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COMITÈ EXECUTIU
•
•
•
•
Vocals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidenta: Sra. Anna Maria Macià.
Vicepresident: Sr. Lluís Zendrera, Gremi d’Editors de Catalunya.
Tresorera: Sra. Marta Roig, Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.
Director de la revista Faristol: Sr. Bernat Cormand.
Secretària de Junta i tècnica: Sra. Margarida Mateu.

Sr. Joan-Elies Adell, Institució de les Lletres Catalanes, a partir del mes de juny.
Sra. Izaskun Arretxe, Institut Ramon Llull.
Sr. Joaquim Bejarano, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura (ICEC).
Sra. Laura Borràs, Institució de les Lletres Catalanes, fins al mes de gener.
Sra. Nati Calvo, Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, a partir del mes
de juny, per la baixa de maternitat de la Sra. Marta Roig.
Sr. Agustín Comotto, Il·lustra. Professionals de la Il·lustració Catalana Associats, a partir del
mes de novembre, en substitució del Sr. Francesc Rovira.
Sra. Anna Herráez, Servei de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil/Biblioteca Xavier
Benguerel/Biblioteques de Barcelona.
Sr. Josep Gregori, Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.
Sra. Paula Jarrin, Gremi de Llibreters de Catalunya.
Sr. Pep Lafarga, Cambra del Llibre de Catalunya.
Sr. Pere Mayans, Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació.
Sra. Gemma Pasqual, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
Sra. Maria Carme Roca, Escrivim. Associació professional d’escriptors i escriptores de
literatura.
Sra. Marta Roig, Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, fins al mes de
maig que agafa la baixa de maternitat.
Sr. Manuel Romero, Associació d’Editors del País Valencià.
Sr. Francesc Rovira, Il·lustra. Professionals de la Il·lustració Catalana Associats, fins al mes
d’octubre.
Sra. Anna Sagristà, Associació d’Editors en Llengua Catalana.
Sr. Josep Antoni Tàssies, APIC. Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya.

PLENARI
•
•
•
•
•
•
•
•

Presideix: Sra. Anna Maria Macià.
Sr. Joan-Elies Adell, Institució de les Lletres Catalanes, a partir del mes de juny.
Sr. Juanjo Arranz, director de Programes i Cooperació de Biblioteques de Barcelona. Servei de
Documentació de Literatura Infantil i Juvenil/Biblioteca Xavier Benguerel.
Sra. Izaskun Arretxe, Institut Ramon Llull.
Sra. Montse Ayats, presidenta de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana.
Sr. Joaquim Bejarano, director de l’Àrea del Llibre de l’Institut Català de les Empreses Culturals
(ICEC). Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Sra. Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes fins al mes de gener.
Sra. Nati Calvo. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, a partir del mes
de juny, per la baixa de maternitat de la Sra. Marta Roig.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sra. Maite Carranza, presidenta d’Escrivim. Associació professional d’escriptors i escriptores
de literatura.
Sra. M. Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya.
Sr. Xavier Díaz, director de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Sr. Manuel Forcano, director de l’Institut Ramon Llull.
Sr. Lluís Farré, president d’Il·lustra. Professionals de la Il·lustració Catalana Associats, a partir
del mes de març.
Sr. Josep A. Fluixà, director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.
Sr. Josep Gregori, Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.
Sra. Anna Herráez, Servei de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil/Biblioteca Xavier
Benguerel/Biblioteques de Barcelona.
Sra. Paula Jarrin, Gremi de Llibreters de Catalunya.
Sr. Pep Lafarga, Cambra del Llibre de Catalunya.
Sra. Marga Losantos, presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya.
Sr. Pere Mayans, Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Sra. Bel Olid, presidenta de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
Sra. Gemma Pasqual, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
Sra. Dolors Pedrós, presidenta de l’Associació d’Editors del País Valencià.
Sra. Mònica Pereña, responsable de la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme del
Departament d’Educació.
Sr. Xavier Ramiro, president APIC. Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya.
Sra. Maria Carme Roca, Escrivim. Associació professional d’escriptors i escriptores de
literatura.
Sra. Marta Roig, Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, fins al mes de
maig que agafa la baixa de maternitat.
Sr. Francesc Rovira, Il·lustra. Professionals de la Il·lustració Catalana Associats, fins al mes
d’octubre.
Sra. Anna Sagristà, Associació d’Editors en Llengua Catalana.
Sr. Patrici Tixis, president del Gremi d’Editors de Catalunya i de la Cambra del Llibre de
Catalunya.
Sr. Lluís Zendrera, Gremi d’Editors de Catalunya.

***
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XXXIV SALÓ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL DE CATALUNYA
El XXXIV Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya es va
celebrar al Centre Cultural L’Amistat de Mollerussa de l’11
al 23 d’abril de 2018.
Organitzat per setzè any consecutiu a la capital del Pla
d’Urgell, el Saló va ser l’aparador de més de 5.000 llibres
de tots els estils destinats a menors de 16 anys. El Saló va
rebre el suport de l’Ajuntament de Mollerussa, el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i
l’OEPLI.
• El Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya va rebre
la visita de 13.800 persones, xifra lleugerament
superior a la de l’any passat; destaca l’augment de les
visites de públic juvenil.
• Setze segells editorials van exposar les novetats més
destacades del seu fons editorial.
• Van participar en les activitats programades 4.800
persones i 3.200 escolars van gaudir de les visites
guiades.

RODA DE PREMSA. Dia 11 d’abril a les 10.30 hores

El Saló es va presentar a la premsa el dia 3 d’abril. A la imatge: Sr. Marc Solsona, alcalde de Mollerussa;
Sra. Anna Maria Macià, presidenta del ClijCAT, Sr. Joaquim Bejarano, director de l’Àrea del Llibre de
l’ICEC; Sra. Marga Mateu, secretària tècnica del ClijCAT i coordinadora general del Saló, acompanyats
pel Sr. Joan Ramon Diumenge, regidor de Cultura de Mollerussa, i dels responsables del Saló a la ciutat,
la Sra. Diana Solé i el Sr. Josep Miquel Varea.
5
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INAUGURACIÓ. Dia 11 d’abril a les 11.30 hores
Es va contractar un autocar de 30 places, que es va
omplir, per assistir a l’acte d’inauguració. Va presidir
l’acte el Sr. Xavier Díaz, director de l’ICEC en
representació del Departament de Cultura; també hi
van assistir el delegat territorial de Cultura a Lleida,
membres del Comitè Executiu del ClijCAT i diversos
editors. La il·lustradora Mercè Galí va ser
l’encarregada de crear el mural de benvinguda al
Saló.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Dia 14 d’abril de 9 a 13.30 hores
5a Trobada Pedagògica, a càrrec del Departament d’Educació.
Destinataris: docents d’educació infantil, primària i secundària, responsables de biblioteca
escolar i altres. El Departament d’Educació va certificar 5 hores de formació.
Conferència: «Com fer
lectors entusiastes?» A
càrrec de Joan Portell.
Presentació del llibre
Llegim?, de Publicacions
de
l’Abadia
de
Montserrat
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Taller: Tècniques per a clubs
de lectura. A càrrec de Laia
Aguilar, Escola d’Escriptura
de l’Ateneu Barcelonès.

• Grup de treball «Ventall
de
propostes
per
treballar la lectura» (CRP
del Segrià)
• Grup de treball de
literatura infantil (CRP del
Garraf)
Visita guiada al Saló per als
assistents a la 5a Trobada
Pedagògica.

Dia 14 d’abril a les 11.30
hores. Llegendes de bèsties
i valents, a càrrec de Marta
Esmarats. Un espectacle
que estimula els sentits i la
imaginació dels més petits
amb els colors, la llum, els
sons i la paraula.
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Dia 14 d’abril a les 18.00
hores
Aquarel·la, a càrrec de
Fes-t’ho Com Vulguis.
Adaptació d’una llegenda
popular catalana amb
música en directe.
Dia 15 d’abril a les 11.30
hores
La màgia dels llibres, a
càrrec de MagiaDiver.
Espectacle on es barregen
màgia i lectura, llibres i
fantasia.

Dia 15 d’abril a les 18.00
hores. El peix irisat, teatre
de titelles amb Tanaka
Teatre. 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?
Dia 16 d’abril de 10 a 12 hores
«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.
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Dia 17 d’abril a les 18.30
hores. El bosc està trist,
conte amb titelles a càrrec
del Casal Municipal de la
Gent Gran, dins del projecte
«Coneixent-nos grans i
petits».
Dia 19 d’abril a les 11 hores
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.
Fundació Enciclopèdia Catalana i Departament d’Educació.
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Dia 21 d’abril d’11.30 a
13.30 hores.
Retrats estampats. Taller
de retrat mitjançant la
tècnica de l’estampació a
càrrec de SOLAÇ Centre
d’Expressió Artística.

