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2020
L'ANY EN QUÈ TOT
ES VA CAPGIRAR
Inevitablement, l'any 2020 passarà a la història com
l'any de la pandèmia. La Covid-19 ens ha obligat a
adaptar-nos a noves formes de viure, relacionar-nos i
treballar, ho ha capgirat tot i ens ha empès a repensarho tot.
Aquest procés coŀlectiu també s'ha viscut de forma
intensa en el si de l'entitat.
Al llarg del gairebé primer any de mandat de la nova
junta transversal i compromesa que es va constituir
l'abril del 2020 s'ha dut a terme una feina intensa de
revisió dels diferents programes del Consell, s'han
celebrat múltiples reunions per anar dibuixant els
horitzons cap als quals ens proposem avançar i s'han
començat a estructurar canvis importants.
També ha estat el primer any sense celebrar el Saló del
Llibre Infantil i Juvenil, una de les activitats
emblemàtiques que l'entitat deixa de liderar per poderse centrar en nous reptes.
Ha estat, per tant, un any d'obrir camins de canvi i
consolidació, un any d'una feina ingent i encara poc
visible, però un any crucial per avançar cap al Consell
Català del Llibre Infantil i Juvenil que desitgem.
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A continuació es presenten algunes de les accions més
significatives d'aquest 2020:

SEGUIMENT DE TOTA LA PRODUCCIÓ DE LIJ EN LLENGUA
CATALANA
Creació d'una base de dades de 150 editorials (de dins i fora de Catalunya)
que editen llibres infantils i juvenils en llengua catalana.
Creació d’una base de dades d’edicions de LIJ a partir de les dades que
s'exporten quinzenalment de Dilve i de l'enviament de novetats per part
de les editorials.

TRIES I SELECCIONS
Es conceptualitza un nou sistema de treball per tal d’augmentar la
qualitat dels processos de tria i selecció, fer-los més oberts, millorar la
comunicació que se’n fa i establir sistemes de rotació, professionalització…

PREMIS ATRAPALLIBRES I PROTAGONISTA JOVE
Es posa en marxa un butlletí de difusió dels premis.
S'amplien les propostes de dinamització.
Es creen nous materials de difusió i comunicació: dossier informatiu,
fullets, una infografia...
S'incorpora la figura d'un coordinador.

MUNICIPI LECTOR
S'inicia una coŀlaboració amb el programa Ciutat Lectora de la Fundació
FULL.

COMUNICACIÓ
S'inicia una transició cap a l'ús d'una nova marca: ClijCAT > IBBYcat. Amb
el canvi es busca la projecció exterior de l’entitat i la LIJ catalana i
reforçar el vincle amb l’entitat Internacional.
S’inicien les tasques de conceptualització d’una nova web que permeti
millorar la visibilitat, el prestigi i la comunicació de tot el que fa el Consell
i que alhora pugui esdevenir una finestra de tot el que fan els agents LIJ
del territori.

FINANÇAMENT
S’amplien les línies de subvenció a les quals es presentava el ClijCAT
històricament, ampliant els ingressos per aquestes vies en uns 15.000 €.
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INTERNACIONALITZACIÓ
En coŀlaboració amb l’IRL, s’elabora un decàleg per explicar què és la LIJ
catalana al món.
També amb l’IRL, es facilita un contacte entre els seus delegats i les
seccions de l’IBBY corresponents i es llança una crida a totes les seccions
per elaborar un mapa de les fires i els festivals de LIJ més importants del
món.
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M EMBRES D E
L ' EXECUT I U

JUNTA (escollida pel Plenari a través
d'una votació telemàtica el 20 d'abril de
2020)
President: Sr. Lluís Zendrera
Vicepresident 1r: Sr. Ricard Ruiz Garzón
(AELC)
Vicepresidenta 2a: Sra. Paula Jarrín
(Gremi de Llibreters de Catalunya)
Vicepresident 3r: Sr. Josep Antoni
Tàssies (APIC)
Tresorera: Sra. Anna Sagristà
(Associació d'Editors en Llengua
Catalana)
Secretària de Junta: Sra. Nati Calvo

