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Saló del Llibre Infantil
i Juvenil de Catalunya
Mollerussa, de l’11 al 23 d’abril de 2018

A

rriba la primavera, i amb la primavera un nou Saló del Llibre Infantil i Juvenil
de Catalunya, el trenta-quatrè: no són pocs, una meravella!
Un any més, Mollerussa serà la capital del llibre i la lectura per a infants i
joves de tot Catalunya, i un any més, totes les novetats editorials hi seran
presents; ens espera la meravellosa xifra de cinc mil llibres!
Autores i autors meravellosos vindran a explicar-nos la seva feina, les seves obres, hi
haurà tallers, un festival i una marató de lectura en veu alta, jornades pedagògiques de
mestres i trobades de bibliotecàries, exposicions, sessions de contes, etc. De nou serà una
gran celebració al voltant del llibre i la lectura, i aquest any amb un dia ben especial com
a cloenda: Sant Jordi, la gran festa del llibre a Catalunya. Una meravella!
Per si no ho havíeu endevinat, aquest any el títol de l’exposició monogràfica i lema del
saló és

«L’Aparador de les Meravelles»

... només el sol fet de pronunciar-ho ja ens predisposa a obrir la boca embadalits. En
aquesta mostra us presentarem alguns dels millors llibres que podem trobar, dins de vuit
dels grans temes en què es classifica la literatura: amor, aventura, por, història, policíac,
humor, ciència-ficció, realista i terror.
Sempre és una meravella, endinsar-se en el plaer de la lectura, però, per si no fos prou,
el que ens espera en aquesta exposició és del milloret de cada gènere, que experts en
literatura infantil i juvenil han triat per nosaltres. Segur que hi trobareu el vostre llibre, i
això és meravellós.
Un any més, cal donar les gràcies a tots els agents implicats per la voluntat de continuar
celebrant el saló: tècnics, il·lustradors, escriptors, bibliotecaris, editors, ponents i també
totes i cada una de les persones i institucions que fan possible aquesta meravella.
Com sempre, us esperem a tots, als infants, als joves i als no tan joves. Veniu i mireu, quedareu... meravellats!

Anna Maria Macià
Presidenta del ClijCAT. Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil

Dia 14 d’abril de 9 a 13.30 h.
5a Trobada Pedagògica.
A càrrec del Departament d’Ensenyament.

A les 9 hores
Rebuda i acreditacions.

A les 9.15 hores
Benvinguda i visita guiada.

A les 10.15 hores
Conferència: «Com fer lectors entusiastes?» A càrrec de Joan Portell.
Presentació del llibre Llegim?, de Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

A les 11.15 hores
Pausa – Esmorzar

A les 11.45 hores
Taller: Tècniques per a clubs de lectura. A càrrec de Laia Aguilar, Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.

A les 13.00 hores
Grup de treball «Ventall de propostes per treballar la lectura»
(CRP del Segrià)

Grup de treball de literatura infantil (CRP del Garraf)

A les 14.00 hores
Cloenda

Destinataris: docents d’educació infantil, primària i secundària, responsables de biblioteca escolar i
altres. El Departament d’Ensenyament certificarà 5 hores de formació.
Període d’inscripció: del 6 de març al 12 d’abril de 2018.
Enllaç a la inscripció
Per a consultes, dirigiu-vos a: biblioteques@xtec.cat

Dia 14 d’abril a les 11.30 h.
Llegendes de bèsties i valents,
a càrrec de Marta Esmarats.

Adaptació d’una llegenda popular catalana amb música en directe
on els titelles prenen vida i viuen diverses aventures.

Dia 14 d’abril a les 18.00 h.
Aquarel·la,
a càrrec de Fes-t’ho Com Vulguis.

Espectacle que estimula els sentits i la imaginació dels més petits,
tot jugant amb els colors, la llum, els sons i la paraula.

Dia 15 d’abril a les 11.30 h.
La màgia dels llibres,
a càrrec de MagiaDiver.

Dia 15 d’abril a les 18.00 h.
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Espectacle on es barregen màgia i lectura, llibres i fantasia. A
través de contes i rondalles, ens endinsem en el món de l’il·lusionisme i la literatura.

El peix irisat,

El peix irisat és l’animal més bonic de tot l’oceà, però està molt
sol. Per què els altres peixos no volen jugar amb ell? Així comencen les aventures submarines protagonitzades per un peix
d’escates lluents i els seus amics.
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teatre de titelles amb Tanaka Teatre.

Dia 16 d’abril de 10 a 12 h.
«Els habitants de la biblioteca: accions de
dinamització de petit format amb infants i
joves».
Organitzen:

Central de Biblioteques de Lleida, Servei de Biblioteques del
Departament de Cultura i Bib.Botó, Grup de Treball de Biblioteques
Infantils i Juvenils del COBDC.