Dia 21 d’abril a les 12.30
hores.
Presentació de T’ho dic
cantant a càrrec de Jordi
Folck, autor; Marc Dantuvi,
cantautor, i Núria Mañé, de
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat.

Dia 21 d’abril a les 18.30
hores
Adeu, Peter Pan, teatre de
titelles a càrrec de Festuc
Teatre.
Un conte d’ara i sempre, per
gaudir-lo amb tota la
família.
Dia 22 d’abril a les 11.30
hores.
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 hores
Concert vermut literari amb la música en directe dels Pixie Dixie.
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Dia 22 d’abril a les 18 hores
La Blancaneus, teatre de
titelles a càrrec de Campi qui
Pugui Produccions.
Una reina embruixada, set
nans, una poma enverinada, un
caçador i un príncep fanfarró.
Dia 23 d’abril de les 9 a les 21 hores
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 hores
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.
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L’Hora del Conte. Cada dia,
de dilluns a divendres, a les
18.30 hores

EXPOSICIONS
Exposició de llibres infantils i juvenils. Fons general del Saló.
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.
Hi van participar les editorials Animallibres, Barcanova, Baula, Bromera, Brúixola, Casals, Cruïlla, La
Galera, Edebé, Grup 62, Kalandraka, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Planeta, Takatuka, i
Tramuntana.

Exposició «Selecció 2017»
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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!»
La mostra aplega 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:
Martí Alcón, Mariona B. Barberà, Leo Casamitjana, Belén Charro de la Fuente, Mireia Córcoles, Gabriela
Cuevas, Maria Josep Figueroa, Anna Font, Montse Fortino, Inés González, Belén Loza, Esther Osuna,
Isa Penelo, Carlos Pinel, Jordi Porras, Chus Rodríguez, Sandra Posada, Clara Sánchez, Iris Sanmartín,
Paula Siegfarth, Montse Soldevila, Irene Solé, Christa Soriano, Elena Val, Juan José Valhondo i Irene
Vidal. Idea i coordinació: Ignasi Blanch. Suport coordinació: Jan Barceló i Eva Sánchez.
Exposició col·lectiva «Il·lustra»
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Integrada per: Ricard Aranda, Albert Asensio, 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. Es tracta 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
Cada dia, durant les visites escolars, els nens i nenes assistents van conèixer un autor i van xerrar-hi,
en tres sessions diàries: a les 9.30, a les 11 i a les 15.30 hores.

Divendres 13 d’abril (P3 a P5)
Dimecres 11 d’abril (Cicle Dijous 12 d’abril (P3 a P5)
Rebombori, contes a càrrec de Contes a la butxaca, a càrrec
Inicial)
d’Ada Cusidó.
Què fa… Mercè Galí? Gentilesa Patrícia McGill.
de la Institució de les Lletres
Catalanes.
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Dijous 19 d’abril (Cicle Superior)
Què fa... Maite Carranza? Gentilesa de
la Institució de les Lletres Catalanes.

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

Divendres 20 d’abril (Joves i Cicle Superior)
Què fa... Núria Pradas? Gentilesa de la
Institució de les Lletres Catalanes.

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.

ESPAIS
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Com a complement, i perquè les escoles visitants poguessin passar un dia sencer al Pla d’Urgell, es van
suggerir diverses possibilitats:
• Espai Cultural del Canal d’Urgell. Museu de l’Aigua.
• Museu de Vestits de Paper. Visita al museu i taller educatiu.
• Estany d’Ivars i Vila-sana. Visites guiades escolars a l’estany d’Ivars i Vila-sana adaptades a cada
nivell escolar. Es parlarà de la història de l’antic estany, la dessecació, la recuperació i el nou estany,
juntament amb una part més pràctica d’observació de la fauna i la flora.
• ACUDAM. Centre ocupacional i centre especial de treball. Farà propostes didàctiques als centres
visitants per afavorir la reflexió entorn de les persones amb discapacitat intel·lectual. Adreçat a
alumnes a partir de 6è de Primària.
• Granja escola Les Obagues. L’ecocentre de la plana de Lleida. Va oferir un 10% de descompte en
les estades a la granja escola, tant per a grups com per a particulars, si visitaven el Saló del Llibre
Infantil i Juvenil de Catalunya.
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REVISTA
Consell de Redacció: Cristina Correro, Fe Fernández, Tàssies i Mariona Trabal.
Direcció: Bernat Cormand.
Secretària: Margarida Mateu
Equip de crítica:
Julia Baena, Mònica Baró, Arantxa Bea, Clara Berenguer, Joan Bustos, Nati Calvo, Ariadna Civit,
Bernat Cormand, Cristina Correro, Ana Díaz-Plaja, Teresa Duran, Montserrat Fàbregas, Glòria Gorchs,
Sílvia Lanau, Marta Luna, Germán Machado, Pep Molist, Gemma Mulet, Matilde Portalés, Sergi Portela,
Joan Portell, Neus Real, Lara Reyes, Marc Rodríguez, Tàssies, Aurora Vall i Caterina Valriu.
S’han pujat al web les crítiques de 207 llibres que s’han anunciat setmanalment a través de les xarxes
socials.
SUMARI NÚMERO 87. ABRIL 2018
• DOSSIER: Jugar amb la materialitat del llibre.
o Al servei de la narració. Emma Bosch.
o El llibre d’artista a les mans dels lectors més
petits. Pascal Humbert.
o Tres dimensions: narració, bellesa i joc.
Meritxell Martí i Xavier Salomó.
o Les guardes, un espai per a la creativitat. Bernat
Cormand i Cristina Correro.
• Entrevista: David Wiesner. Anna Guitart.
• Reportatge: Les biblioteques mòbils: experiències
de promoció de la lectura i transformació social.
Roberto Soto i Nati Moncasí.
• Llibres que parlen del procés creatiu. Glòria Gorchs.
• Quatre Estrelles.
• Selecció millors llibres de l’any 2017.
• Notícies LIJ
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SUMARI NÚMERO 88. NOVEMBRE 2018
• DOSSIER: Elles són les protagonistes.
o Llibres per a nenes? Llibres per a nens? Ana
Díaz-Plaja Taboada.
o
Revisitem els contes de fades des d’una
perspectiva de dona: cal continuar explicantlos? Núria Ventura.
o Dones protagonistes a la literatura infantil i
juvenil. Montserrat Colomer i Amàlia
Ramoneda.
o Feminisme i LIJ: una relació difícil? Arantxa Bea.
• Entrevista: Concepció Zendrera. Cristina Correro.
• Reportatge: El món té colors fosforescents. Anna
Castagnoli.
• Llibres que parlen de personatges femenins.
Mariona Trabal.
• Quatre Estrelles.
• El meu record de Carme Peris. Segimon Borràs.
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JORNADA DE FORMACIÓ DE L’EQUIP DE CRÍTICA DE
La XVI Jornada de Formació de l’equip de crítica de Faristol es va celebrar el dia 20 d’octubre a la
Biblioteca Poblenou – Manuel Arranz. Hi van assistir 32 persones.
La jornada va tornar a rebre el suport del Ministeri de Cultura a través de l’OEPLI, que es va fer
càrrec, directament, del pagament de part de les despeses.
PROGRAMA
9.30 h. Recepció
10.00 h. Valoració i anàlisi de les crítiques de Faristol, a càrrec de Bernat Cormand (filòleg,
il·lustrador i director de Faristol). Exclusiu per a l’equip de crítics de Faristol.
Obert al públic
11.00 h Pausa esmorzar
11.30 h Tendències de la il·lustració actual, amb Teresa Duran (escriptora i especialista en LIJ).
12.30 h Una aproximació als llibres de coneixements, amb Isabel Minhós (escriptora i editora de
l’editorial Planeta Tangerina). Cristina Correro (professora de literatura infantil de la Universitat
Autònoma de Barcelona) va guiar la conversa.
En la seva intervenció sobre les tendències de la il·lustració actual, Teresa Duran va començar
plantejant unes preguntes: per què s’il·lustra?, on s’il·lustra?, qui il·lustra?, com s’il·lustra?, qui s’ho
mira? I va anar mostrant imatges i posant nombrosos exemples com a resposta a cadascuna. La seva
intervenció va finalitzar amb algunes preguntes i un agraïment:
• Tenim de tot, en part gràcies a les traduccions, però... estem al dia?
• La il·lustració en català és qualitativament més internacional que els textos?
• On podem llegir i aprendre més sobre el món de la imatge i la il·lustració?
• Tenim un mínim lèxic per comentar allò que veiem?
• Assistim a un apogeu de l’àlbum, però... entra a l’escola? Se’l treballa a classe?
• Cal agrair molt a les bibliotecàries i als llibreters la bona feina que fan. Molt!
• Parlem-ne?
Isabel Minhós no va poder agafar el vol des de Lisboa a causa del temporal i la seva intervenció es va
fer via online. Durant la xerrada vam saber que Planeta Tangerina es va crear a l’inici del segle XXI de la
mà de quatre amics de la Facultat de Belles Arts que encara avui són el cor d’aquesta editorial
portuguesa que va néixer com a revista. Ràpidament, però, van veure que volien fer llibres i apartarse de tot allò comercial. L’editorial és petita (sis persones) i el seu objectiu no és créixer. Té un catàleg
format per setanta obres i únicament quinze han estat descatalogades. Dels llibres vius, la majoria són
àlbums, seguits per llibres informatius/de coneixements, novel·les juvenils (tot i que ens diuen que són
difícils!) i quatre novel·les gràfiques. Normalment no elaboren més de sis llibres per any després de
processos de creació llargs. L’objectiu és publicar tot allò que pugui transformar lectors, i únicament
crear llibres que els vinguin molt de gust. Isabel Minhós va explicar la metodologia de treball de
l’editorial i els seus criteris a l’hora d’editar els llibres.
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CRÍTIQUES DE LIJ A LA PREMSA GRATUÏTA