MEMBRES DE L'EXECUTIU
Sra. Izaskun Arretxe (Institut Ramon Llull)
Sr. Joaquim Bejarano (Àrea del Llibre de l’Institut
Català de les Empreses Culturals, ICEC –
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya)
Sra. Nati Calvo (Coŀlegi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya)
Sr. Agustín Comotto (Iŀlustra. Professionals de la
Iŀlustració Catalana Associats)
Sra. Anna Herráez (Servei de Documentació de
Literatura Infantil i Juvenil / Biblioteca Xavier
Benguerel / Biblioteques de Barcelona)
Sra. Paula Jarrín (Gremi de Llibreters de Catalunya)
Sr. Pep Lafarga (Cambra del Llibre de Catalunya)
Sr. Pere Mayans (Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya)
Sra. Rosa Mengual (Fundació Bromera per al
Foment de la Lectura)
Sr. Oriol Ponsatí-Murlà (Institució de les Lletres
Catalanes), a partir del mes de març i en substitució
del Sr. Joan Elies Adell
Sr. Ricard Ruiz (Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana)
Sra. Muriel Villanueva (Escrivim) a partir del dia 6
de maig i en substitució de la Sra. Maria Carme
Roca
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Fotografia dels membres de la junta i la secretaria tècnica del ClijCAT

MEMBR E S D E L P L E N A R I

Sr. Juanjo Arranz, director de Programes i Cooperació Bibliotecària. Biblioteques de
Barcelona. Servei de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil / Biblioteca Xavier
Benguerel
Sra. Montse Ayats, presidenta de l'Associació d’Editors en Llengua Catalana
Sra. Iolanda Batallé, directora de l’Institut Ramon Llull
Sra. Maite Carranza, presidenta d'Escrivim
Sra. M. Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya
Sr. Jesús Figuerola, president de la Fundació FULL
Sr. Miquel Curanta, director de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Sr. Josep A. Fluixà, director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura
Sra. Marga Losantos, presidenta del Coŀlegi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya
Sra. Bel Olid, presidenta de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
Sra. Mònica Pereña, responsable de la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme
del Departament d’Educació
Sr. Xavier Ramiro, president d'APIC. Associació Professional d’Iŀlustradors de Catalunya
Sr. Patrici Tixis, president del Gremi d’Editors de Catalunya i de la Cambra del Llibre de
Catalunya
i tots els membres de l'Executiu.
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RESULTAT

Reducció de l'activitat econòmica d'un 18 %, pel que fa als
ingressos, i d’un 20%, pel que fa a la despesa, respecte a l'any
passat.

L'import dels ingressos pressupostats no inclou els fons propis
de reserva previstos de 4.877,96 €.
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Estructura de la despesa

5%

61%

FUNCIONAMENT

ACTIVITATS

34%

PERSONAL
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DESPESES
Detall de la despesa

DESPESES
Notes de la despesa

D1 – Despesa pendent de la jornada del 2019.
D2 – S'amplia la despesa prevista gràcies a la subvenció rebuda per part de
l'Ajuntament de Barcelona.
D3 – Es modifica la partida prevista arran de la sortida del programa del
municipi de Parets del Vallès.
D4 – Hi ha una part de la despesa prevista que s'ha desplaçat a la partida de
producció de laboratoris, ja que el municipi va decidir comprar la rèplica de
dos laboratoris per modificar el format de les visites escolars.
D5 – La despesa correspon a la conceptualització d'una exposició nova, la
producció de tres còpies per encàrrec dels serveis de biblioteques i la
preparació de la producció de tres laboratoris que s'entregaran i facturaran
el 2021.
D6 – La quota d'enguany ha hagut de ser una mica superior a la prevista,
atesa la reducció de les subvencions rebudes des de l'OEPLI.
D7 – Les accions previstes en aquestes dues partides no es desenvoluparan
fins al 2021.
D8 – S'incorpora aquest concepte de despesa, que enguany recull la despesa
vinculada a la participació en la Setmana del Llibre en Català.
D9 – La despesa és força més alta del que s'havia previst perquè
tradicionalment s'imputaven nòmines de la secretaria als diferents
programes. Tot i que s'ha mantingut aquest criteri per a la justificació de
subvencions, enguany s'ha optat per presentar els comptes amb totes les
nòmines juntes.
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Estructura dels ingressos
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INGRESSOS
Detall dels ingressos
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INGRESSOS
Notes dels ingressos
I1 – Ingrés no previst fruit de la soŀlicitud i concessió d'aquesta subvenció del
Ministeri de Cultura. La subvenció és de 7.500 € encara que s'aprovisionen i
no s'imputen com a ingressos d'aquest exercici, ja que es gastaran durant el
primer semestre del 2021.
I2 – La jornada es decideix celebrar-la a principis del 2021 i, per tant, els
2.500 € que l'OEPLI hi aportarà no corresponen a una activitat d'aquest
exercici. També cal tenir en compte que la despesa vinculada a aquest
pressupost serà pagada directament per l'OEPLI, de manera que mai
constarà al pressupost del ClijCAT.
I3 – S'emet una factura rectificativa d'una editorial que tenia pendent una
quota del 2015 i que demana una factura nova per abonar el deute.
I4 – S'incorporen aquests ingressos fruit de la concessió d'una subvenció de
l'Ajuntament de Barcelona no prevista.
I5 – Es modifica l'import previst i aprovat per Plenari de 27.255 € a
conseqüència de la sortida del programa de Parets del Vallès el juny del
2020.
I5.1 – Es traslladen 3.500 € d'aquesta partida a «Producció de laboratoris», ja
que el municipi en el context del projecte decideix comprar-ne dos
exemplars.
I5.2 – Concretament, la partida d'ingressos prevista per aquest municipi era
de 5.437,50 €.
I6 – De les subvencions rebudes el 2020 l'OEPLI reserva 5.000 € per al
pagament de les comissions de tria i selecció que, amb el nom de Seminari
LIJ, treballaran en la tasca de tria i prescripció. Concretament, la subvenció
permet incloure la tasca executada fins al juliol del 2021. Aquest import,
sumat al consignat en la nota I8 i al de la partida «Catàleg OEPLI», fa pujar
l'aportació de l'OEPLI a un total de 8.800 €.
I7 – La modificació s'explica per l'augment de la quota de la ILC i
l'avançament de la quota del 2021 de l'IRL.
I8 – S'incorporen aquests ingressos fruit de la concessió d'una subvenció de
l'OSIC no prevista.
I9 – S'incorporen aquests ingressos no previstos fruit de la coŀlaboració amb
la Setmana del Llibre en Català.
I10 – Liquidacions i ajustos de comptabilitat.
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VISITANTS

