Ibbycat
Memòria anual 2021

Sumari

Pàgina

Introducció

4

Ibbycat
Membres de la Junta, de l'Executiu i del

6

Plenari
Equip tècnic i noves eines de gestió

8

Comunicació

11

Dades econòmiques generals

16

Àmbits d'acció estratègics
Internacionalització: IBBY/OEPLI

23

Tries i seleccions

25

Món LIJ

31

Programes i accions
Premis Atrapallibres i Protagonista Jove

35

Municipi Lector

55

Exposicions i laboratoris

67

Faristol

80

Altres programes

90

Ibbycat / 2021

2

2021

Introducció

Ibbycat / 2021

Introducció

Construint comunitat LIJ
Malgrat que l’any 2020 ens ho va posar ben difícil i vam haver d’aprendre
noves formes de treballar i relacionar-nos, l’any 2021 ha estat un temps en
què encara ens hem hagut de readaptar a la situació que la pandèmia ens
imposava i, al mateix temps, hem treballat per obrir portes i bastir ponts
cap a una desitjada relació i treball conjunts entre els diferents agents de
la LIJ catalana i internacional.

Hem pogut avançar amb esforç i dedicació en la construcció de bases
sòlides que permetin estructurar tot el pòsit de l’ingent treball del dia a
dia i dels diversos programes que desenvolupa el Consell, uns programes
sobre els quals s’ha pogut aprofundir i dissenyar noves estratègies
d’acció.

Com a referent que aglutina tots els sectors de la LIJ en llengua catalana,
el Consell ha obert les portes a iniciatives i propostes de col·laboració que
s’han entomat amb molta cura, compromís i entusiasme, acompanyades
d’una nova imatge gràfica que defineix un Consell Català del Llibre
Infantil i Juvenil arrelat a una comunitat LIJ que vetlla per acompanyar i
estimular el cuc lector d’infants i joves.

Indefectiblement, aquest 2021 està tenyit de dol per la pèrdua del nostre
estimat Bernat Cormand i Rifà.

La Junta
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4

Ibbycat

Recull d'accions
relacionades amb
l'organització, la gestió,
el finançament i la
comunicació general de
l'entitat.

Ibbycat / 2021

Membres de la Junta, de l'Executiu i del
Plenari
Junta
President: Sr. Lluís Zendrera
Vicepresident 1r: Sr. Ricard Ruiz (fins a l'abril) > Sra. Muriel
Villanueva (des del mes d'abril i fins al desembre).
Vicepresidenta 2a: Sra. Paula Jarrín (fins al mes de setembre)
Vicepresident 3r: Sr. Josep Antoni Tàssies (fins al mes de
novembre)
Tresorera: Sra. Anna Sagristà
Secretària de Junta: Sra. Nati Calvo

Executiu
Sra. Izaskun Arretxe (Institut Ramon Llull / des del setembre > Institució
de les Lletres Catalanes) > Joan de Sola (des del mes de setembre).
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 (Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya).
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 / fins al mes de
setembre) > Sra. Veri Pena (des del mes d'octubre).
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 / fins al mes de
juliol).
Sr. Ricard Ruiz (Associació d’Escriptors en Llengua Catalana).
Sra. Muriel Villanueva (Escrivim / fins a finals d'any).

Ibbycat / 2021

7

Membres de la Junta, de l'Executiu i del
Plenari
Plenari
Sr. Juanjo Arranz, director de Programes i Cooperació Bibliotecària.
Biblioteques de Barcelona. Servei de Documentació de Literatura
Infantil i Juvenil / Biblioteca Xavier Benguerel
Sr. Joan Sala, president de l'Associació d’Editors en Llengua Catalana
Sra. Iolanda Batallé, directora de l’Institut Ramon Llull. A partir del mes
de setembre és substituïda pel Sr. Francesc Serés (fins al novembre) >
Sr. Pere Almeda
Sra. Maite Carranza, presidenta d'Escrivim (fins a finals d'any)
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
Sra. Rosa Mengual, directora de la Fundació Bromera per al Foment de
la Lectura
Sr. Francesc Xavier González, president del Col·legi 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’Il·lustradors 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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Equip tècnic i noves eines de gestió

Equip
Amb l'objectiu de reforçar la secretaria, la capacitat d'acció de l'entitat i
de dur a terme una acció coherent i coordinada es consolida un petit
equip de treball, que de forma estable s'encarrega de la gestió dels
diversos programes i àmbits d'acció:
Secretaria tècnica:
Marta Roig
Coordinació de programes (Premis i Municipi Lector):
Marc Alabart
Exposicions, laboratoris, seguiment editorial i programació i difusió de
les crítiques:
Natàlia Martínez
Comunicació:
Marina Llompart (des del setembre)
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Equip tècnic i noves eines de gestió

Eines de gestió
Notion
Es crea l'estructura i s'alimenta de contingut aquesta eina que recull tota
l'activitat de l'entitat, facilita el treball en equip i la coordinació amb
comissions i col·laboradors externs o puntuals.
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Equip tècnic i noves eines de gestió

Eines de gestió
Amb l'objectiu d'alliberar les reunions de l'Executiu d'informacions
relacionades amb el seguiment de l'activitat bàsica de l'entitat, al mes de
novembre, l'equip tècnic crea el primer informe mensual de seguiment,
amb les informacions i els indicadors més rellevants dels diferents
programes i àmbits d'acció.
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Comunicació

Àmbit de comunicació
Aquest any s'ha posat el focus en la creació d'un responsable de
comunicació i la creació d'unes línies de treball estratègiques en aquest
àmbit.
Les línies de treball i objectius que s'han perseguit són:
Consolidar l'aplicació de la nova identitat corporativa del Consell.
Dimensionar la tasca global de comunicació que el Consell requereix.
Fer visible a través de les xarxes i la planificació d'una nova web tota
l'activitat que desenvolupa el Consell, així com els seus respectius
programes.
Posicionar-se com a referent LIJ del sector.
Calendaritzar i planificar les accions de premsa.
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Comunicació

Material de disseny
Miquel Puig ha estat el dissenyador encarregat de crear el nou logotip. La
nova imatge suposa un canvi de marca i denominació de l'entitat, que
passa a incorporar la referència a l'organització internacional de la qual
forma part, l'IBBY. La imatge es comença a aplicar d'acord amb el manual
d'identitat corporativa, que més enllà de les pautes d'ús del nou logotip
incorpora els elements i les lògiques gràfiques que constituiran la
identitat visual de l'entitat.
Progressivament, es va substituint la imatge i el logotip antic pel nou.
També es va substituint l'antiga denominació ClijCAT per Ibbycat. El
procés de transició s'acabarà amb la publicació del nou web, la
inauguració del qual es farà servir per presentar oficialment el canvi.