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) continua compartint les crítiques de Faristol
entre els seus associats a través del seu banc de continguts. Els mitjans que les han descarregat i
publicat han estat:

Títol
Ai, la Tina!
A poc a poc. Cançons de bressol
Això no és una selva
Atles d’aventures animals
Bestiari salvatge d’estar per casa
Bona nit, Lluna; Els meus primers
haikús
Camins de nit
Columna de fum
Coses aparentment intranscendents
Críctor
El conillet que volia pa de pessic
El meu primer hort urbà

Editorial
Combel
Comanegra
Flamboyant
Flamboyant
El Cep i la Nansa
El Cep i la Nansa
Barcanova
Animallibres
Nórdica
Kalandraka
Edebé
Comanegra

Mitjans
Cerdanyola al Dia, Fòrum AD,
Regio7.cat, Castellvilarenc.info
Regio7.cat, La Ciutat de Tarragona
Fòrum AD, Regio7.cat, La Ciutat de
Tarragona
Fòrum AD
Fòrum AD, Regio7.cat, Eix Diari
Fòrum AD, Regio7.cat, Eix Diari
Fòrum AD
La Ciutat de Tarragona
Fòrum AD, Regio7.cat
Fòrum AD
Regio7.cat, Fòrum AD, La Ciutat de
Tarragona
Fòrum AD, Eix Diari
Regio7.cat, Fòrum AD, La Torre de
Barcelona
Fòrum AD, Regio7.cat

El meu primer llibre de física quàntica Joventut
El ninot de neu
Barcanova
Publicacions de l’Abadia de
El9nou.cat, Regio7.cat, Fòrum AD
El secret de la Sagrada Família
Montserrat
Els llops ja no viuen als boscos
Pagès
Cerdanyola al Dia
Ep, no badis!
Combel
Cerdanyola al Dia, Fòrum AD
Regio7.cat, Fòrum AD, La Ciutat de
Finestres al món
Comanegra
Tarragona
Germanes, gossos, friquis i altres
Edebé
Regio7.cat, Fòrum AD
espècimens
Germans!
Animallibres
Fòrum AD
Guia dels animals
Cossetània
Fòrum AD, Regio7.cat
Hivern
Combel
Fòrum AD
I si fos un ocell?
Arcàdia
Fòrum AD
I si li fas un petó?
Barcanova
Fòrum AD
La bruixa i el Tió
Baula
Fòrum AD, Regio7.cat
La flor del lliri blau i altres rondalles
Regio7.cat, Fòrum AD
fantàstiques
Tàndem
La maleta de l’avi
Babulinka Books
Regio7.cat, Anoia Diari
Fòrum AD, Regio7.cat, La Ciutat de
La marieta
Combel
Tarragona
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La ràbia
La senyora Neus
L’enfonsa Pirates
L’entrada de Crist a Brussel·les
Les arrugues de l’àvia
Llegim? Com fer lectors entusiastes
Missió impossible
Nosaltres, la nostra Història
Pesolet
Petita a la jungla
Quan cantem
Relats d’un futur imperfecte
Si les pomes tinguessin dents
Sortir a caminar

Ara Llibres
Fòrum AD
Tàndem
Fòrum AD, Regio7.cat
Edicions del Pirata
Fòrum AD, Regio7.cat
Libros del Zorro Rojo
Regio7.cat
Andana
Fòrum AD, Somiatruites
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat
Regio7.cat, Fòrum AD, Revista de Vic
Publicacions de l’Abadia de
Montserat
Fòrum AD, Somiatruites, Eix Diari
Joventut
Anoia Diari, Fòrum AD
Baula
Fòrum AD
Regio7.cat, La Ciutat de Tarragona,
Blackie Books
Fòrum AD
Combel
Regio7.cat, La Ciutat de Tarragona
Regio7.cat, Fòrum AD, Viu l’Hospitalet,
Edelvives C.V.
El9nou.cat
Libros del Zorro Rojo
El9nou.cat, Fòrum AD, Regio7.cat
A Buen Paso
Fòrum AD
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat
Anoia Diari, La Ciutat de Tarragona
Combel
Cerdanyola al Dia, Fòrum AD, Regio7.cat
Creotz Ediciones
Fòrum AD, Regio7.cat

T’ho diré cantant
Un cocodril a la masia
Un puente de libros infantiles
Una història de... colors, nombres,
formes, contraris
Combel
Viure amb la Hilda (i els seus
inconvenients)
Estrella Polar
Wolfgang (extraordinari)
Columna

Somiatruites
Fòrum AD, La Ciutat de Tarragona
Revista de Vic, Fòrum AD, Eix Diari
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PREMI DE LITERATURA PROTAGONISTA JOVE
El 8 de juny es va celebrar la festa del lliurament dels premis a
l’auditori de la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona. Va
presidir l’acte el Sr. Joaquim Bejarano, director de l’Àrea del
Llibre de l’ICEC, acompanyat per la presidenta del ClijCAT, Sra.
Anna Maria Macià, i del Sr. Joan Portell, membre de la Comissió
d’Experts. Hi van participar prop de 700 joves de 13 a 16 anys.
Els guanyadors:
Categoria 13-14 anys
REINHARDT, Dirk. Train Kids. Pagès Editors.

Categoria 15-16 anys
NIVEN, Jennifer. Aquí és on tot comença. Grup 62.
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Pel que fa al sorteig dels lots de llibres, els guanyadors van ser:
• INSTITUT DOMUS D’OLIVET de Canovelles (Barcelona)
• ESCOLA GAVINA de Picanya (València)