Després de 35 edicions, l'Executiu del
Consell Català del Llibre Infantil i
Juvenil pren la decisió de deixar
d'organitzar el Saló del Llibre Infantil i
Juvenil i estudiar fórmules alternatives
per continuar treballant per la
promoció del llibre i la lectura infantil i
juvenil al territori i internacionalment.
Tot i haver ofert a l'Ajuntament de
Mollerussa, amb qui s'havia
coorganitzat l'esdeveniment els
darrers anys, la possibilitat de donar-li
continuïtat, la incertesa provocada per
la Covid-19 força la canceŀlació formal
de l'edició del 2020.

EL S A L Ó D E L L L I B R E
INFANTIL I JUVENIL
DE CATALUNYA
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EXEMPLARS:
ESCOLES I SERVEIS EDUCATIUS

767
LLIBRERIES

220
MEMBRES CLIJCAT,
REVISTA I PROMOCIÓ

215
ENTITATS

Direcció: Bernat Cormand
Consell de redacció: Cristina Correro,
Fe Fernández, Tàssies i Mariona Trabal
TIRADES:
Núm. 91: 2.100 exemplars
Núm. 92: 1.600 exemplars

2

294

NÚMEROS
(MAIGDESEMBRE)

CRÍTIQUES

200
BIBLIOTEQUES

146
SUBS.
INDIVIDUALS

36

FARISTOL

Es trasllada al febrer del 2021.
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ELS NÚMEROS 91 I 92
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LES CRÍTIQUES
Es publiquen i es difonen setmanalment al llarg de tot l'any, exceptuant el
mes d'agost.

Durant el 2020 s'han criticat un
total de 294 obres (3 menys que
l'any anterior). Són
pràcticament totes les obres
publicades per primera vegada
d'autoria i llengua catalana, i les
traduccions rebudes valorades
amb 3 i 4 estrelles (queden
excloses sèries i coŀleccions).

90
EDITORIALS LIJ
AMB OBRES
CRITICADES
UN 26,76% MÉS
(ED. AMB MÉS
OBRES
CRITICADES: 16)

42,86%
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5,34

CRÍTICS ACTIUS
(AMB UNA
MITJANA DE 13
CRÍTIQUES)

CRÍTIQUES
SETMANALS DE
MITJANA

CRÍTIQUES D'OBRES D'AUTORIA CATALANA.
PERDEN PES RESPECTE AL 60,14 DEL 2019,
UNA PÈRDUA QUE TAMBÉ ES REFLECTEIX,
GAIREBÉ EN ELS MATEIXOS PERCENTATGES,
EN LES PUBLICACIONS.