Manual de comunicació
Es comença a treballar en l'elaboració progressiva d'un manual de
comunicació, que contindrà els criteris i les estratègies que se seguiran
per comunicar la feina de l'Ibbycat i també totes aquelles notícies,
esdeveniments, formacions i premis del món de la LIJ.

Ibbycat / 2021

12

Comunicació

Calendari anual de comunicació
Es comença a construir un calendari anual de comunicació. Així, en un
futur es podrà planificar la comunicació anual de totes les notícies i
activitats i millorar-ne la difusió. El recull incorpora tant activitats
pròpies com activitats de l'agenda LIJ nacional i internacional.

Programació de la comunicació setmanal
S'estableix una programació setmanal de publicacions per mantenir
actiu el canal de comunicació del Consell amb la seva comunitat
(Twitter i Facebook). La programació distribueix i assigna un dia de la
setmana per a la difusió del contingut que es genera des dels diferents
àmbits d'acció i programes de l'entitat.
Dilluns: Crítiques de Faristol
Dimarts: S’alternarà la difusió de notícies sobre el programa Municipi
Lector i sobre els laboratoris i exposicions del Consell
Dimecres: Difusió de notícies sobre els premis Atrapallibres i
Protagonista Jove
Dijous: Difusió de notícies sobre l’IBBY-OEPLI
Divendres: Un article de fons de «Faristol»
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Comunicació

Estadístiques web
Seguiment
Usuaris: 14.000
Sessions: 22.000
Percentatge de rebots: 2,89%
Durada de la sessió: 2,01 minuts
S'han buscat fórmules sostenibles per informar i prestar un servei
informatiu a la comunitat LIJ de casa nostra al mateix temps que
destaquem la feina interna. La creació d'un butlletí propi és l'objectiu final
que englobarà totes aquestes estratègies.

Estadístiques de les xarxes
Twitter
Seguidors a Twitter
Seguidors totals: 4.068 (No tenim dades comparatives perquè aquesta feina de
comunicació s'ha començat aquest any)

Tuits

Visites al perfil

Reaccions

Mencions

1044

70.934

1.088,4 K

1.650

Publicacions més populars
Gener

Difusió de crítiques setmanals de «Faristol»

Febrer

Anunci de la jornada de Faristol «Incerta LIJ»

Març

Condol per la mort de Picanyol

Abril

Dia Internacional del Llibre Infantil i juvenil
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Comunicació

Maig

Difusió de crítiques setmanals de «Faristol»

Juny

Notícia sobre la mort de Bernat Cormand

Juliol

Anunci dels guanyadors dels Premios a los Libros Mejor Editados
en 2020 del Ministeri

Agost

Difusió de crítiques setmanals de «Faristol»

Setembre

Anunci dels guanyadors dels Premis de la Crítica Serra d'Or
en les categories LIJ

Octubre

Difusió de crítiques setmanals de «Faristol»

Novembre Difusió de crítiques setmanals de «Faristol»
Desembre

Anunci del número 94 de la revista «Faristol»

Facebook
(No tenim dades comparatives perquè aquesta feina de comunicació
s'ha iniciat aquest any)

Abast

M'agrada a la pàgina

20.813 persones

1.070

Publicacions més populars
Notícia sobre la mort de Bernat Cormand
Difusió de les crítiques de «Faristol»
Guanyadors dels premis Atrapallibres i Protagonista Jove
Anunci dels premis Sorcières 2021
Ibbycat / 2021
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Dades econòmiques generals

Resultat

Augment de l'activitat econòmica d'un 11%, pel que fa als
ingressos, i d’un 25,17%, pel que fa a la despesa, respecte a l'any
passat. Tancament amb pèrdues.

L'import dels ingressos pressupostats no inclou els fons propis de reserva
previstos de 9.072,37 €.

Ibbycat / 2021

16

Dades econòmiques generals

Despeses

Estructura de la despesa

6%

FUNCIONAMENT

Ibbycat / 2021

65%

29%

ACTIVITATS

PERSONAL
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Despeses

Ibbycat / 2021

18

Dades econòmiques generals

Despeses
D1- En el pressupost es desplaçava una part del cost a la partida de tries i
seleccions. Atès que la transformació dels processos encara no s'ha desplegat,
s'ha executat la despesa com s'havia fet sempre.
D2- Retornen moltes revistes de les enviades en període de vacances de Nadal
del 2020 que se suma a una actualització de les tarifes, tant de correus com de
l'empresa que fa la manipulació i la distribució.
D3- Tot i iniciar una transició en el model de gestió dels processos de tries i
seleccions no s'ha desplegat íntegrament la idea inicial i, per tant, no s'executa
tot el pressupost previst.
D4- S'imputa aquí una part del cost de la creació i aplicació de la nova imatge
corporativa.
D5- Se supera la quantitat prevista, ja que cal pagar una llicència d'ús i un
manteniment de la base de dades actual, mentre no es programa la web nova.
D6- Es compensa amb la partida prevista per la coordinació de Municipi
Lector, que no s'inicia fins al mes de setembre i que demana una dedicació
menor que la que requereixen els premis.
D7- Una part de la despesa es desplaça al compte dels laboratoris i les
exposicions, ja que sol·liciten com a municipi uns serveis d'aquest altre àmbit.
També posposen al 2022, l'execució d'una formació.
D8- Es posposa la incorporació d'aquest municipi el 2022.
D9- Es produeix una còpia del laboratori de l'autora Imapla i del laboratori
Casa!, que arriben com a encàrrec del servei de biblioteques de la Diputació de
Barcelona. La idea és poder-los rendibilitzar llogant-los a posteriori.
D10- La resta de la despesa prevista en el context d'aquest programa pilot es
trasllada a principis del 2022.
D11- Per segon any consecutiu augmenta considerablement la quota que es
paga a l'OEPLI.
D12- L'inici de la programació de la nova pàgina web s'inicia finalment en el
2022, un cop finalitzat el procés de definició de la nova identitat corporativa.
D13- Import corresponent al disseny del nou logotip i la imatge corporativa
associada.
D14- Aportació del Consell en l'organització del "Congreso Iberoamericano de
Bibliotecas Públicas".
D15- Augmenta la despesa prevista pels costos derivats de les sessions de
formació territorials, el comiat del Bernat Cormand...
D16- Suma del sou i la seguretat social de la secretaria tècnica (44.385,07 €) i
el de la responsable de comunicació (2850,48 € - des del mes de setembre).
D17- Pèrdues, despeses financeres, despeses excepcionals i serveis bancaris.
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Dades econòmiques generals