El vídeo de l’acte es pot veure a: https://www.youtube.com/watch?v=eMlLRMxtvFs
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Les obres que optaran al premi:
Categoria 13-14 anys
CARRANZA, Maite. Una bala per al record. Grup Promotor
Santillana.
GARLANDO, Luigi. L’estiu que vaig conèixer el Che. Trad.
Salvador Company i Anna Torcal. Bromera.
LOWERY, Mark. A 677 km de casa. Trad. Anna Llisterri Boix.
Fanbooks. Grup 62
WEGELIUS, Jakob. La mona de l’assassí. Trad. Elena Martí
Segarra. Viena.
Categoria 15-16 anys
HEURTIER, Annelise. Sweet Sixteen. Trad. Montserrat
Franquesa. Pagès.
LEDESMA, Iván. Negorith. La Galera.
LOZANO, David. Desconeguts. Trad. Martina Garcia Serra.
Edebé.
PULLMAN, Philip. El llibre de la pols 1: La bella sauvage.
Trad. Àlex Gombau i Arnau. Estrella Polar.
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PREMI DE LITERATURA INFANTIL ATRAPALLIBRES
El lliurament de premis es va fer el dia 4 de juny a l’auditori de la
Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona i el va presidir el Sr. Joaquim
Bejarano, director de l’Àrea del Llibre de l’ICEC, acompanyat per la
presidenta del ClijCAT, Sra. Anna Maria Macià, i de la Sra. Marta Martí,
membre de la Comissió d’Experts. El màgic Selvin va amenitzar l’acte.
Hi van participar prop de 5.000 nenes i nens de 9 a 12 anys.
Els guanyadors:
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Van recollir els premis l’escriptora Maite Carranza
i les editores Patrizia Campana, d’Estrella Polar, i
Núria Font, de l’editorial Cruïlla.
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L’acte es va gravar i es va pujar al web del ClijCAT i al canal del ClijCAT de Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=DWmnnKonfrs
La 14a edició del premi Atrapallibres es va convocar el mateix
dia de l’acte de lliurament dels premis de la 12a edició, el dia
4 de juny. La Comissió d’Experts estava formada per la Sra.
Nati Calvo, de la Biblioteca Sant Idelfons; la Sra. Montserrat
Marcet, de la llibreria Racó del Llibre; la Sra. Marta Martí, de
la Biblioteca Central de Terrassa; el Sr. Agustí Lleyda, mestre,
i el Sr. Marc Rodríguez, mestre.
Els llibres que optaran al premi:
Categoria 9 anys
COPONS, Jaume. No llegiré aquest llibre. Il·lustr. Òscar Julve. La
Galera.
FALDILLES, Joan. Cançó de bressol per a un huracà i altres contes
dormilegues. Ilustr. Armand. Piscina, Un Petit Oceà.
FERNÁNDEZ SIFRES, David. Que venen els fantasmes! Trad. Montse
Molist. Baula.
Categoria 10 anys
MOLIST, Pep. Les enigmàtiques fotos del senyor Clarissa. Il·lustr.
Núria Feijoó. Animallibres.
OSÉS, Beatriz. Soc una nou. Il·lustr. Jordi Sempere. Trad. Elisenda
Vergés-Bó. Edebé.
VALLVERDÚ, Josep. Bestiolari 2. Il·lustr. Manuel Cusachs. Fil
d’Aram.
Categoria 11-12 anys
AGUILAR, Laia. Wolfgang (extraordinari). Columna.
PARR, Maria. Tània Claravall. Il·lutr. Zuzanna Celej. Trad. Meritxell
Salvany. Nórdica Libros.
VERGE, Marianne. Un regal sense obrir. Il·lustr. Ester García Cortés.
Trad. Meritxell Salvany. Pagès Editors.
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PROGRAMA «MUNICIPI LECTOR»
•
•

•
•
•
•

•

Coordinadora general:
Sra. Marta Roig
Coordinadors dels municipis:
Almenar: Sr. Jesús Ballaz, fins al
mes de setembre, que és
substituït per la Sra. Montse
Rollan.
Mollerussa: Sr. Joan Portell.
Lliçà de Vall: Sra. Dolors Alet.
Súria: Sr. Josep Miquel Varea.
Parets del Vallès: Sra. Marta Roig,
fins al mes de maig, que és
substituïda pel Sr. Jaume Centelles
Cassà de la Selva: Sra. Marta Roig,
fins al mes de maig, que és
substituïda pel Sr. Jaume Centelles

AVALUACIÓ GLOBAL DEL PROGRAMA
El programa arriba al seu dotzè any d’implementació amb un total de sis municipis participants i
limitacions importants que en condicionen l’expansió i evolució.
Tot i la voluntat de la Generalitat d’impulsar-lo a través del Pla Nacional de Foment de la Lectura 2020,
la situació política i econòmica dels darrers temps no ho ha fet possible.
El model actual de gestió condiciona l’expansió del programa a un augment de l’aportació econòmica
per part de l’Administració i no permet ampliar el programa a altres municipis.
Tot i això, aquest 2018 s’han aplicat canvis en el model pressupostari del programa, amb l’objectiu de
disposar de més recursos per oferir serveis i desenvolupar materials que millorin l’impacte del
programa en tots els municipis i n’estructurin la implementació i avaluació.
Aquests materials i serveis, però, no s’han pogut desenvolupar, ja que el pressupost que la Institució
de les Lletres Catalanes tenia el compromís d’aportar per cobrir les despeses derivades dels dos darrers
municipis incorporats no s’ha fet efectiu.
Això deixa el Consell amb un deute de servei i materials amb els municipis que s’hauria de poder
resoldre de cara al 2019.
Com a reptes de futur s’apunten les qüestions següents:
• Fer el seguiment i treballar amb el Departament de Cultura per tal que Municipi Lector pugui
formar part del Programa Nacional d’Impuls de la Lectura.
• Impulsar materials i accions per treballar i acompanyar les famílies.
• Instaurar un estudi d’hàbits lectors bianual, que doni dades constants i objectives de l’impacte
del programa.
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•
•

Estudiar l’impuls d’un programa paral·lel per acompanyar, formar i assessorar equips docents
en l’àmbit de la promoció del llibre i la lectura.
Aplicar mesures per ampliar el sentiment de pertinença al projecte dels infants, els joves i les
famílies i aconseguir que el programa i la lectura esdevinguin un fet identitari dels municipis.

AVALUACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ ALS DIFERENTS MUNICIPIS:
•

ALMENAR

Novè any d’implementació. En l’avaluació de l’any passat es constatava un cert estancament, i qui ha
estat el coordinador del programa per part del ClijCAT fins a aquest any suggeria la necessitat de
renovar la seva figura per tal d’incorporar una mirada nova i fresca sobre el projecte. Aquest canvi es
va fer efectiu al setembre del 2018, moment en què va iniciar la seva tasca com a coordinadora
municipal la bibliotecària especialista en LIJ i promoció de la lectura Montse Rollan.
Fer de la biblioteca el centre dinamitzador de la cultura del municipi ha estat el tema sobre el qual ha
girat el projecte Almenar Lector del 2018. Les dades quantitatives que provenen de la biblioteca són
significatives del resultat d’aquesta tenaç intervenció positiva a favor de la lectura tant de
l’Administració local com de les persones més directament implicades. Per altra banda, els resultats
de l’aplicació del programa en l’àmbit escolar continuen sent positius tot i la manca d’indicadors
concrets.
A part de les iniciatives consolidades des de fa anys, la possibilitat de reflexionar a través de la jornada
celebrada el dia 7 d’octubre sobre la centralitat de la biblioteca per alimentar la lectura en l’àmbit
familiar ha estat una gran oportunitat per a tot el municipi.
REPTES DE FUTUR:
• Ampliar les accions de col·laboració i implicació d’altres entitats del poble que no formen part
del Consell de Lectura.
• Millorar la difusió de les activitats del programa.
• Convertir el programa en un element identitari per part dels veïns i veïnes d’Almenar, i molt
especialment entre els infants, joves i famílies.
• Estendre l’impacte del programa més enllà dels àmbits i cercles que ja hi participen de forma
rutinària i habitual.
• Fer una lectura atenta dels punts febles i elaborar un pla estratègic del projecte amb pocs
objectius, clars i mesurables.
• Crear espais per a la reflexió sobre l’activitat implementada i la creació de modificacions o
propostes noves.
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•

LLIÇÀ DE VALL

Després de nou anys el projecte està consolidat i se’n
veuen els fruits. El tomb que ha fet el suport mutu entre
centres educatius, la biblioteca i tot el que fa referència
a la lectura per als infants gràcies a la coordinació que
implica ser un Municipi Lector és clar. Els centres que en
formen part han pogut realitzar activitats variades,
interessants i enriquidores, i les enquestes que han
arribat des de les AMPA valoren entre molt i moltíssim
les diferents activitats. En general es valora positivament
la consolidació i l’estabilitat del projecte, la locomotora
del qual són les bibliotecàries Pilar Collado i Julieta
Sunyol. Com a novetat es valora molt positivament el reconeixement que el Departament d’Educació
ha fet de la participació del professorat que coordina el projecte. S’ha mantingut l’horari de reunions
el primer dilluns de cada mes, amb els centres educatius al migdia i amb les AMPA a un quart de quatre.
Els autors i autores que han visitat el municipi han estat: M. Carme Roca, Arturo Padilla, Maria Ripoll,
Pep Brocal i Noemí Villamuza.
REPTES I PROPOSTES DE FUTUR:
• Millorar la comunicació sobre el funcionament de l’activitat Story Cubs.
• A l’escola, fer més activitats per a Infantil.
• Facilitar l’assistència de la representant de l’institut a les reunions del Consell de Lectura.
Reunió de ML.
• Fer una única reunió de ML cada mes amb tots els sectors implicats.
• L’institut valora la possibilitat de contractar la plataforma LEGILAND per a dur a terme i
incentivar la lectura de 2n a 4t (els de 1r fan lectura en veu alta).
• Instaurar un qüestionari d’avaluació per als alumnes que acaben l’etapa educativa a Lliçà de
Vall, 4t d’ESO, per tal que valorin tota la trajectòria amb Lliçà de Vall Lector.
• Trobar més mentors adults per al Lecxit.
• Programar propostes diverses per incentivar i treballar la lectura de formes noves.
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•