EQUIP DE CRÍTICS:
Marc Alabart, Júlia Baena, Mònica Baró, Arantxa Bea, Clara Berenguer, Emma
Bosch, Joan Bustos, Enric Codina, Agustín Comotto, Bernat Cormand,
Cristina Correro, Ana Díaz-Plaja, Teresa Duran, Glòria Gorchs, Anna Juan, Pep
Molist, Gemma Mulet, Sergi Portela, Joan Portell, Tàssies i Jaume Vilarrubí.
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DADES ECONÒMIQUES DE FARISTOL
Despeses:

Ingressos:

20

Balanç:
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Coordinació: Marc Alabart, a partir de
l'octubre de 2020
Enguany s'aposta per millorar la
coordinació, la comunicació i les propostes
de dinamització dels premis.
Per fer-ho es creen materials nous:
Dossier de difusió dels premis
Guies per a la dinamització de les obres
Fullet per a la promoció de la
participació
Vídeos de presentació de les obres
Segells per destacar les obres
guanyadores
Butlletí de difusió mensual amb
informacions i notícies relacionades
amb els premis.

PR E MI S
A T R A PALLIBRE S I
PR O T A GONISTA
JO VE
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NOUS MATERIALS
DOSSIER DE DIFUSIÓ

GUIA DE DINAMITZACIÓ

VÍDEOS DE PRESENTACIÓ DE LES OBRES
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BUTLLETINS:
12/Compte enrere, últimes
inscripcions
11/Últims dies per inscriure's als
premis i al club de lectura
10/Inscripció, guies de lectura i club
per a mediadors/es
09/Premis Atrapallibres i
Protagonista Jove 20/21
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PARTICIPACIÓ

10.485 infants i joves
La participació augmenta de manera
rellevant. En concret, hi ha hagut 10.485
participants —2.147 més que l’any
anterior—. El Premi Atrapallibres ha
tingut un augment de participació del
26,48% respecte a l’edició de 2019-2020,
mentre que per al Premi Protagonista
Jove l’augment ha estat del 22,52%.

INSCRITS 2020
ATRAPALLIBRES
15È15È
ATRAPALLIBRES

7.811 infants i joves
La participació, atesa la situació de
pandèmia, cau un 25,5%, respecte a
l'any anterior.
Així i tot, les accions de comunicació
realitzades impulsen la inscripció de
25 entitats que s'apunten als Premis
per primera vegada.

INSCRITS 2021
16È ATRAPALLIBRES
16È ATRAPALLIBRES

8.592 infants

6.208 infants

4.128 nens / 4.464 nenes (inscrits/es)

3.012 nens / 3.196 nenes (inscrits/es)

9 anys: 2.741 inscrits
10 anys: 3.084 inscrits
11 anys: 2.767 inscrits

9 anys: 2.237 inscrits / 102 grups
10 anys: 1.884 inscrits / 100 grups
11 anys: 2. 087 inscrits / 120 grups

161 entitats i centres

118 entitats i centres

24È PROTAGONISTA JOVE

25È PROTAGONISTA JOVE

1.893 joves

1.603 joves

799 nois inscrits / 1.094 noies inscrites

689 nois inscrits / 914 noies inscrites

13-14 anys: 1.013 inscrits
15-16 anys: 880 inscrits

13-14 anys: 1.011 inscrits
15-16 anys: 592 inscrits

59 entitats i centres

46 entitats i centres
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LES LECTURES
Comissió de selecció de
l'Atrapallibres:
Marc Alabart
Nati Calvo
Agustí Lleyda
Montse Marcet
Marta Martí

Comissió de selecció del
Protagonista Jove:
Júlia Baena
Glòria Gorchs
Pep Molist
Joan Portell
Veri Pena

OBRES GUARDONADES AL 2020:

10

4/15

EDITORIALS LIJ

OBRES D'AUTORIA CATALANA
VS. TRADUCCIONS

ATRAPALLIBRES
CATEGORIA 9 ANYS
BESORA, Ramon. Zoo de paraules.
Iŀlustr. Sonja Wimmer. Edebé.
MAHY, Margaret. El segrest de la
bibliotecària. Trad. Teresa Guilleumes
i Morell. Viena.
PERREAULT, Guillaume. El carter de
l'espai. Trad. Susana Tornero.
Editorial Joventut.

CATEGORIA 10 ANYS
APPLEGATE, Katherine. L'arbre dels desigs. Iŀlustr. Anna Clariana. Trad.
Anna Llisterri. Pagès.
CHAMBLAIN, Joris. El zoo petrificat. Iŀlustr. Aurélie Neyret. Trad. Mireia
Alegre Clanxet. Alfaguara.
VILLANUEVA I PERARNAU, Muriel. El refugi del Tarek. Iŀlustr. Bruno
Hidalgo. Cruïlla.
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CATEGORIA 11-12 ANYS
ACCINELLI, Gianumberto. El fil invisible de la natura. Iŀlustr. Serena
Viola. Trad. Helena Aguilà Ruzola. Libros del Zorro Rojo.
INNOCENTI, Roberto. Rosa Blanca. Text de Christophe Gallaz i Roberto
Innocenti. Trad. Bel Olid. Kalandraka.
NILSSON, Frida. Pirates del mar de gel. ŀlustr. Alexander Jansson.
Trad. Elena Martí i Segarra. Viena.