Ingressos

Estructura dels ingressos
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Dades econòmiques generals

Ingressos
Detall dels ingressos

I1. L'ICEC augmenta la subvenció en 15.000 €, recuperant el
nivell d'inversió perdut amb les retallades del 2012.
I2. La incorporació d'aquest municipi es posposa al darrer
trimestre del 2022.
I3. Manquen 1.850 € del Laboratori Casa, produït per a la
Diputació de Barcelona, que es facturaran l'any 2022.
I4. S'inclouen despeses derivades de la participació en el
Congrés Internacional de l'IBBY, inicialment no pressupostades.
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Àmbits
d'acció
estratègics

Recull d'accions
relacionades amb les
seleccions, l'acció
internacional i la
dinamització del món
LIJ que du a terme
l'entitat.
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Internacionalització: IBBY / OEPLI

OEPLI
Assumpció de la presidència: El president de la nostra entitat assumeix a
principis d'any la presidència de l'OEPLI amb l'objectiu d'aconseguir una OEPLI
forta i present en tots els esdeveniments importants de LIJ, assumint un major
lideratge i enfortint l'impacte de les accions d'internacionalització.
Creació d'un grup interdisciplinari per a l'impuls de l'OEPLI: Es designa
una comissió executiva que treballa de forma coordinada amb les seccions.
Seminari dels IBBY iberoamericans: S'inicia l'organització de la primera
trobada d'IBBYs iberoamericans, que tindrà lloc el març de 2022.
Mesa del Libro y la Lectura: Participació activa en aquest grup de treball que
impulsa el Ministeri per articular, entre d'altres, el nou Pla nacional de foment
de la lectura. S'elabora un informe sobre la promoció de la lectura per
encàrrec de la senyora M. José Gálvez de la Direcció General del Llibre del
Ministeri de Cultura.
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Internacionalització: IBBY / OEPLI

IBBY
Butlletí d'IBBY Europa: S'envien notícies per als dos butlletins anuals de les
seccions IBBY de tot Europa.
Recuperació de l'assistència al Congrés Internacional de l'IBBY.
Creació de ponts amb diferents IBBYs a través de l'assistència a fires
internacionals i de la participació en esdeveniments conjunts.
Preparació de la candidatura per celebrar a Barcelona el Congrés
Internacional de l'IBBY el 2028.
Dia Internacional del Llibre Infantil: Es munta un vídeo amb el poemamissatge creat des de la secció dels Estats Units, amb el qual es demana la
participació dels dos candidats de l'OEPLI al premi Andersen i de personalitats
amb un cert impacte mediàtic entre infants i joves dels diferents territoris de
l'Estat espanyol.
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Tries i seleccions

Transitant cap a un nou model
Durant tot el primer semestre s'avança en la concreció d'un nou model de
treball dels processos per resoldre les seleccions, les candidatures o les
participacions en jurats. La idea és articular una fórmula eficaç, transparent i
sòlida.
La proposta consisteix en la creació de tres comissions permanents de
valoració d'obra recent, que es reunirien trimestralment per anar fent un
seguiment i una tria del que es publica i potser, a partir d'aquesta anàlisi,
formular propostes de cara a les diferents tries i seleccions. Les comissions
serien: d'obra il·lustrada, d'obra escrita infantil i d'obra escrita juvenil.
El seu desplegament, però, no serà fins al 2022, quan es puguin resoldre
algunes de les qüestions que en dificulten la posada en marxa, com l'accés a les
novetats de la gent de les comissions.
També s'acorda constituir una comissió d'il·lustració per resoldre processos
que impliquin la valoració de trajectòries o la valoració tècnica d'obres
concretes. En aquest cas, ja durant el 2021 es posa en marxa una primera
comissió formada per Josep Antoni Tàssies, Ignasi Blanch, Noemí Villamuza i
Teresa Duran.
Juntament amb la comissió d'il·lustració es proposa constituir-ne una
d'escriptura i una de mediació. Però serà durant el 2022 quan s'acabarà
d'estudiar el funcionament o la dinàmica que poden tenir.
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Tries i seleccions

Transitant cap a un nou model
La feina feta per la comissió de tries i seleccions, coordinada per Josep Antoni
Tàssies, també inclou la creació d'un dossier de criteris per a l'anàlisi
d'obres infantils i juvenils, on s'aporten criteris professionals de les diferents
entitats membres. El dossier s'articula com una eina viva, ofereix uns criteris
globals a les comissions i facilita l'establiment de criteris específics per a
cadascun dels processos.
A l'eina Notion, s'ha començat a crear una base de dades amb la informació
de tots els processos de tria i selecció en què està implicada l'entitat.
D'aquesta manera els membres de les diferents comissions disposaran de
totes les dades que els poden ajudar a fer una bona tria: el funcionament, els
criteris de valoració, el procediment de treball, l'històric d'obres/candidatures
seleccionades...
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Tries i seleccions

Tries i seleccions del 2021
Tries per a projectes i programes del Consell:
Selecció de les obres finalistes dels premis Atrapallibres i
Protagonista Jove:
Comissions dels premis (vegeu-ne la tria i composició a l'apartat
dels premis)
Selecció de novetats d'estiu i de Nadal per als Municipis Lectors:
Joan Portell i Glòria Gorchs (enllaç a les guies a l'apartat de
Municipi Lector)
Selecció de llibres per als reptes lectors dels municipis i les ciutats
lectores:
S'inclouen propostes formulades per les comissions Protagonista
Jove i Atrapallibres i els Municipis Lectors.