MOLLERUSSA

Aquesta avaluació és la desena que acull un curs complet d’aplicació de Mollerussa Lector, i representa
l’assoliment un any més en ferm del compromís per part del municipi de Mollerussa de continuar el
programa més enllà del que marcava el conveni, subscrit per a cinc anys amb l’opció de prorrogar-lo
d’any en any.
El curs passat vam engegar una nova eina d’anàlisi, l’enquesta d’hàbits de lectura dels infants i joves
de la ciutat, i vam prendre la decisió que aquesta avaluació fos biennal, amb la qual cosa enguany no
s’ha fet; això sí, s’ha pres el compromís de tornar a realitzar-la el curs vinent amb algunes modificacions
i observacions fetes al model anterior.
Les dades ens indiquen que en general les activitats avaluades mantenen un nivell alt i molt alt
d’acceptació –visites d’autors, motxilla viatgera, Saló del Llibre, seleccions de llibres per a les
bibliografies d’estiu i hivern, comencem el dia llegint...–, activitats que per altra banda són la base del
programa i que un any més continuaran en peu.
Com a novetats s’han posat en marca la pàgina de Facebook del programa a Mollerussa, activitat que
ha tingut bona acceptació però que demana una major difusió, i s’ha impulsat el concurs de fotografia,
que esperem que tingui continuïtat.

REPTES I PROPOSTES DE FUTUR:
• Posar en marxa noves activitats.
• Millorar la comunicació del programa entre les famílies i la població en general. Per solucionar
el tema es proposa que les AMPA i els responsables de cada centre recordin al claustre la
necessitat i l’«obligació» d’informar tots els pares i mares de l’aplicació del programa. S’ha de
recordar, així mateix, que hi ha material publicitari, com un Power Point, que es pot usar per
fer difusió del programa i implicar-hi les famílies, autèntics motors de l’hàbit lector.
• Augmentar el temps de préstec dels lots de llibres i d’àlbums il·lustrats.
• Posar en marxa un club de lectura escola/família/infants aprofitant les lectures de
l’Atrapallibres.
• Potenciar canvis en la marató de lectura en veu alta per tal que la gent escolti més i lligar més
la temàtica. És per això que es proposa que de cara a l’any que ve les escoles que assisteixin a
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•

•
•
•

•

•

•
•
•

l’acte arribin una mica abans, a fi d’escoltar l’escola anterior, i marxin una mica després, per
gaudir dels lectors que venen a continuació.
Maletes de selecció dels millors llibres de l’any. Tot i que és un bon recurs, el fet que cada
centre només en pugui gaudir un mes fa que els nens i nenes no puguin gaudir plenament de
la lectura. Es proposa utilitzar seleccions d’anys anteriors i distribuir-les per cicle per tal de
poder ampliar els terminis.
Renovar el contingut de les motxilles viatgeres, partint de les seleccions que elabora el
programa cada Nadal i cada estiu.
Sortida a les llibreries de la localitat. Aquesta proposta s’ha posat periòdicament damunt la
taula. La voluntat dels llibreters hi és, però malauradament a les llibreries hi ha poc espai per
encabir-hi una classe. Es mirarà de solucionar el tema.
La participació dels membres de les AMPA i dels diferents claustres dels centres no és fixa. Tot
i això, s’ha notat una certa estabilitat que permet no haver d’explicar una vegada i una altra el
programa als nous membres. És per això que es farà una acollida sistematitzada als nous
membres.
Xerrada per als pares: «Com fomentar la lectura a casa». Es pren la proposta però també
s’explica que aquestes xerrades ja es van programar i dur a terme, malauradament, amb la
presència de les persones que ja desenvolupen aquesta tasca a casa seva. Es demana també
com ho podem fer per arribar a pares i mares que no aniran mai a una xerrada sobre aquest
tema, ja sigui perquè no tenen temps o perquè no hi mostren interès. S’hi pensarà.
Es recorda que de cara al curs 2018-2019 correspon tornar a passar l’enquesta d’hàbits lectors
als alumnes de 6è de primària i 2n i 4t d’ESO. L’enquesta ja s’ha revisat i s’ha modificat alguna
pregunta a fi d’adequar-la a les necessitats d’avui en dia. Esperem els resultats per valorar la
feina de Mollerussa Lector.
Es proposa un nou concurs Instagram/fotogràfic. Els objectius i les bases ja estan redactats i
només resta prémer el clic i jugar! El tema és la lectura, de manera que animem a tothom a
participar-hi.
Es recorda que el Facebook de la biblioteca està actiu tot l’any i que tothom pot accedir-hi i
penjar les seves aportacions al programa i a la lectura. S’anima i es motiva a fer-ho. Al principi
del curs vinent es recordarà.
L’IES la Serra incorporarà de cara al curs vinent vint minuts de lectura diària i individual dins
de l’horari lectiu.
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•

SÚRIA

El projecte arriba al vuitè any d’implementació. Com en anys anteriors, l’avaluació parteix de dades
extretes de les percepcions i els arguments dels agents que formen part del Consell de Lectura i de les
dades recollides a través d’un qüestionari d’avaluació de les accions implementades.
Tot i ser un municipi veterà, el projecte continua requerint un acompanyament força intensiu per part
del seu coordinador. A finals d’any la tècnica de referència de l’Ajuntament canvia.
L’avaluació recull un bon nivell de satisfacció amb les activitats implementades i destaca la coincidència
de tots els agents en la necessitat de planificar les accions amb més temps, per tal de poder-les
organitzar millor i integrar-les en el pla anual de totes les entitats.
Els autors que han visitat el municipi al llarg del curs 2017-2018 han estat Martina Escoda, Coaner
Codina i Roc Esquius.
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REPTES I PROPOSTES DE FUTUR:
• Canviar el dia de les reunions i passar-les del dimecres al dilluns.
• Acotar les intervencions de l’acte de Sant Jordi.
• Organitzar algun concurs de lectura per a totes les escoles.
• Portar una nova exposició del ClijCAT.
• Fer alguna de les visites d’autors o narradors als centres.
• Fer una valoració del concurs Atrapallibres.
• Fer alguna xerrada adreçada a les famílies.
• Fer un calendari de totes les activitats anuals que en faciliti l’organització i la implicació de tots
els agents.
• Trobar autors adients per a cada cicle.
• Elaborar el roll-up de Municipi Lector, per poder-lo posar en totes les activitats.
• Potenciar les visites a la biblioteca.
• Treballar el format de les trobades amb els autors per fer-les més amenes.
• Impulsar activitats de lectura habilitant un espai a la biblioteca
• Proposar alguna activitat conjunta, més enllà de les de Sant Jordi.
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•

CASSÀ DE LA SELVA

Després de dos anys la feina del Consell de Lectura Municipal de Cassà està força estabilitzada. Ho
facilita enormement el lideratge progressiu que ha anat assumint la biblioteca i l’estabilitat dels
representants dels centres educatius i l’Administració local, de manera que, tot i el canvi de
coordinació per part del ClijCAT, el Consell de Lectura ha pogut continuar treballant de forma
coordinada en les accions que impulsa, sense que el canvi afectés gaire la implementació del programa
prevista per aquest any.
Les accions dutes a terme al llarg del segon any han permès reforçar l’acció del programa en l’etapa
de les escoles bressol i constatar dificultats per coordinar i impulsar accions amb l’institut. La tria
col·lectiva dels il·lustradors que visiten els centres d’una mateixa etapa educativa ha facilitat treballar
en un bon dossier previ, la configuració de lots de llibres dels autors convidats i l’organització d’algun
taller a la biblioteca per a famílies en horari de tarda. S’han fet canvis importants i avenços en la
celebració del Sant Jordi i la biblioteca ha desenvolupat un pla de visites escolars que permet establir
un pla de visites amb les escoles, estructurat i progressiu. També és destacable la bona acollida dels
clubs de lectura impulsats per la biblioteca amb el pretext de la participació als premis Atrapallibres i
Protagonista Jove, que han tingut molt bona acollida per part dels infants i han suposat la possibilitat
d’iniciar un format d’activitat que la biblioteca feia temps que volia implementar.
Un dels objectius estratègics de cara a aquest segon any ha estat també el treball amb les AMPA.
Encara no s’ha aconseguit tancar propostes de col·laboració concretes, però es valora molt
positivament haver trobat una fórmula per integrar-les al programa a partir de reunions de tarda un
cop al trimestre.
Els il·lustradors i il·lustradores que han visitat el municipi han estat Imapla, Xavier Salomó i Sergi
Portela. Els escriptors i escriptores, els centres els han sol·licitat a través del programa Lletres a les
Aules de la Institució de les Lletres Catalanes.