PROTAGONISTA JOVE:

CATEGORIA 13-14 ANYS
CREECH, Sharon. Un batec alhora.
Trad. Dolors Udina. Pagès.
GALLEGO, Laura. El bestiari de l’Axlin.
Trad. Bernat Cormand. Montena.
AGUILAR, Laia. Juno. Fanbooks.

CATEGORIA 15-16 ANYS
ANDERSON, Natalie C. La filla que no
existia. Trad. Aïda Garcia Pons.
Fanbooks.
MATHIEU, Jennifer. Moxie. Trad. Lluís
Delgado Picó. Fanbooks.
OLID, Bel. Tina Frankens. Fanbooks.

DAVANT LA IMPOSSIBILITAT DE RECOLLIR LES VOTACIONS
DELS INFANTS I JOVES DEL JURAT AMB NORMALITAT ES
DECIDEIX GUARDONAR DE FORMA HONORÍFICA TOTES LES
OBRES FINALISTES QUE OPTAVEN AL PREMI.
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LES LECTURES SELECCIONADES PER A LA
PROPERA EDICIÓ
LLIBRES QUE OPTARAN AL PREMI L'ANY 2021
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LES LECTURES SELECCIONADES PER A LA
PROPERA EDICIÓ
LLIBRES QUE OPTARAN AL PREMI L'ANY 2021
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EL TALLER PER A MEDIADORS/ES
TÍTOL: Endinsar-se en el bosc: taller sobre conversa literària
DOCENT: Anna Juan
DIA: Divendres 3 i 10 de juliol
De 9.30 a 13.30 el primer dia i del 10 a 13 h el segon.
LLOC: Virtual a través de la plataforma Zoom
22 participants
VALORACIÓ: La formació va rebre una valoració exceŀlent per part de
tots els assistents.

CLUB DE LECTURA SEMIPRESENCIAL
PER A MEDIADORS/ES
S’impulsa un club de lectura virtual per a mediadors/es destinat a
comentar les obres finalistes als premis del 2021. Hi han participat
una mitjana de 40 persones, unes 20 al club de l'Atrapallibres i unes
20 més al club del Protagonista Jove.
Al llarg del 2020 s'han dut a terme les tertúlies següents:
05/07 – Thornhill
22/07 – La Liang dins el quadre
02/09 – El dia dels trífids
09/09 – Hotel Winterhouse

01/10 – Les lleialtats
08/10 – Off
02/12 – Bitxopoemes i altres bèsties
i El llop de sorra
10/12 – Magus (el mag)
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L'ACTE DE LLIURAMENT DELS GUARDONS
DIA: Dijous 10 de setembre de 2020
LLOC: Escenari principal de la Setmana del Llibre en Català
Enguany, davant la impossibilitat de celebrar un acte massiu i amb
la presència dels infants i joves del jurat, es va optar per elaborar un
vídeo de tancament amb els autors, editors o traductors de les obres
guardonades, enviar els diplomes de participació per correu
electrònic i celebrar l'acte de lliurament dels guardons a la Setmana
del Llibre en Català.
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DADES ECONÒMIQUES DELS PREMIS
Despeses:

Ingressos:

32

Balanç:
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VISITES D'AUTORS

5 autors/es
Enguany les visites
d'iŀlustradors/es han estat
molt menors, a conseqüència
de la Covid-19.
Josep Antoni Tàssies
Emma Bosch
Eva Font Carreño
Maria Carme Roca
Joan Rioné Tortajada

EQUIP DE COORDINADORS/ES
MUNICIPALS:
Almenar: Sra. Montse Rollan
Mollerussa: Sr. Joan Portell
Lliçà de Vall: Sra. Dolors Alet
Súria: Sr. Josep Miquel Varea
Parets del Vallès (fins al juny del 2020): Sr.
Jaume Centelles
Cassà de la Selva: Sr. Jaume Centelles

ACTIVITATS MUNICIPI LECTOR

Moltes de les activitats que organitzaven els municipis lectors s'han vist
afectades per la Covid-19.
Visites d'autors/es a les aules (reducció del 76,19%)
Participació en els premis Atrapallibres i Protagonista Jove
Exposicions monogràfiques itinerants (canceŀlació total)
Difusió de les seleccions de llibres recomanats per Nadal i l'estiu
Xerrades d'especialistes per a docents i famílies (només se'n fa una de
l'Anna Juan a Parets del Vallès)
Visites a la biblioteca pública (es comencen a recuperar el darrer
trimestre de l'any)