Premis, seleccions i jurats de l'àmbit de la llengua catalana:
Premi Maria Rius:
Comissió d'Il·lustració. Representant al jurat del premi: Teresa Duran.
Guanyadors: Roser Capdevila i Picanyol

Premis, seleccions i jurats de l'àmbit de l'OEPLI
Premi Lazarillo:
Categoria d'obra il·lustrada: es designa com a membre del jurat en
nom del Consell Noemí Villamuza, membre de la comissió d'il·lustració.
Categoria de narrativa juvenil: es designa Agustí Lleyda, membre de la
comissió de l'Atrapallibres.
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Tries i seleccions

Tries i seleccions del 2021
Este Libro Me Encantó:
Difusió de dues obres d'autoria catalana mensuals, d'entre totes les
que han estat valorades amb tres o quatre estrelles. Responsable:
Natàlia Martínez.
Catálogo de Literatura infantil y Juvenil Española:
Selecció d'uns 38 títols d'autoria catalana publicats l'any anterior.
La selecció va a càrrec de les comissions de l'Atrapallibres i el
Protagonista Jove i d'una comissió puntual per a la selecció de les
lectures de les franges de 0 a 9 anys.

Premis, seleccions i jurats de l'àmbit de l'Estat espanyol
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil:
Es proposa una obra d'autoria catalana. Comissió de selecció
participada per les comissions de l'Atrapallibres i el Protagonista
Jove, la llibretera Fe Fernández i l'especialista Teresa Duran. Es
designa l'escriptor Ricard Ruiz Garzón com a membre del jurat, en
nom i representació de l'OEPLI. Guanya l'obra de Beatriz Giménez
«Un hilo me liga a vos. Mitos y poemas».
Premio Nacional de Ilustración:
Selecció d'una candidatura per part de la comissió d'il·lustració. El
premi se l'endú Viví Escribà. Des del Consell se suggereix Gusti.
Representa l'OEPLI al jurat: Ignasi Blanch.
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Tries i seleccions

Tries i seleccions del 2021
Frankfurt 2022:
Es passa la relació d'autors i il·lustradors de LIJ catalana que
compleixen els requisits que l'organització de la fira sol·licita per
confegir la programació.

Premis, seleccions i jurats de l'IBBY
Premi Andersen:
Se suggereixen un escriptor i una il·lustradora, consensuats amb les
quatre seccions. Surten escollits l'escriptor Jordi Sierra i Fabra i la
il·lustradora Elena Odriozola.
Llista d'honor de l'IBBY
En la categoria d'obra il·lustrada es presenta una obra consensuada
amb les quatre seccions. Surt escollida l'obra «Paisatges perduts de
la Terra», d'Aina Bestard i Zahorí Books. Proposa el títol la comissió
d'il·lustració.
En la categoria de creació literària surt escollida l'obra «Espècies
extraordinàries», de Salvador Comelles, proposada des de la
comissió de l'Atrapallibres.
En la categoria de traducció s'escull l'obra «Ametlla», per la feina
d'Anna Puente. La proposta del títol surt de les tres comissions
implicades en la selecció del «Catálogo» de l'OEPLI.
Silent Books
Selecció d'obres sense mots per a la biblioteca de Lampedusa.
Responsable de la tria: Emma Bosch.
IBBY Europa - Book Selections in Languages Spoken in Europe
Selecció pendent d'actualitzar.
Ibbycat / 2021
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Tries i seleccions

Tries i seleccions del 2021

Altres premis, seleccions i jurats d'àmbit internacional
Premi Astrid Lindgren
Se suggereixen un escriptor i una il·lustradora, consensuats amb les
quatre seccions. Surten escollits l'escriptor Jordi Sierra i Fabra i la
il·lustradora Elena Odriozola.
Exposició a la Fira de Londres
De la mà de les il·lustradores Marta Altés i Carmen Segovia
s'assumeix el comissariat de l'exposició d'il·lustració de la Fira de
Londres del 2022, en el context del programa Catalan Spotlight.
Biennal d'il·lustració de Bratislava
Es munta una comissió per avaluar les candidatures formada pels
il·lustradors: Agustín Comotto, Carmen Segovia, Anna Mongay,
Marta Muntañà, Carlos González i J. A. Tàssies. Carmen Segovia és
escollida com a representant de la comissió i el Consell en la reunió
del Jurat de l'OEPLI. Javier Zabala és l'escollit per formar part del
jurat internacional.

Enviament dels millors llibres del 2019 i el 2020 a la biblioteca
internacional de Munic: La selecció enviada es correspon amb la tria dels
millors llibres d'autoria catalana feta pel catàleg de l'OEPLI del 2019 i
2020. L'enviament s'ha fet gràcies a la col·laboració de l'IRL.
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Món LIJ

Agenda i titulars del món LIJ

S'ha planificat la publicació setmanal d'una agenda i
uns titulars del món de la LIJ, per tal de reforçar la
voluntat del Consell de ser altaveu de tot allò que passa
en el sector. El seu llançament s'inicia, però, el gener
del 2022.
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Món LIJ: participació i col·laboracions

Participació en actes i esdeveniments
7 d'abril. Seminari virtual «Entre línies» de la Fundació Bromera
La secretaria hi presenta deu propostes per organitzar clubs de lectura
fora dels centres d'ensenyament.
10-19 de setembre: Setmana del Llibre en Català
Celebració de l'acte d'entrega dels guardons dels premis Atrapallibres i
Protagonista Jove, activitat familiar Jurat Literari Exprés i participació en
diversos actes relacionats amb la LIJ.
26 de setembre: Riudelletres
Presentació de les exposicions i els laboratoris de lectura que ofereix el
Consell.