Dia 17 d’abril a les 18.30 h.
El bosc està trist, conte amb titelles
a càrrec del Casal Municipal de la Gent Gran,

dins del projecte intergeneracional «Coneixent-nos grans i petits».
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Dia 19 d’abril a les 11 h.
XIV Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta. Semifinal de les terres de Lleida.

Els lectors i lectores semifinalistes dels centres educatius de les terres de Lleida s’enfilaran a l’escenari
per lluir la seva feina.

Dia 21 d’abril d’11.30
a 13.30 h.

Fundació Enciclopèdia Catalana i
Departament d’Ensenyament.

Retrats estampats. Taller de retrat mitjançant
d’Expressió Artística.
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la tècnica de l’estampació a càrrec de SOLAÇ Centre

Obert a totes les edats (es recomana que els menors de 5 anys vinguin acompanyats).
Durada de l’activitat: 25 min aprox.

Dia 21 d’abril a les 12.30 h.
Presentació de T’ho diré cantant

a càrrec de Jordi Folck, autor; Marc Dantuvi, cantautor, i Núria Mañé, de
Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Edat recomanada: a partir de 8 anys.

Dia 21 d’abril a les 18.30 h.
Adeu, Peter Pan,
teatre de titelles a càrrec de Festuc Teatre.

Un espectacle de titelles i actors sensible i divertit que buscarà en tot moment la
complicitat de petits i grans amb una posada en escena que et captivarà. Un conte d’ara
i sempre, per gaudir-lo amb tota la família.

Dia 22 d’abril a les 11.30 h.
Tan petita i ja saps, a càrrec de Clara Ribatallada.

Espectacle de poesia que recull versos molt propers, valents i bonics, de Maria Mercè Marçal.

Dia 22 d’abril a les 12 h.
Concert vermut literari
amb la música en directe dels Pixie Dixie.

Dia 22 d’abril a les 18 h.
La Blancaneus,
teatre de titelles a càrrec de Campi qui Pugui Produccions.
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Una reina embruixada, set nans, una poma enverinada, un caçador
i un príncep fanfarró; aquesta és la història de la Blancaneus.

Dia 23 d’abril de les 9 a les 21 h.
7a Marató de Lectura «Llegim en veu alta»:
activitat de Mollerussa, Municipi Lector.

Dels més petits als més grans, llegirem durant dotze hores seguides.
Oberta a la participació de tothom.

Dia 23 d’abril a les 18.30 h.
Els músics de Bremen,
teatre de titelles a càrrec de Xip-Xap Teatre.

Un ruc, un gos, un gat i un gall veuen que el seu futur com a
animals domèstics comença a perillar, i decideixen fer una
orquestra i anar cap a Bremen a triomfar.

Cada dia, de dilluns a divendres, a les 18.30 h.
L’Hora del Conte.

EXPOSICIONS

Exposició de llibres infantils i juvenils
Prop de cinc mil llibres adreçats a infants i joves de 0 a 15 anys.

Exposició «Novetats i fons editorial»
Editorials de llibre infantil i juvenil exposen les millors obres del seu fons
i les novetats de l’any.

Exposició «Selecció 2017»
L’equip de crítica i el consell de redacció de la revista Faristol consideren que aquesta
mostra aplega els llibres més interessants apareguts al llarg de l’any 2017.

Exposició monogràfica «L’aparador de les meravelles!»
Vuit dels grans temes o gèneres en què es classifica la literatura: amor, por, humor... I de
cadascun presenta alguns dels millors llibres, aquells que defineixen millor el gènere on se’ls ha
ubicat.

Exposició «Mecanoscrit del segon origen»
Amb motiu del centenari del naixement de Manuel de Pedrolo, trenta il·lustradors, tots alumnes
de l’Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona, presenten la seva mirada particular d’aquest
clàssic.
Idea i coordinació: Ignasi Blanch

Exposició col·lectiva «Il·lustra»
Integrada per: Ricard Aranda, Albert Asensi, Ignasi Blanch, Rocío Bonilla, Mercè Canals, Agustín
Comotto, Bernat Cormand, Maria Espluga, Lluís Farré, Montse Fransoy, Liliana Fortuny, Mercè
Galí, Valentí Gubianas, Dani Jiménez, Cristina Losantos, Anna Mongay, Roger Olmos, Stefanie
Pfeil, Francesc Rovira, Gabriela Rubio, Xavier Salomó, Eva Sans Ribera, Sebastià Serra, Carme
Solé i Vendrell, Tàssies, Montse Tobella, Jordi Vila Delclòs i Noemí Villamuza, tots ells membres
d’Il·lustra. Professionals de la Il·lustració Catalana Associats.