REPTES I PROPOSTES DE FUTUR:
• Augmentar la participació de les AMPA a partir d’alguna iniciativa concreta.
• Facilitar la participació de l’escola bressol al nou model de celebració de Sant Jordi.
• Organitzar una entrega dels guardons als autors guanyadors dels premis Atrapallibres i
Protagonista Jove d’àmbit municipal.
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•
•
•
•

•

Instaurar un estudi d’hàbits lectors biennal, que doni dades constants i objectives de l’impacte
del programa.
Iniciar la programació de formacions per als docents i les famílies.
Elaborar materials que estructurin un pla d’acompanyament de les famílies en la seva tasca de
mediadores de la lectura a casa i que pugui reforçar la marca del programa.
Promoure i organitzar alguna activitat que posi en contacte els infants i les famílies de diferents
centres i els animi a recomanar-se lectures, com una fórmula per anar construint el sentiment
de pertinença a una comunitat lectora.

PARETS DEL VALLÈS

Un cop finalitzat el segon any d’implementació, es constata que a poc a poc les accions que el programa
ha implementat van consolidant-se.
Tot i ser un puntal bàsic del programa, les biblioteques encara no en són l’eix central, ni han assumit
el rol de dinamitzar i gestionar les reunions. S’espera que ho puguin anar fent a mesura que el
programa avanci i que es resolguin els condicionants que fins ara ho han dificultat. La implementació
del programa enguany també s’ha vist afectada pel canvi de coordinador.
Les accions dutes a terme al llarg del segon any han permès reforçar l’acció del programa en l’etapa
de les escoles bressol, però queden encara reptes per acompanyar canvis i propostes en les etapes
d’infantil i secundària. Un dels canvis introduïts ha estat la tria col·lectiva dels il·lustradors que visiten
els centres d’una mateixa etapa educativa. Això ha facilitat treballar les visites de forma col·lectiva,
poder-ne preparar lots i organitzar algun taller a les biblioteques amb les famílies en horari de tarda.
També s’ha aconseguit sumar l’únic centre del municipi que fins aquest any no participava de les
reunions del Consell de Lectura i introduir a les reunions la presentació de bones pràctiques, a banda
de les que puguin desenvolupar els membres del Consell de Lectura.
Un dels objectius estratègics de cara a aquest segon any ha estat també el treball amb les AMPA. Tot i
que s’han fet dues trobades, l’assistència ha estat més aviat baixa i caldrà seguir treballant per trobar
fórmules de col·laboració més fructíferes.
Els il·lustradors i il·lustradores que han visitat el municipi han estat Imapla, Mercè Galí i Sergi Portela.
Els escriptors i escriptores, els centres els han sol·licitat a través del programa Lletres a les Aules de la
Institució de les Lletres Catalanes.
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REPTES I PROPOSTES DE FUTUR:
• Augmentar la participació de les AMPA a partir d’alguna iniciativa concreta.
• Donar continuïtat al treball iniciat amb les escoles bressol i incentivar el treball i les accions
amb els instituts.
• També pot ser interessant en el moment en què la Biblioteca Can Butjosa disposi de direcció,
revisar i presentar els serveis d’assessorament i acompanyament que ofereix la biblioteca a
tots els centres que ho sol·liciten, així com la seva oferta permanent de formació.
• Pel que fa a l’Atrapallibres i el Pla de Lectura, cal veure si poden conviure o integrar-se i si
poden compartir espai en algun tipus de jornada festiva municipal en què les diferents escoles
puguin trobar-se i compartir propostes, lliurar els guardons als autors dels llibres que més els
han agradat, etcètera.
• Organitzar alguna activitat que posi en contacte els infants i les famílies de diferents centres i
els animi a recomanar-se lectures, com una fórmula per anar construint el sentiment de
pertinença a una comunitat lectora.
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SANT JORDI ALS HOSPITALS
Per desè any consecutiu s’han fet les visites
d’autors a centres hospitalaris per celebrar el
Dia del Llibre amb els nens i nenes. Aquesta
iniciativa de la Fundació Jordi Sierra i Fabra,
que el ClijCAT organitza i coordina des del
primer any, s’ha celebrat de nou en deu
centres hospitalaris.

Hospital Germans Trias i Pujol.
Hospital Clínic. Barcelona: Hospital Santa Caterina. Salt
Badalona: Jaume Cela, Eulàlia
Maria Carme Roca i Alegria Julià. (Girona): Carles Sala
Canal i Maria Vidal.

Hospital Parc Taulí. Sabadell: Fundació Orienta. Gavà: Pau
Hospital Sant Joan de Déu.
Teresa Blanch, Anna Gasol i Joan Hernàndez
Esplugues
de
Llobregat:
Carme Peris.
Salvador
Comelles,
Albert
Asensio i Carme Julià.

Hospital Benito Menni. Sant
Hospital Sant Pau. Barcelona:
Boi de Llobregat: Francesc
Hospital de la Vall d’Hebron.
Joaquim Carbó i Montse Tobella
Barcelona: Víctor Panicello,
Miralles.
Mercè Arànega i Pere Puig.
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Els autors Àngel Burgas, Pere Martí i Jordi Sierra i Fabra
no van poder fer la visita, però van regalar els seus llibres
i els altres autors els van repartir.

Hospital La Fe. València: Teresa
Broseta, Toni Cabo

EXPOSICIONS ITINERANTS
Les exposicions creades pel ClijCAT s’han exposat enguany en més de 80 ocasions en diverses
poblacions catalanes.
Les còpies adquirides per la Diputació de Barcelona enguany han itinerat per:
• Abracadabra pota de cabra!
Centelles. La Cooperativa. Del 15 de gener al 5 de febrer de 2018.
Badalona. Sant Roc. Del 14 de febrer al 7 de març de 2018.
Barcelona. El Carmel. Del 16 de març al 6 d’abril de 2018.
Terrassa. Districte 3. Del 17 d’abril al 8 de maig de 2018.
Martorelles. Montserrat Roig. Del 17 de maig al 7 de juny de 2018.
Barcelona. Collserola. Del 18 de juny al 9 de juliol de 2018.
Santa Coloma de Gramenet. Can Peixauet. Del 31 de juliol al 21 d’agost de
2018.
Badia del Vallès. Vicente Aleixandre. Del 30 d’agost al 20 de setembre de
2018.
L’Hospitalet de Llobregat. Josep Janés. Del 2 al 23 d’octubre de 2018.
Mollet. Can Mulà. Del 5 al 26 de novembre de 2018.
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• Visca la Revolució!
Martorell. Biblioteca. Del 15 de gener al 5 de febrer de 2018.
Navàs. Biblioteca Josep Mas Carreras. Del 14 de febrer al 7 de març
de 2018.
Vilanova i la Geltrú. Biblioteca Armand Cardona. Del 16 de març al 6
d’abril de 2018.
Torelló. Biblioteca Dos Rius. Del 17 d’abril al 8 de maig de 2018.
Cornellà de Llobregat. Marta Mata. Del 17 de maig al 7 de juny de
2018.
Badalona. Biblioteca Canyadó. Del 18 de juny al 9 de juliol de 2018.
Rubí. Biblioteca Mestre Martí Tauler. Del 30 d’agost al 20 de
setembre de 2018.
Gavà. Biblioteca Josep Soler. Del 2 al 23 d’octubre de 2018.
Sabadell. Biblioteca Vapor Badia. Del 5 al 26 de novembre de 2018.
Sabadell. Biblioteca Ponent. Del 15 de gener al 5 de febrer de 2018.
Santa Eulàlia de Ronçana. Casa de Cultura J. Ruiz. Del 14 de febrer al 7 de març de 2018.
Palafolls. Biblioteca Enric Miralles. Del 16 de març al 6 d’abril de 2018.
Sant Cugat del Vallès. Biblioteca Volpelleres. Del 17 d’abril al 7 de maig de 2018.
Manresa. Biblioteca El Casino. Del 12 de maig al 7 de juny de 2018.
Castellar del Vallès. Biblioteca Antoni Tort. Del 18 de juny al 9 de juliol de 2018.
Viladecans. Biblioteca. Del 31 de juliol al 21 d’agost de 2018.
Barcelona. Biblioteca Bon Pastor. Del 6 al 20 de setembre de 2018.
Barcelona. Biblioteca Xavier Benguerel. Del 2 al 23 d’octubre de 2018.
Sabadell. Biblioteca Els Safareigs. Del 5 al 26 de novembre de 2018.