25, 26 i 27 d'octubre: Seminari Iberoamericà «La biblioteca
transoceànica»
Participació en aquest esdeveniment organitzat amb el COBDC, FESABID
i el Consorci de Biblioteques de Barcelona, en el context de l'Any
Iberoamericà de les Biblioteques.
Un esdeveniment gratuït que es va fer en un format mixt i que va
comptar amb participació d’especialistes de 15 països d’Europa i de
l’Amèrica Llatina amb l’objectiu de reflexionar sobre la biblioteca i la seva
dimensió transformadora, els diversos models i les tendències.
http://cobdc.net/labibliotecatransoceanica/
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Món LIJ: participació i col·laboracions

Participació en actes i esdeveniments
28 d'octubre: QLit 2021 - «Dies feliços» amb Bernat Cormand
La llibretera Fe Fernández, membre del Consell de Redacció de
«Faristol», participa en aquest acte d'homenatge organitzat per l'AELC.
3-7 de novembre: Festival 42
Suport en la difusió i l'organització dels actes relacionats amb la LIJ.
26 de novembre: Jornada A la Llum
de Llull
Participació en aquesta jornada
promoguda per les biblioteques de
Reus amb la complicitat de la
Fundació Folch i Torres, l'APPEC i el
Consell, en la qual s'abordà la
literatura infantil i les publicacions del
1920 al 1939.

1 de desembre: Presentació del Consell i l'IBBY a Canyelles (Garraf)
El president assisteix a una jornada de cinc municipis europeus implicats
en la creació d'una biblioteca infantil a Canyelles, amb fons de les
literatures infantils i juvenils de tot Europa.
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Món LIJ: participació i col·laboracions

Col·laboracions i altres espais de participació
Manifest #BibliotequesVisibles
Adhesió a aquest manifest com a forma de reivindicar el valor social i
cultural de les biblioteques.
Consell Assessor de la ILC
Anna Sagristà participa en aquest organisme com a representant de
l'entitat.
Comissions de valoració d'obres il·lustrades de l'IRL
La secretaria forma part d'aquesta comissió, que es reuneix dos cops
l'any per avaluar les obres que han sol·licitat aquests ajuts.

Exploració de festivals LIJ internacionals estratègics
Amb l'IRL s'inicia un treball que, a partir d'una consulta realitzada a les
seccions d'IBBY d'arreu del món, vol identificar festivals estratègics on
impulsar un projecte conjunt.

Consell Nacional de la Lectura
Es participa i es presenten propostes per al treball de les comissions
d'aquest espai, que ha de permetre articular el futur Pla Nacional del
Llibre i la Lectura.
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Premis
Atrapallibres
i Protagonista
Jove

Seguiment de les
accions impulsades en
el context dels premis
Atrapallibres i
Protagonista Jove.

Premis / 2021

Dades generals

Coordinació
Marc Alabart

Dades d'inscripció
2021

2022

INSCRITS

INSCRITS

Atrapallibres
Total de participants: 5.157
Entitats: 114
Grups: 304

Atrapallibres
Total de participants: 6.631
Entitats: 137
Grups: 323

Protagonista Jove
Total de participants: 806
Entitats: 46
Grups: 71

Protagonista Jove
Total de participants: 868
Entitats: 48
Grups: 76

Total
Total de participants: 5.963
Entitats: 143
Grups: 285

Total
Total de participants: 7.499
Entitats: 182
Grups: 399

S'esmenen les dades de participació de l'edició anterior, que, per un error
en el sistema informàtic, no eren correctes.
Hi ha, per tant, una recuperació de la participació, que tot i no assolir
encara els nivells anteriors a la pandèmia creix un 25,76%.
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Les lectures

Comissió de selecció de

Comissió de selecció del

l'Atrapallibres:
Marc Alabart

Protagonista Jove:
Júlia Baena

Agustí Lleyda

Glòria Gorchs

Montse Marcet

Pep Molist

Marta Martí

Joan Portell
Veri Pena

OBRES GUARDONADES AL 2021:

5

2/5

EDITORIALS LIJ

OBRES D'AUTORIA
CATALANA VS.
TRADUCCIONS

ATRAPALLIBRES
CATEGORIA 9 ANYS
Guanyador:
LIND, ÅSA. El llop de sorra. Il·lustr. María Elina
Méndez. Trad. Carolina Moreno Tena.
Kalandraka.
Finalistes:
BILBAO, Leire. Bitxopoemes i altres bèsties.
Il·lustr. Maite Mutuberria. Adapt. Jaume
Subirana. Kalandraka.
DAVIES, Nicola. El dia que va arribar la guerra.
Ilustr. Rebecca Cobb. Trad. Carla Gonzalbes.
Alba.
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Les lectures

CATEGORIA 10 ANYS
Guanyador:
SALOMÓ, Xavier. Off. Flamboyant.
Finalistes:
SASSEN, Erna. Un indi com tu i com jo. Il·lustr.
Martijn van der Linden. Trad. Gustau Raluy.
Takatuka.
FRANQUET I FONT, Núria. La Liang dins el
quadre. Il·lustr. Miguel Gallardo. La Galera.

CATEGORIA 11-12 ANYS
Guanyador:
POU, Gisela. Palmira i l’efecte crisàlide.
Il·lustr. Francesc Rovira. Edebé.
Finalistes:
GUTERSON, Ben. Hotel Winterhouse. Il·lustr.
Chloe Bristol. Trad. Oriol Sánchez Vaqué. La
Galera.
HOLM, Jennifer L. El peix número 14. Il·lustr.
Gustavo Roldán. Trad. Marc Donat. Viena.
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Les lectures

PROTAGONISTA JOVE
CATEGORIA 13-14 ANYS
Guanyador:
AVI. La guerra dels botons. Trad. David
Nel·lo. Bambú.
Finalistes:
SMY, Pam. Thornhill. Trad. Marina Espasa.
Blackie Books.
CORTÉS, Jesús. Magus (el mag). Bromera.

