo llega en València entre libros ilustrados y rugidos de
león. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
http://www.consorcimuseus.gva.es/prensa/la-primera-edicion-del-festival-baba-kamo-llega-en-valencia-entre-libros-ilustrados-y-rugidos-de-leon/?lang=es
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- Primera edición del festival Baba Kamo en València. Noticiascv
https://www.noticiascv.com/festival-baba-kamo-valencia/

- El festival Baba Kamo reivindica la ilustración en València en su 1ª edición. La Vanguardia CV
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20181002/452146496092/el-festival-baba-kamo-reivindica-la-ilustracion-en-valencia-en-su-1-edicion.html
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- La primera edició del festival Baba Kamo arriba a València entre rugits de lleó. Noticiasde
https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/la-primera-edicio-del-festival-baba-kamo-arriba-a-valencia-entre-llibres-il%C2%B7lustrats-i-rugits-de-lleo/

- La primera edición del festival Baba Kamo llega a València. elperiodic
https://www.elperiodic.com/valencia/noticias/587028_primera-edicion-festival-baba-kamo-llega-valencia.html
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- CULTURA. El festival Baba Kamo reivindica la ilustración en València. El periódico de aquí
http://www.elperiodicodeaqui.com/noticia/El-festival-Baba-Kamo-reivindica-la-ilustracion-en-Valencia/166476
- La primera edición del festival Baba Kamo llega a València entre ... Valencianoticias
https://valencianoticias.com/la-primera-edicion-del-festival-baba-kamo-llega-a-valencia-entre-libros-ilustrados-y-rugidos-de-leon/

- Naix Baba Kamo, el primer festival del llibre il·lustrat. À Punt notícies
https://apuntmedia.es/va/noticies/cultura/naix-baba-kamo-el-primer-festival-del-llibre-illustrat
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- 02.10.2018 | Informatiu Nit (a partir del minut 40:10). À Punt
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/02-10-2018-informatiu-nit

- LA PRIMERA EDICIÓN DEL FESTIVAL BABA KAMO LLEGA A VALÈNCIA ENTRE LIBROS ILUSTRADOS Y RUGIDOS DE LEÓN. CódigoFM
https://www.codigofm.com/la-primera-edicion-del-festival-baba-kamo-llega-a-valencia-entre-libros-ilustrados-y-rugidos-de-leon/

- Informativo territorial 13 Horas Comunidad Valenciana - 2/10/2018 (audio a partir del minut
22:11). RNE
http://www.rtve.es/alacarta/audios/13-horas-comunidad-valenciana/13-horas-comunidad-valenciana-2-10-2018-comienza-castellon-juicio-presunto-pederasta-internet/4768679/
- La primera edició del festival Baba Kamo arriba a València. Valencia City
https://valenciacity.es/actualidad/la-primera-edicio-del-festival-baba-kamo-arriba-a-valencia/
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03.10.2018
- Baba Kamo, el libro ilustrado ruge con su primer festival propio en València. Culturplaza
https://valenciaplaza.com/baba-kamo-el-libro-ilustrado-ruge-con-su-primer-festival-propio-en-valencia

- La ilustración ya tiene su feria. El Mundo CV
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/10/03/5bb3be8946163f5c5e8b4594.html
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- Boletín hablado (a partir del minut 4:23). Plazaradio
https://plazaradio.es/podcast-el-boletin-de-plaza-20181002-boletin-hablado-del-miercoles-3-de-octubre
- El Centro del Carmen se apunta al empuje valenciano del libro ilustrado. Las Provincias
https://www.lasprovincias.es/culturas/centro-carmen-apunta-20181003004211-ntvo.html

- La primera edición del festival Baba Kamo llega a València entre libros ilustrados y rugidos de
león. Viu València
http://www.viuvalencia.com/articulo/baba_kamo_festival_libros/534629610
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- El Mundo (impresa)

- Las Provincias (impresa)
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Convocatòries
Versions en valencià, castellà i anglès de la convocatòria de fira
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Versions en valencià, castellà i anglès de les bases de participació de la fira
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Versions en valencià, castellà i anglès de la convocatòria d’exposició
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Versions en valencià, castellà i anglès de les bases de participació de l’exposició
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Versions en valencià, castellà i anglès de la convocatòria d’entrevistes
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Versions en valencià, castellà de les bases de participació de les entrevistes professionals
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