• S’ha escrit un crim
Barcelona. Biblioteca Zona Nord. Del 15 de gener al 5 de febrer de 2018.
Badalona. Biblioteca Llefià. Del 14 de febrer al 7 de març de 2018.
Sant Vicenç de Castellet. Biblioteca Salvador Vives Casajuana. Del 16 de
març al 6 d’abril de 2018.
Santa Coloma de Gramenet. Biblioteca Fondo. Del 17 d’abril al 8 de maig
de 2018.
Castellbisbal. Biblioteca Josep Mateu. Del 17 de maig al 7 de juny de
2018.
Teià. De Can Llaurador. Del 18 de juny al 13 de juliol de 2018.
Castellar del Vallès. Biblioteca Antoni Tort. Del 31 de juliol al 21 d’agost
de 2018.
Sant Feliu de Codines. Del 30 d’agost al 20 de setembre de 2018.
Santa Coloma de Gramenet. Biblioteca Singuerlín. Del 2 al 23 d’octubre de 2018.
Badalona. Biblioteca Sant Roc. Del 5 al 26 de novembre de 2018.
El Masnou. Biblioteca Joan Coromines. Del 15 de gener al 5 de febrer de 2018.
Puig-reig. Biblioteca Guillem de Berguedà. Del 14 de febrer al 7 de març de 2018.
Cervelló. Biblioteca Municipal. Del 16 de març al 6 d’abril de 2018.
Canovelles. Biblioteca Frederica Montseny. Del 17 d’abril al 8 de maig de 2018.
Cabrera de Mar. Biblioteca Ilturo. Del 17 de maig al 7 de juny de 2018.
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Martorelles. Biblioteca Montserrat Roig. Del 18 de juny al 9 de juliol de 2018.
Santa Susanna. Biblioteca Vall d’Alfatà. Del 31 de juliol al 21 d’agost de 2018.
Abrera. Biblioteca Josep Roca i Bros. Del 30 d’agost al 20 de setembre de 2018.
Badalona. Biblioteca Can Casacuberta. Del 2 al 23 d’octubre de 2018.
Vallirana. Biblioteca Josep M. López-Picó. Del 5 al 26 de novembre de 2018.
A través de la Central de Biblioteques de les Terres de l’Ebre han itinerat:
• Pessigolles. Catàleg d’emocions i sentiments

Biblioteca Sebastià Juan Arbó de Sant
Carles de la Ràpita

Roquetes. Biblioteca Les Roquetes
Amposta. Biblioteca Sebastià Juan Arbó.
Sant Carles de la Ràpita. Biblioteca Sebastià Juan
Arbó. Del 15 al 30 de setembre de 2018.
La Fatarella. Centre de Lectura La Fatarella.
Ulldecona. Biblioteca Popular d’Ulldecona. Del 30 de
novembre al 27 de desembre.
Camp-redó. Biblioteca Josep Maria Llompart.

• De l’ABC a l’SMS
El CRP Ribera d’Ebre ha fet itinerar l’exposició per
les biblioteques escolars d’Ascó durant tot el
segon trimestre del curs escolar (gener a març de
2018), i la ZER Ebre, per les escoles de la Palma
d’Ebre i Riba-roja d’Ebre durant tot el tercer
trimestre.

Escola de Riba-roja d’Ebre

A través de la Central de Biblioteques de Lleida han itinerat:
• Corremón.
Bellpuig. Biblioteca Isidor Cònsul. De l’1 al 28 de febrer.
•

De l’ABC a l’SMS
Tàrrega. Biblioteca Central Comarcal de Tàrrega. De l’1 al 30
d’abril.
•

T’estimo o no?
El Pont de Suert. Biblioteca Municipal del Pont de Suert durant el
mes d’abril.
Bibliobús Pere Quart (a diferents pobles de la ruta). D’octubre a
desembre.
•

Biblioteca Isidor Cònsul

A pencar! El món del treball en els llibres infantils i juvenils
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Belianes. Biblioteca Tirant lo Blanc. Del març al juny.
•

Territoris fantàstics de la literatura infantil i juvenil
Bibliobús Pere Quart (a diferents pobles de la ruta del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça). De
l’abril al desembre.
•

La nit
Biblioteca pública de la Granja d’Escarp. Durant el mes de juny.
Bibliobús Garrigues-Segrià (diferents pobles de la ruta d’aquestes comarques). De l’octubre al
desembre.
•

Pessigolles. Catàleg d’emocions i sentiments.
Biblioteques i sales de lectura de la comarca de
les Garrigues. De gener a juny.
Bibliobús Pere Quart (a diferents pobles de la ruta
del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta
Ribagorça). D’octubre a desembre.
• S’ha escrit un crim
Alpicat. Biblioteca. Del 22 de febrer al 9 de març
ZER Alta Ribagorça
de 2018.
Albesa. Biblioteca pública. Del 13 al 30 de març de 2018Artesa de Segre. Biblioteca Joan Maluquer. Del 15 al 30 d’octubre de 2018.
Les Borges Blanques. Biblioteca Marquès d’Olivart. Del 18 de setembre a l’11 d’octubre de 2018.
Solsona. Biblioteca Carles Morató. Del 4 de desembre de 2017 al 26 de gener de 2018.
Torregrossa. Biblioteca Maria Mercè Marçal. Del 30 gener al 16 de febrer de 2018.
Tremp. Biblioteca Maria Barbal. De l’1 al 30 de novembre de 2018.
Vielha. Biblioteca Generau. Del 23 a l’11 de maig de 2018.

Biblioteca Maria Barbal de Tremp

Biblioteca d’Alpicat

Altres poblacions que també les han acollit:
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• Pessigolles.
Catàleg
d’emocions
i
sentiments
Ripollet. Patronat de Cultura. Del 3 al 30 d’abril
de 2018.

• Visca la revolució
Rubí. Lectors al tren. Del 5 al 18 de març de
2018.
Almenar. Municipi Lector. De l’1 al 31 de maig
de 2018.

• L’aparador de les meravelles
Barcelona. Sant Paul’s School. Del 5 al 16 de novembre de 2018
• De cap a l’aventura
Cassà de la Selva. Municipi Lector. Del 12 de març al 15 de juny de 2018.
• Abracadabra pota de cabra
Parets del Vallès. Municipi Lector. Del 22 de gener al 8 d’abril de 2018.
• S’ha escrit un crim
Lliçà de Vall. Biblioteca. Del 19 al 30 d’abril de 2018.
• Mira que són bèsties!
La Seu d’Urgell. Biblioteca Sant Agustí. Del 29
d’octubre al 3 de desembre de 2018.
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PÀGINA WEB / DICCIONARI D’AUTORS
S’han incorporat íntegrament els números 85 i 86 de Faristol i les activitats de l’any. S’han pujat al canal
de Youtube els nous vídeos del Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya i els actes de lliurament dels
premis de literatura Protagonista Jove i Atrapallibres.
Pel que fa al Diccionari d’Autors i Autores de Literatura Infantil i Juvenil en Català, enguany s’han actualitzat
una trentena de bibliografies i s’han incorporat els autors i autores següents:

Albert Asensio

Àngels Bassas

Anna Fité
Liliana Fortuny

Maria Girón

Rubèn Montañá

Marta Altés
Muriel Villanueva

Pedro Rodríguez

Ona Caussa

Ricardo Alcántara

Oriol Canosa

Tina Vallès
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INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES
La Institució de les Lletres Catalanes, través del web «Literatura exposada», promou les

exposicions monogràfiques del ClijCAT (http://www.literaturaexposada.cat/). La Sra. Anna
Maria Macià és la representant del ClijCAT al Consell Assessor de la Institució de les Lletres
Catalanes de la Generalitat de Catalunya. Enguany la ILC ha assumit el cost de les visites de sis
autors al Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya.