CATEGORIA 15-16 ANYS

Guanyador:
ALIRE SÁENZ, Benjamin. Aristòtil i Dante
descobreixen els secrets de l’univers.
Trad. Maria Climent. L’Altra Tribu.
Finalistes:
DE VIGAN, Delphine. Les lleialtats. Trad.
Jordi Martín Lloret. Grup 62.
WYNDHAM, John. El dia dels trífids. Trad.
Ramon Folch i Camarasa. L’Altra Tribu.
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Les lectures seleccionades per a la
pròxima edició
ATRAPALLIBRES

8

5/9

EDITORIALS LIJ

OBRES D'AUTORIA
CATALANA VS.
TRADUCCIONS
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Les lectures seleccionades per a la
pròxima edició
PROTAGONISTA JOVE

5

2/6

EDITORIALS LIJ

OBRES D'AUTORIA
CATALANA VS.
TRADUCCIONS
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Acte de lliurament dels premis

DIA: Dimarts, 15 de juny de 2021
FORMAT: Telemàtic (Zoom i retransmissió per YouTube)
PRESENTADOR: Màrius Serra
ASSISTENTS:
769 infants i joves
56 grups
24 entitats diferents (escoles i biblioteques)

L'acte és valorat positivament pels seus assistents. Algunes persones es
mostren favorables a mantenir el format telemàtic, ja que els permet
formar part de l'acte des de la distància. Tanmateix, la majoria d'opinions
recollides a l'enquesta de valoració demanen retornar a la presencialitat
quan sigui possible. Això ens fa pensar en un format híbrid per a la
pròxima edició.
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La Setmana del Llibre en Català

Per tal de poder entregar els guardons físicament se celebra un acte en el
marc de La Setmana del Llibre en Català.
DIA: Dilluns, 13 de setembre de 2021
FORMAT: Presencial
LLOC: Moll de la Fusta de Barcelona
PRESENTADOR: Marc Alabart
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La Setmana del Llibre en Català

Dins el marc de La Setmana del Llibre en Català es presenta la dinàmica
Converteix-te en jurat literari exprés, una experiència lúdica que convida els
participants a valorar alguns aspectes de les diferents obres finalistes dels
premis.
L'activitat es recull en un dossier: https://t.co/XHR7TJtnbY
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Jornades territorials per presentar els
premis
Enguany se celebren cinc jornades de presentació amb l'objectiu de donar a
conèixer els premis als diferents serveis regionals de les biblioteques de
Catalunya:
Lleida / Dimarts 16 de novembre / Tàrrega / Per a biblioteques de la
província.
Barcelona / Dijous 25 de novembre / Cornellà de Llobregat / Per a
biblioteques de la província i referents dels CRP.
Girona / Dilluns 29 de novembre / Girona / Per a biblioteques de la
província i referents dels CRP.
Tarragona / Dilluns 13 de desembre / Tarragona / Per a biblioteques i
referents dels CRP.
Terres de l'Ebre / Dijous 16 de desembre / Tortosa / Per a biblioteques de
la província i referents dels CRP.

A més a més d'explicar el funcionament del certamen, també es convida els
bibliotecaris i bibliotecàries a participar en la dinàmica Converteix-te en jurat
literari exprés. Així mateix, s'aprofita l'avinentesa per explicar què és l'Ibbycat
(Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil) i què els pot oferir.
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Jornades territorials per presentar els
premis

Les persones participants valoren positivament aquesta aproximació al
territori. Moltes no coneixien els premis i mostren l'interès d'apuntar-s'hi el
curs vinent. Algunes, fins i tot, decideixen fer-ho en la present edició.
Es fixa l'objectiu de repetir aquestes jornades el curs vinent, però aquesta
vegada als diferents serveis territorials d'Educació (serveis educatius,
seminaris de biblioteques...).
Premis / 2021
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Anuncis i articles de difusió

Es publica un anunci dels premis Atrapallibres i Protagonista Jove al
número especial del 60è aniversari de la revista «Cavall Fort». Com a
contrapartida, el número del mes d'abril de l'any vinent de «Faristol»
incorporarà un anunci de «Cavall Fort». S'estudiarà la fórmula de
l'intercanvi publicitari amb altres mitjans i per a altres projectes. L'anunci
dels premis també es publica al número de la revista «Faristol» que es
publica al novembre.
També es publica un article a la revista Protagonistes, ja! de l'Associació
Diomira.
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Qui hi ha darrere els llibres?

Es proposa als infants i joves participants en el 16è Premi Atrapallibres i el
25è Premi Protagonista Jove enviar preguntes als autors/es, traductors/es i
editors/es dels llibres finalistes. Les preguntes són respostes mitjançant un
vídeo.
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Qui hi ha darrere els llibres?

Es valora positivament el fet d'haver realitzat aquestes entrevistes.
Tanmateix, de cara a la pròxima edició, es valora:
Fer entrevistes més breus.
Muntar un sol vídeo per cada categoria.
Crear l'entrevista sense la participació dels infants i joves i pensar altres
propostes de dinamització en què ells siguin els protagonistes.
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Clubs de lectura per a mediadors

A principis d'any tenen lloc les darreres sessions del club virtual per a
mediadors i mediadores, destinat a comentar les obres finalistes dels
premis del 2020-2021.
10/01 - La guerra dels botons.
21/01 - El dia que va arribar la guerra i Un indi com tu i com jo.
11/02 - Palmira i l'efecte crisàlide
28/02 - El peix número 14

Al mes d'octubre, ja dins l'edició dels premis 2021-2022, s'inicia un nou
cicle de clubs de lectura per a mediadors i mediadores. Aquesta vegada
s'opta per fer tan sols un club per cada categoria.

ATRAPALLIBRES
20/10 - Categoria 9 anys
15/12 - Categoria 10 anys

PROTAGONISTA
JOVE
24/11 - Categoria 12-14 anys
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Renovació de les guies de lectura

La tardor del 2021 comencen a publicar-se les guies de lectura de les
obres finalistes amb la nova identitat gràfica de l'entitat. Se'n reben
comentaris molt positius.
Les guies de lectura es poden consultar en aquest enllaç:
https://t.co/dTCUghvlma?amp=1.
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Comunicació

Xarxes
S'ha establert el dimecres com a dia per a la difusió de notícies
relacionades amb els premis Atrapallibres i Protagonista Jove. Hem difós
les activitats que hem dut a terme, la programació de clubs de lectura i
altres activitats de dinamització, les guies de lectura, les cròniques de les
jornades territorials...