Exposició «Encadena que encadenaràs o el conte del
Marc i la pastissera»
Resultat d’un experiment d’escriptura a proposta dels alumnes del Consell de Lectura del programa Municipi Lector. Gaudiu d’un conte començat pels alumnes d’educació infantil i acabat pels
de batxillerat, on hi han participat escolars de diferents edats de tots els centres educatius de
Mollerussa.

VISITES ESCOLARS
AMB CITA PRÈVIA
CONCERTADA
Cada dia, durant les visites escolars, els
nens i nenes assistents podran conèixer un
escriptor o un il·lustrador.
Es faran tres sessions diàries:
a les 9.30, a les 11 i a les 15.30 h..

Dimarts 17 d’abril (Cicle Mitjà)
Què fan... Jaume Copons i Liliana
Fortuny?
Gentilesa de l’Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana.

Dimecres 18 d’abril (Cicle Mitjà)
Què fa... Ricardo Alcántara?
Gentilesa de la Institució de les Lletres Catalanes.

Dijous 19 d’abril (Cicle Superior)
Què fa... Maite Carranza?
Gentilesa de la Institució de les Lletres Catalanes.

Dimecres 11 d’abril (Cicle Inicial)

Divendres 20 d’abril
(Joves i Cicle Superior)

Què fa… Mercè Galí?

Què fa... Núria Pradas?

Gentilesa de la Institució de les Lletres Catalanes.

Gentilesa de la Institució de les Lletres Catalanes.

Dijous 12 d’abril (P3 a P5)
Rebombori, contes a càrrec de Patrícia McGill.

Divendres 13 d’abril (P3 a P5)
Contes a la butxaca, a càrrec d’Ada Cusidó.

Divendres 13 d’abril (Escola Bressol a les
16.30 h.)
Contes a la butxaca, a càrrec d’Ada Cusidó.

Dilluns 16 d’abril (Cicle Inicial)
Què fa… Xavier Salomó? Gentilesa de la
Institució de les Lletres Catalanes.

Podeu trobar informació dels autors a la pàgina web del
Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (http://www.clijcat.
cat), clicant sobre Diccionari d’autors i il·lustradors de literatura infantil i juvenil
en català.
A les biblioteques de la vostra població us podran deixar
llibres dels escriptors i il·lustradors perquè pugueu treballar-hi.
Per aconseguir que les visites a l’exposició siguin tranquil·les, hi haurà un nombre limitat de persones admeses a
l’interior del saló. Per tant, és imprescindible que les escoles
concertin el dia i l’hora de la seva visita trucant al CRP del
Pla d’Urgell (tel. 973 60 48 99) del 8 al 15 d’abril de 2018, de
9 a 13 o de 15 a 17 hores.

Com a complement, i perquè pugueu passar un dia sencer al Pla d’Urgell, us suggerim diverses
possibilitats:
Museu de Vestits de Paper

Visita al museu i taller educatiu. Mireia Caba i Georgina Miret (tel. 973 60 62 10).
Preu per als grups escolars que visitin el saló: 2 euros per persona.
Estany d’Ivars i Vila-sana

Visites guiades a l’estany d’Ivars i Vila-sana adaptades a cada nivell escolar. Expliquem la
història de l’antic estany, la dessecació, la recuperació i el nou estany; alhora, hi ha una part
més pràctica d’observació de la fauna i la flora. Per a més informació sobre cada activitat i
els preus, podeu contactar amb nosaltres al 973 71 13 13, al correu electrònic estany@plaurgell.cat o visitar el web www.estanyivarsvilasana.cat.
ACUDAM. Centre Ocupacional i Centre Especial de Treball

Els centres visitants rebran propostes didàctiques per afavorir la reflexió entorn de les
persones amb discapacitat intel·lectual. Adreçat a alumnes a partir de 6è de Primària. Esther
Temprado (tel. 973 71 04 04).
Granja escola Les Obagues

L’ecocentre de la plana de Lleida. Ofereix un 10% de descompte en les estades a la granja
escola, tant per a grups com per a particulars, si visiteu el Saló del Llibre. Castell Cots (tel.
680 18 34 98).
Horari:
De dilluns a divendres: de 9 a 13 i de 15 a 20 hores.
Dissabtes i diumenges: d’11 a 14 i de 16 a 20 hores.

Organitzen:

ClijCAT i Ajuntament de Mollerussa.
Col·laboren:

Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, OEPLI, Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte i Diputació de Lleida.
Altres col·laboradors:

Centre de Recursos Pedagògics del Pla d’Urgell.