DIPLOMA DE POSTGRAU DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
El ClijCAT, per setè any, col·labora amb la Universitat de
València en el Diploma de postgrau Cultura, Lectura i
Literatura per a Infants i Joves, adreçat a docents de
secundària i primària, bibliotecaris, treballadors d’editorials,
treballadors de les àrees culturals dels ajuntaments, graduats
en Filologia, Documentació, Pedagogia i Magisteri.

INSTITUT RAMON LLULL
La Sra. Marga, Mateu, secretària tècnica del ClijCAT, continua com a representant del ClijCAT a
les reunions de la comissió d’avaluació per a la concessió de les subvencions per a la publicació
a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil, que atorga l’Institut Ramon Llull.
L’IRL ha encarregat a Glòria Gorchs i a Pep Molist, de l’equip d’exposicions del ClijCAT, una
mostra per a la Feria del Libro de Buenos Aires sobre Barcelona. Aquesta exposició s’inaugurarà
l’abril de 2019 i recollirà les mirades de 32 il·lustradors sobre diferents espais de la ciutat.

PREMI TRAJECTÒRIA MARIA RIUS
Les llibreries Laie i La Caixa d’Eines van convocar per
primera vegada el Premi Trajectòria Maria Rius per
homenatjar i reconèixer la tasca de la il·lustradora, que
ha permès i ha facilitat l’aproximació a la lectura de
tantes generacions d’infants del país, a més de fer una
important tasca pedagògica, de cohesió i d’ajuda al seu
sector professional com a fundadora de l’APIC.
El Premi Maria Rius reconeix la trajectòria professional
d’una persona que hagi destacat en la il·lustració de
llibres infantils, té caràcter honorífic i s’atorgarà
biennalment.
El ClijCAT va assessorar aquestes dues llibreries en la creació de les bases i la composició del
jurat, en el qual Teresa Duran va representar el ClijCAT.
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ORGANIZACIÓN ESPAÑOLA PARA EL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
Es continua amb la presidència compartida pels quatre presidents de les seccions:
Presidència titular i relacions públiques: 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 de Junta: Marga Mateu (ClijCAT).
Secretària tècnica: Ana Cendán.

ESTE LIBRO ME ENCANTÓ

En aquest apartat, en l’àmbit de la llengua catalana, el ClijCAT ha incorporat els llibres
següents:
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DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE INFANTIL
Com cada any, es va difondre el missatge i el cartell del
Dia Internacional del Llibre Infantil que promou l’IBBY.
Enguany el país encarregat va ser Letònia, i l’autora,
l’escriptora Inese Zandere; el cartell és de l’il·lustrador
Reinis Petersons.
Es va convocar el concurs «UN CONTE DE H. C. ANDERSEN
EN CÒMIC», en el qual van participar, en l’àmbit del
ClijCAT, 46 nens i nenes de les Balears, Catalunya i el País
Valencià a través dels seus centres docents o
biblioteques.
L’acte de lliurament de premis es va celebrar el dia 4 de
juny a l’auditori de la Biblioteca Jaume Fuster de
Barcelona, en el marc de l’acte de lliurament del Premi
de Literatura Infantil Atrapallibres. Els guanyadors van
ser:
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Es van adherir a la celebració 269 poblacions, de les quals 42 són de l’àmbit del ClijCAT:
•

Illes Balears
Búger. Biblioteca Municipal.
Sineu. Biblioteca Municipal.
Selva. Xarxa de Biblioteques Municipals.

Biblioteca de Selva

•

Catalunya

Biblioteca Municipal de Lliçà de Vall

Badalona. Biblioteca Llefià – Xavier Soto.
Badalona. Biblioteca Canyadó i Casagemes – Joan Argenté.
Badalona. Biblioteca de Lloreda.
Barcelona. Llibreria Al·lots.
Barberà del Vallès. Biblioteca Esteve Paluzie.
Castellar del Vallès. Biblioteca Antoni Tort.
Cornellà de Llobregat. Biblioteca Marta Mata.
El Prat de Llobregat. Biblioteca Antonio Martín.
Lliçà de Vall. Lliçà de Vall Lector.
Igualada. Biblioteca Central d’Igualada.
Mataró. Biblioteca Municipal Pompeu Fabra.
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Barcelona
Arenys de Mar. Biblioteca P. Fidel Fita.
Badalona. Biblioteca Can Casacuberta.
Badalona. Biblioteca Sant Roc.

Montmeló. Biblioteca Municipal La Grua.
Navarcles. Biblioteca Municipal.
Parets del Vallès. Biblioteca Can Rajoler.
Santa Margarida de Montbui. Biblioteca Mont-Àgora.
Vilanova i la Geltrú. Biblioteca Armand Cardona i
Torrandell.

Tarragona
Flix. Biblioteca Artur Bladé i Desumvila.
Móra la Nova. Biblioteca Municipal de Móra la
Nova.
Reus. Biblioteques Municipals de Reus.
Tarragona. Biblioteca Pública de Tarragona.
Tortosa. Biblioteca Marcel·lí Domingo.
Biblioteca Artur Bladé de Flix

•

País Valencià
La Vall d’Uixó. Xarxa de Biblioteques
Municipals.
Les Coves de Vinromà. Agència de Lectura
Joan Fuster.

Biblioteca de Riba-roja de Túria

Alacant
Crevillent. Biblioteca Pública Municipal.
Santa Pola. Biblioteca Infantil i Juvenil.
Santa Pola. Biblioteca Internacional Santa Pola.
Gran Alacant.
Xàbia. Biblioteca Pública Municipal.

València
Burjassot. Biblioteca Municipal.
Castelló de Rugat. Biblioteca Pública
Municipal.
Potries. Agència de Lectura.
Riba-roja de Túria. Xarxa de Biblioteques.
València. Associació José Luis Sampedro per la
Salut i la Cultura.
València. Biblioteca Pureza de María.

Castelló
Castelló. Biblioteca Pública de l’Estat.
Castelló. Llibreria Argot.
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PREMI LAZARILLO
El ClijCAT, com cada any, va fer la difusió de les bases del Premi Lazarillo a Catalunya i va designar els
representants per integrar els jurats:
▪ Creació literària: Sr. Joan Portell.
▪ Il·lustració: Sr. Joan Portell.
Els premis estan dotats amb tres mil euros en cadascuna de les seves modalitats.
El premi de creació literària es va atorgar a Andrea Maceiras
per la novel·la Rusgalía.

La modalitat d’Àlbum Il·lustrat la van guanyar Paloma Corral orral
(il·lustració) i Begoña Oro (text) amb l’obra Un fuego rojo.
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CATÀLEG DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL ESPANYOLA. SELECCIÓ OEPLI 2017
L’OEPLI i les seves seccions territorials (Consejo General del Libro Infantil i Juvenil, ClijCAT/Consell Català
del Llibre Infantil i Juvenil, Galtzagorri Elkartea i Gálix), en col·laboració
amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, han editat per primera
vegada el catàleg Literatura Infantil y Juvenil Española. Selección OEPLI
2017, que aplega la selecció bibliogràfica dels millors llibres infantils i
juvenils, d’escriptors i il·lustradors de l’Estat espanyol, publicats al llarg del
2017, unes obres que obeeixen a criteris de qualitat i idoneïtat que les fan
mereixedores de formar part d’aquesta llista d’honor perquè es
consideren significatives dins de la gran producció existent.
El catàleg s’ha produït en castellà i anglès, i conté una selecció de 200
títols realitzada per les quatre seccions territorials de l’OEPLI.

PREMI NACIONAL DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
L’escriptor basc Juan Kruz Igerabide va guanyar el
Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil 2018 per
la seva obra Abezedario Titirijario.

Maria Rius va guanyar el Premi Nacional d’Il·lustració
2018 per la seva extensa trajectòria i l’atemporalitat de
la seva obra.

PREMI HANS CHRISTIAN ANDERSEN
S’han nomenat els candidats de l’Estat espanyol al Premi Andersen 2020: en creació literària, és Jordi
Sierra i Fabra, i en la modalitat d’il·lustració, Elena Odriozola.
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ESTE LIBRO ME ENCANTÓ

En aquest apartat, a l’àmbit de la llengua catalana, el ClijCAT ha incorporat els llibres següents:
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