Butlletins
Enviem regularment un butlletí informatiu als participants.
8/11 Informació sobre la programació a La Setmana del Llibre en Català
1/10 Programació d'activitats relacionades amb els premis
8/11 Difusió de les diferents propostes per a mediadors per a la
dinamització de les obres finalistes.
24/11 Nova informació sobre els premis i els materials de dinamització
16/12 Anunci del tancament d'inscripcions
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Dades econòmiques

Despeses

Ingressos
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Dades econòmiques

Balanç

Premis / 2021

54

Municipi Lector

Seguiment de les
accions impulsades en
el context del
programa

Municipi Lector / 2021

Coordinació i activitats

Equip
Coordinació del programa:
Marc Alabart, a partir de l'octubre de 2021
Equip de coordinadors municipals:
Almenar: Sra. Montse Rollan
Mollerussa: Sr. Joan Portell
Lliçà de Vall: Sra. Dolors Alet
Súria: Sr. Josep Miquel Varea
Cassà de la Selva: Sr. Jaume Centelles

Visites d'autors i autores
Almenar
Subi
Mollerussa
Màrius Serra
Joan Turu

Joan Rioné
Mercè Galí
Montserrat Sanjuan
Lliçà de Vall
Cristina Losantos
Christian Inaraja

Súria
Anna Manso
Joan Rioné
Morilla Serrano
Josep Pedrals
Cassà de la Selva
Noemí Villamuza
Eva Sánchez

Activitats més destacades
Participació en els premis Atrapallibres i Protagonista Jove
Quinzena de la il·lustració (Lliçà de Vall)
Difusió de les seleccions de llibres recomanats per a Nadal i l'estiu
Visites a la biblioteca pública
Jornada d'Almenar Municipi Lector
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Línies estratègiques

Reptes lectors
A partir de la iniciativa de la ciutat lectora de Bocairent, s'inicien les
tasques prèvies per a la implementació d'aquesta iniciativa, que busca
promoure la lectura proposant un repte lector temàtic a tota la població.
Les famílies apuntades poden trobar una selecció d'obres a la biblioteca
i/o llibreria del seu municipi i tenen un passaport que van segellant cada
vegada que superen un repte.
El Municipi Lector que s'ha vinculat a aquesta línia estratègica ha estat
Mollerussa.

Durant el 2021, el Consell i Full han dut a terme la selecció de lectures
recomanades, d'acord amb els 15 temes escollits, i durant el curs 2022 es
començarà a implementar.
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Línies estratègiques

Formació LIJ i gènere
S'inicia un cicle de formacions a distància sobre LIJ i gènere, impulsat pels
municipis de Súria, Lliçà de Vall i Mollerussa. Es valora positivament el fet
de dur a terme formacions telemàtiques compartides entre diferents
municipis. De cara a futures propostes similars, es proposa trobar més
coherència entre les diferents sessions.
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Línies estratègiques

Famílies Lectores
Es conceptualitza Famílies Lectores, un programa d’acompanyament a les famílies per
a la promoció de la lectura i l’educació literària dels infants d’entre 6 i 7 anys (1r de
primària). La iniciativa neix i es pilotarà en el context del programa Municipi Lector.
Sota el lideratge de la biblioteca, diversos agents del municipi col·laboraran en aquest
programa per oferir recursos i enriquir les pràctiques lectores familiars.
El programa oferirà:
• Lots trimestrals amb tres llibres escollits especialment per descobrir obres, autors i
editorials de referència per traçar nous itineraris lectors i adquirir competències
davant de diferents aspectes literaris.
• Propostes participatives vinculades al programa per fer xarxa amb altres famílies i
compartir l’experiència que suposa formar part d’una comunitat lectora.
• Difusió de les activitats de lectura organitzades al municipi i altres esdeveniments
literaris que no us podeu perdre.
• Un butlletí amb continguts, orientacions, recomanacions...
• Una sessió d’assessorament de la mà d’un especialista
• Seguiment personalitzat per part de la biblioteca
• Una estratègia específica per possibilitar la participació de famílies vulnerables
Els municipis que participaran en la prova pilot seran:
Almenar (Lleida)
Cassà de la Selva (Girona)
Súria (Barcelona)
Alberic (València)
Utiel (València)
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Materials

Cartell
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Materials

Fullet
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Materials

Carta
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Materials

Felicitacions d'aniversari

Bossa
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Guies de recomanacions

Guia de recomanacions d'estiu
Al juny es publica la guia de recomanacions d'estiu
del programa Municipi Lector. La guia es pot
consultar aquí.

Guia de recomanacions d'hivern
Al desembre es publica i presenta la guia de recomanacions d'hivern del
programa Municipi Lector.

Tant la guia com la presentació van a càrrec dels especialistes en
literatura infantil i juvenil Glòria Gorchs i Joan Portell.
La guia es pot consultar aquí.

Municipi Lector / 2021
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Dades econòmiques

Despeses

Ingressos

Els ingressos han sigut de 20.863,36 €, provinents de les factures emeses
als diferents municipis participants.
La facturació dels municipis preveu una quota base de 2.000 € 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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Dades econòmiques

Balanç

Municipi Lector / 2021

66

Exposicions i
laboratoris

Recull de formacions,
produccions, lloguers i
notícies en relació amb
aquests recursos de
promoció de la lectura.