M U N I C I P I L ECTOR
MUNICIPI
ECTOR
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ACCIONS ESPECÍFIQUES DEL 2020
Municipi Lector en un context de pandèmia
Els municipis lectors han continuat treballant al llarg d'aquest 2020,
transformant i adaptant algunes de les seves activitats pròpies als
condicionants que s'imposaven en cada moment.
I és que l'arribada de la virtualitat també ha suposat oportunitats
per al programa:
– S'han instaurat reunions trimestrals de treball i acompanyament
amb els coordinadors/es i els referents dels diferents municipis.
L'objectiu d'aquestes trobades és consensuar accions estratègiques i
crear una comunitat real d'aprenentatge i innovació que tingui el
territori concret de cada municipi com a espai d'experimentació,
investigació i implementació d'iniciatives que responguin als reptes
de la promoció de la lectura en l'àmbit municipal, des de les
particularitats de cada municipi.
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– S'han teixit complicitats noves amb el programa Ciutats Lectores
que la Fundació FULL impulsa a València, seguint les petjades de
Municipi Lector. Concretament, s'ha compartit la jornada anual de
Ciutat Lectora i s'ha establert una coordinació permanent entre els
dos programes per impulsar accions conjuntes.
Aquesta iniciativa permet ampliar la massa crítica dels dos
programes i crear sinergies per impulsar iniciatives rendibilitzant
recursos.

– També s'ha fet per primera vegada una presentació oberta de la
selecció de lectures recomanades que es fa cada Nadal, cosa que ha
permès ampliar-ne l'impacte.

Al llarg del 2020 l'Executiu també ha reflexionat sobre la
continuïtat del programa i s'ha donat un termini d'un any per
valorar l'encaix de la proposta en el context del futur Pla nacional
del llibre i la lectura i les possibilitats noves que pot suposar la
coŀlaboració amb el projecte Ciutat Lectora.
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DADES ECONÒMIQUES DE MUNICIPI LECTOR
Despeses de la implementació del programa en l'àmbit
municipal:

Ingressos:
16.231,61 € provinents de les factures emeses als diferents
municipis participants.
La facturació dels municipis preveu una quota base de 2.250 €
per a tots els municipis, menys per a Lliçà, en què aquesta
quota és de 1.700 €, a canvi d'una reducció del servei bàsic que
s'ofereix a tots els municipis.
La resta dels imports corresponen a les visites d'autors, les
activitats i els materials gestionats pels consells de lectura
municipals.
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Balanç:
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EXPOSICIONS

1 (La casa)
Noves produccions

2
Lloguers

3
Còpies o reproduccions venudes

LABORATORIS

3
Formacions

0
Lloguers

4
Còpies o reproduccions venudes

Producció i coordinació: Natàlia
Martínez
Comissió d'exposicions:
Marc Alabart
Nati Calvo
Glòria Gorchs
Montse Marcet
Marta Martí
Pep Molist

Tot i la reducció dràstica de la itinerància
de les exposicions i els laboratoris que
l'entitat ofereix, a conseqüència de la
Covid-19, l'interès dels serveis de
Biblioteques de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona per
l'exposició Casa!, i el diàleg que aquesta
genera en relació amb el moment
concret que vivim ens porta a tancar
l'any amb una nova exposició
monogràfica que explora un format nou,
interactiu, juganer i tridimensional que
dona un nou caràcter a les exposicions
que històricament havia produït l'entitat.
També s'han treballat i difós adaptacions
Covid per facilitar tant la continuïtat de
la programació com la itinerància
d'exposicions i laboratoris.

EX P O S I C I O N S I
LABORATORIS
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CASA!,
L’EXPOSICIÓ
V egeu el vídeo de mostra

40
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ELS LABORATORIS DE LECTURA
Còpies dels laboratoris «Expedient Panxa plena» i «Explorant Eric Carle»
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DADES ECONÒMIQUES DE LES EXPOSICIONS I
ELS LABORATORIS
Despeses:

Ingressos:
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Balanç:
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RESUM DE TOTES
LES ACTIVITATS IMPULSADES

CELEBRACIÓ DEL DIA
INTERNACIONAL DEL
LLIBRE INFANTIL - Concurs
Lectures Postals
DIFUSIÓ DE NOTÍCIES I
LLIBRES A IBBY EUROPA
CONVOCATÒRIA DEL
PREMI LAZARILLO 2020
DIFUSIÓ DE LLIBRES A LA
SECCIÓ «ESTE LIBRO ME
ENCANTÓ» DEL WEB DE
L'OEPLI
EDICIÓ DEL CATÀLEG DE
LITERATURA INFANTIL I
JUVENIL ESPANYOLA.
SELECCIÓ OEPLI 2019
PRESENTACIÓ DE
CANDIDATURES I
SELECCIONS NACIONALS I
INTERNACIONALS

