Antònia Bonell Solsona
Vaig néixer el 1967 a Vilafranca del Penedès. Des de sempre que
m'ha agradat dibuixar i pintar. Vaig fer la meva primera exposició
individual l’any 2005.
Llicenciada en Ciències Geològiques, actualment treballo en l'empresa
familiar (botiga de joguines, papereria i llibreria).
L'any 2008 començo a estudiar Il·lustració a l'Escola de la Dona de
Barcelona, sota la direcció de l' Ignasi Blanch, realitzant mòduls amb
il·lustradors com Cristina Losantos, Mariona Cabassa, Albert Vitó,
Marc Taeger i Roger Olmos.
Participo en nombroses exposicions col·lectives i des del 2011 sóc
present al Firart de Vilafranca. El meu primer treball professional com
a il·lustradora és al 2010.
Quima Ricart Claver
Nascuda a Vilafranca del Penedés, al 1974, des de ben jove vaig ser
monitora d'esplai i voluntària en diferents activitats i camps de
treball solidaris. M'agrada molt la dansa i el teatre, durant deu anys
vaig ballar a la companyia de dansa Miratges i vaig fer teatre amb
algunes agrupacions amateurs de la comarca.
Sóc mestra i psicopedagoga de professió, treballo al món de
l’educació des de fa 20 anys amb nens i nenes de totes les edats.
Actualment sóc docent d’Educació Especial a una escola de Vilafranca.
Gaudeixo cada dia ensenyant a llegir als meus alumnes.
Des de ben petita he estat una gran lectora i entusiasta dels contes; i
escriptora només en la intimitat.
Sempre que puc aprofito per explicar contes als alumnes; i a la vida
personal, a la meva filla.
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Els nostres contes
L’any 2011 vam publicar el nostre primer conte sobre la Festa Major
de Vilafranca i a partir d’aquesta col·laboració ens vam animar a ferne un altre sobre la malaltia que havíem patit les dues, quan els
nostres fills eren petits. Hi vam estar treballant conjuntament més
d’un any.
L’atzar va fer que ens trobéssim al conte de Festa Major, per
aprendre a treballar plegades i descobrir que teníem tantes ganes de
materialitzar un nou conte sobre les nostres vivències de la malaltia.
LA MARE ESTÀ MALALTA és un conte adreçat a tots els públics, però
especialment a totes aquelles persones que es troben o s’han trobat
en situacions similars amb fills petits.