Labs i expos / 2021

Exposicions i laboratoris

Producció i coordinació: Natàlia Martínez

Exposicions

Laboratoris

Noves produccions
Cap

Noves produccions
3
Casa!
Missió ODS
Mirar és llegir

Lloguers
3
Pessigolles a la panxa
L'aparador de les meravelles
De cap a l'aventura

Lloguers
1
El rebost del cau

Rèpliques
Cap

Rèpliques
1
Expedient Panxa Plena

Dinamitzacions
1

Dinamitzacions
20

Labs i expos / 2021
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Noves produccions

Laboratori de lectura CASA!
Laboratori vinculat a l'exposició «CASA!», que es va produir l'any 2020.
D'aquest laboratori se n'han fet tres còpies (Diputació de Barcelona,
Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa i Ibbycat).
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Noves produccions

Laboratori de lectura CASA!
Fitxa de l'activitat per descarregar.
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Noves produccions

Laboratori de lectura Missió ODS: un missatge
per salvar el món.
Laboratori encarregat i produït per al Departament de Sostenibilitat i
Cooperació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que circularà
en itinerància per les biblioteques de la ciutat.
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Noves produccions

Laboratori de lectura Missió ODS: un missatge
per salvar el món.
Fitxa de l'activitat per descarregar.
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Noves produccions

Laboratori d'autor Mirar és llegir
Laboratori d'autor sobre l'obra i l'univers d'Imapla.
Un abecedari poètic i interactiu, del qual s'han produït quatre còpies:
dues per a la Diputació de Barcelona, una per a l'autora i una altra per a
l'Ibbycat.
Ha estat dissenyat especialment per itinerar per la xarxa de Bibliobusos
de la Diputació. I aviat serà incorporat al nostre catàleg de laboratoris
disponibles per llogar o fer-ne rèpliques.
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Noves produccions

Laboratori d'autor Mirar és llegir
Fitxa de l'activitat per descarregar.
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Documentacions

Catàleg dels laboratoris disponibles 2021
Hem elaborat un catàleg que permet donar a conèixer el recurs dels
laboratoris i el servei de lloguer i fer rèpliques.
Apareix el nom, una imatge i un text descriptiu de cada laboratori disponible. El
document inclou també una introducció amb la definició i el decàleg d'aquest
format de dinamització lectora i les condicions del servei (preu, sistema de
recollida i entrega, etc.)
Catàleg per descarregar.
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Formacions

Formacions sobre laboratoris de lectura
Formacions virtuals
5

Formacions presencials
2
Durant l'any 2021 va sorgir un gran interès per part dels Centres de Recursos
Pedagògics per fer formacions sobre els laboratoris de lectura en format
telemàtic.
Per això, vam dissenyar i produir els documents necessaris per dur a terme les
sessions virtuals en connexions de dues hores de durada cada una. El resultat
són dues presentacions:
Com treure l'univers del llibre per
descarregar
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Altres elements fonamentals per
descarregar
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Formacions

Formacions sobre laboratoris de lectura
Formacions virtuals
EAP Sant Martí
CRP Pallars Jussà
CRP La Noguera
CRP El Segrià
Diputació de Barcelona (Projecte Laboratoris de lectura portàtils Dues sessions: tancament 5a promoció i presentació del laboratori
Què en fas, d'una idea a la 6a promoció).

Formacions presencials
Servei de Biblioteques de l'Ajuntament de Girona
Riudelletres 2021
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Dades econòmiques de les exposicions
i els laboratoris de lectura
Despeses

Ingressos
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Dades econòmiques de les exposicions
i els laboratoris de lectura
Balanç
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Faristol

Informació sobre les
crítiques i la preparació
dels números de la
revista.
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En record...

Bernat Cormand (1973-2021)
Director de la revista des del 2017.
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Dades generals

L'equip
Direcció:
Bernat Cormand (fins al juny) / Pep Molist i Joan Portell (a partir del
mes de juny).
Consell de redacció:
Cristina Correro, Fe Fernández, Tàssies i Mariona Trabal.
Equip de crítics:
Marc Alabart, Júlia Baena, Mònica Baró, Arantxa Bea, Clara
Berenguer, Emma Bosch, Joan Bustos, Enric Codina, 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.
20 crítics actius amb una mitjana d'11,5 crítiques anuals

Els números 93 i 94
Tirada:
Núm. 93: 1.700 exemplars
Núm. 94: 1.700 exemplars
Exemplars:
Escoles i serveis educatius
Llibreries
Membres Clijcat, revista i promoció
Entitats
Biblioteques
Subscripcions individuals
0
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Els números

El 93. Que comenci l'espectacle!

Faristol / 2021

83

Els números

El 94. Llibres de no-ficció
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Seguiment editorial i crítiques

Difusió de les crítiques de Faristol
Es publiquen i es difonen setmanalment al llarg de tot l'any, exceptuant
alguns festius i les vacances de Nadal. La difusió es fa cada dilluns a través de
les xarxes de Twitter i Facebook de l'entitat. S'ha fet difusió d'unes 5,6
crítiques a la setmana com a mitjana.
Durant el 2021 s'han criticat un total de 224 obres, una quantitat inferior a la
de l'any 2020, que se'n van criticar 294.
Són pràcticament totes les obres publicades per primera vegada d'autoria i
llengua catalana (93), i les traduccions rebudes valorades amb 3 i 4 estrelles
(131) d'un total de 83 editorials diferents.

Autoria catalana
41.5%

Traduccions
58.5%

Les crítiques d'obres d'autoria catalana es mantenen en un percentatge
molt similar al de l'any passat, amb un lleuger retrocés en relació amb el
42,86% de l'any 2020.
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La Jornada

Incerta LIJ
Data:
27 de febrer
Format:
Virtual
Inscripcions i assistència:
80 persones
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La Jornada

Incerta LIJ
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Dades econòmiques

Despeses
Enviament
22.3%

Jornada
4.6%

Crítiques i difusió
38.3%
Continguts
12.9%

Direcció, secretaria i web
21.9%

Ingressos
Jornada
7%
Publicitat
13.2%

Subscrip. de biblioteques
26%

Faristol / 2021

Subcrip. d'entitats Ibbycat
8.4%

Subscrip. d'escoles
38.6%
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Dades econòmiques

Balanç
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Altres
programes
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Seguiment editorial i crítiques

Sant Jordi als Hospitals
Per segon any consecutiu, i tenint en compte les limitacions que encara
imposa la pandèmia, se suspèn de nou la celebració d'aquesta iniciativa de la
Fundació Jordi Sierra i Fabra que el Consell sempre s'ha encarregat de
gestionar.

Diccionari d'autors i autores de literatura
infantil i juvenil
No s'actualitza per problemes amb la web que no són fàcils de resoldre, tenint
en compte que l'informàtic que va programar l'eina i que en feia el
manteniment ja no ofereix aquest servei. S'espera poder actualitzar la base de
dades un cop s'iniciïn els treballs de programació de la nova pàgina web.
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