CÀRRECS 2020:
Presidència titular i relacions públiques: Xosé
Perozo (Gálix)
Tresoreria: Galtzagorri Elkartea
Activitats i continguts: Consejo General del
Libro Infantil y Juvenil (CGLIJ)
Xarxes socials i màrqueting: ClijCAT. Consell
Català del Llibre Infantil i Juvenil
Tresorer: Carlos Ortega (CGLIJ)
Secretària executiva: Marta Roig (ClijCAT)
Secretària tècnica: Ana Cendán

IBBY / OEPLI
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Traducció i difusió del missatge i el
cartell elaborat per la secció d'Eslovènia.
També s'ha promogut la participació en
el concurs Lectures Postals. Aquesta
proposta, que volia dinamitzar la
celebració d'aquest dia a escoles i
biblioteques, proposava l'intercanvi de
postals entre infants de les quatre
seccions de l'OEPLI.

Les postals guanyadores van ser les
següents:
Categoria de primers lectors:
Ona Roig Torras
(5 anys)
Biblioteca Can Baratau de Tiana

Categoria de primers
lectors:
Queralt Carnicer
(9 anys)
Biblioteca Tirant lo Blanc
(Belianes)
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Les postals guanyadores van ser les
següents:
Categoria de lectors avançats:
Clàudia Cancho
(11 anys)
Biblioteca Esteve Paluzie (Barberà
del Vallès)

Categoria de superlectors:
Najat
(13 anys)
Biblioteca Bon Pastor
(Barcelona)

Enguany, i atesa la situació
de confinament, el dia 2
d'abril també es va produir
un vídeo amb infants i joves
recitant el missatge del Dia
internacional:
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NOTÍCIES I LLIBRES A IBBY EUROPA
S'han enviat notícies per als dos butlletins anuals d'IBBY Europa i
s'ha fet una actualització dels 10 llibres en llengua catalana que
consten a la pàgina web.
https://www.ibby-europe.org/Newsletters
https://www.ibby-europe.org/books-in-catalan
Redacció de les notícies i actualització dels llibres, a partir dels que
tenen 3 o 4 estrelles Faristol, a càrrec de Cristina Correro.

PREMI LAZARILLO
El 2 de juliol es van lliurar els
premis Lazarillo del 2019 a la
Biblioteca Eugenio Trías de
Madrid amb l'assistència de la
directora general del Llibre, la Sra.
M. José Gálvez, i de la directora de
Comunicació i Relacions
Institucionals de McDonald's
Espanya, Sra. Paloma Cabral.

PREMI DE CREACIÓ LITERÀRIA
El jurat, format per Xosé Perozo,
president de l’OEPLI, Marta Higueras,
Pere Martí, Manuel Bragado i Idoia
Etxegoien, acorda concedir, per
majoria, el Premi Lazarillo a l’obra
titulada COMO LÁGRIMAS EN LA
LLUVIA, de la qual és autor Jordi Sierra i
Fabra, una obra «amb un llenguatge
impecable, amb diàlegs vius i reflexions
potents allunyades del didactisme».
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PREMI ÀLBUM IĿLUSTRAT
El jurat, integrat per Xosé Perozo,
president de l’OEPLI, Nuria Ranz, Josep
Antoni Tàssies, Mate Caballero i
Antonio Seijas, en representació de les
quatre seccions territorials de l’OEPLI,
va seleccionar com a guanyadora
l'obra UNA NIÑA FANTASMA, de
l'autora Carmen López López, entre els
30 projectes presentats, destacant de
forma unànime «l’habilitat de crear
una atmosfera plena de misteri, a
través de l’ús del collage i de
personatges ben perfilats sense rostre,
amb textures suggeridores on la
història es desenvolupa amb encert i
creativitat».

PREMI LAZARILLO 2020
S'ha convocat una nova edició del
Premi Lazarillo, encara que força
més tard del que és habitual, ja
que també van retardar-se les
subvencions de les quals depèn el
premi.
Enguany, però, i gràcies a un
acord de coŀlaboració amb
McDonald's, se n'ha pogut doblar
la dotació. El premi es concedirà
durant el 2021.
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«ESTE LIBRO ME ENCANTÓ»
Difusió de 24 llibres d'autoria catalana a través de la secció del web
de l'OEPLI «Este libro me encantó». Es difonen dos llibres mensuals,
d'entre tots els que han obtingut 3 o 4 estrelles a Faristol.

CATÀLEG DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL
ESPANYOLA. SELECCIÓ OEPLI 2019
L'OEPLI i les seves seccions territorials (Consejo General del Libro
Infantil y Juvenil, ClijCAT, Galtzagorri Elkartea i Gálix), en
coŀlaboració amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, edita el
catàleg LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL ESPAÑOLA. Selección
OEPLI 2019.
El catàleg conté una selecció de 200 títols feta per les diferents
seccions territorials, entre els quals hi ha 39 títols d'autoria i llengua
catalana. S'edita en castellà i en anglès i vol facilitar la projecció de
la millor literatura de l'Estat arreu del món.

La coberta ha estat realitzada
per Paco Giménez, guanyador
del Premi Nacional d'Iŀlustració
2019.
La selecció va anar a càrrec
d'una comissió formada per:
Mònica Badia
Teresa Duran
Anna Herràez
Paula Jarrín
Noemí Villamuza
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PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I
SELECCIONS
PREMIS NACIONALS D'IĿLUSTRACIÓ I LITERATURA INFANTIL I
JUVENIL
Candidatures presentades pel ClijCAT:
– Iŀlustració: Gusti
– Literatura Infantil i Juvenil: Dunes, obra de Muriel Villanueva
editada per Babulinka.
Guanyadors/es:
– Iŀlustració: Sònia Pulido
– Literatura Infantil i Juvenil: El efecto Frankenstein, d'Èlia Barceló,
editat per Edebé
PREMI ANDERSEN 2022 NACIONALS D'IĿLUSTRACIÓ I LITERATURA
INFANTIL I JUVENIL
Candidatures presentades pel ClijCAT:
– Iŀlustrador/a: Jordi Vila Delclòs
– Escriptor/a: Jordi Sierra i Fabra
Candidats finals de l'OEPLI, un cop consensuades les propostes
formulades per les quatre seccions:
– Iŀlustrador/a: Elena Odriozola
– Escriptor/a: Jordi Sierra i Fabra
PREMI ASTRID LINDGREN 2021
Candidatures presentades pel ClijCAT:
– Iŀlustrador/a: Jordi Vila Delclòs
– Escriptor/a: Jordi Sierra i Fabra
Candidats finals de l'OEPLI, un cop consensuades les propostes
formulades per les quatre seccions:
– Iŀlustrador/a: Elena Odriozola
– Escriptor/a: Jordi Sierra i Fabra
IBBY OUTSANDING BOOKS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
Candidatures presentades pel ClijCAT:
– Bocabava, de Tina Vallès i Gabriel Salvador, edita Petit Fragmenta
– El Leo no és cap extraterrestre, de Susana Peix, David Gómez i
Carolina Luzón, editat per Libre Albedrío.
– No somos angelitos, de Gusti, edita Océano Travesía (inclòs en la
seŀlecció final de l'IBBY)
– Sota les onades, de Xavier Salomó i Meritxell Martí, edita
Flamboyant.
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ALTRES COĿLABORACIONS
Diploma de postgrau Cultura, Lectura i
Literatura per a Infants i Joves de la
Universitat de València
Premi Maria Rius

INSTITUCIÓ DE LES LLETRES
CATALANES
La Sra. Anna Sagristà ha estat la
representant del ClijCAT al Consell
Assessor de la Institució de les Lletres
Catalanes de la Generalitat de
Catalunya.
L'entitat també ha estat convocada a
formar part del Consell Nacional de la
Lectura.
LA SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ
Per primera vegada el Consell va ser
present a La Setmana amb activitats i
propostes pròpies:

Trobada d'agents LIJ
Presentació de novetats infantils i
juvenils en català.
Lliurament dels Premis Atrapallibres
i Protagonista Jove.

INSTITUT RAMON LLULL
Membres de la comissió d’avaluació per a
la concessió de les subvencions per a la
publicació a l’estranger d’obres iŀlustrades
de literatura infantil i juvenil.
A més a més, s'impulsen dues iniciatives
per millorar la internacionalització de la
LIJ catalana:
Redacció i gravació d'un decàleg per
explicar les singularitats de la LIJ
catalana
Realització d'una consulta entre les
seccions d'IBBY d'arreu del món per tal
de recollir informació sobre fires i
festivals LIJ
Contacte entre els delegats de l'IRL i les
seccions d'IBBY de França, els Estats
Units, Alemanya i el Regne Unit.

PA R T I C I P A C I Ó
INSTITUCIONAL I
COL·LABORACIONS
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Redacció de la memòria: Marta Roig
Revisió de les dades econòmiques: Anna Sagristà (tresorera)
Correcció: Jordi Ferré i Ybarz

