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omença una nova edició del Saló del Llibre Infantil de Catalunya, nova de trinca, per
estrenar, ni més ni menys que la trenta-tresena, amb molta il·lusió per part de tots:
dels que la preparen des de l’organització, dels autors, il·lustradors, ponents, mestres,
bibliotecaris... tot està preparat perquè els nostres infants i joves vinguin a descobrir o a
retrobar-se amb allò que és la nostra raó de ser: LA LECTURA, sí, així en majúscules.
Aquest any, i això és una qüestió personal, té per a mi un significat especial, i és que per
primer cop faig aquesta presentació amb el càrrec de presidenta del ClijCAT, acabat d’estrenar.
És una gran responsabilitat i a la vegada em fa una gran il·lusió, i aquesta frase, per més que
l’hem sentit moltes vegades, crec que tots els que hem tingut la sort de poder-la dir alguna
vegada l’hem dit de tot cor, o almenys així és en el meu cas.
Com cada any, gairebé cinc mil llibres ens esperen, tots amb una història per a nosaltres, molts
d’ells amb il·lustracions fantàstiques, per transportar-nos a mons màgics de misteri, d’amor i
de por, real o imaginària.
Llibres i més llibres, cadascun amb el seu secret, esperant trobar el seu lector, a punt perquè
la maneta d’un infant els agafi i els tregui del prestatge, a punt perquè un jove descregut hi
busqui la seva història, pensant que ningú del món ha sofert les mateixes penes.

Com cada any, tenim un lema, que aquest any, agafeu-vos!, és

«Visca la revolució!».

Cadascú pot llegir-ho com vulgui, però nosaltres hem pensat que és un bon moment per
repassar els contes que al llarg de la història han dit «no»: a vegades un gran no, una gran
revolució; a vegades una de petita, íntima, que tan sols coneixem nosaltres...
Però de vosaltres esperem un «sí»: un «sí que volem venir», un «sí que volem estar presents
al Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya». Us hi esperem!!

Programa d’actes

que es mouen pels Pirineus i per altres muntanyes semblants d’arreu del món.

Dia 2 de maig a les 11.30 h

Dia 6 de maig a les 17.30 h

Acte d’inauguració.

Dia 5 de maig a les 19.30 h
Tast de textos teatrals, a càrrec del grup de lectura
Llegir el Teatre – Saó de Ponent.

Dia 6 de maig de 9 a 13.30 h
4a Jornada Pedagògica, a càrrec del Departament d’Ensenyament.
A les 9 h: Rebuda i acreditacions.
A les 9.15 h: Benvinguda a càrrec de Miquel Àngel
Cullerés i Balagueró, director dels Serveis Territorials
d’Ensenyament a Lleida, i visita guiada al 33è Saló del
Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya.
A les 10.15 h: Conferència: «Com desvetllar el gust
per la lectura des de ben petits?». Per fomentar l’hàbit
lector, per descobrir el món dels llibres i la literatura,
per deixar-se seduir per la lectura d’un conte... cal una
intervenció docent conscient que acompanyi l’infant
en el procés de descoberta. A càrrec d’Anna Marco
(Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics).
A les 11.15 h: Pausa – Esmorzar
A les 11.45 h: Taller didàctic: Estratègies per explicar
contes a les primeres edats. Taller pràctic que oferirà
eines i recursos específics per explicar contes als més
petits: onomatopeies, ritmes, gestualitat… A càrrec
d’Ada Cusidó (contacontes).
A les 13.45 h: Cloenda
Destinataris: educadors de llars d’infants i docents d’educació infantil. El Departament d’Ensenyament certificarà
5 hores de formació.
Període d’inscripció: del 3 d’abril al 5 de maig de 2017
Enllaç a la inscripció: http://xtec.gencat.cat
Per a consultes dirigiu-vos a: sial.formacio@xtec.cat

Dia 6 de maig a les 11.30 h
Taller d’exlibris, a càrrec del Centre d’Expressió Artística
SOLAÇ.
Vine a fer el teu tampó personalitzat, que et servirà per
marcar els llibres de la teva biblioteca. Obert a petits (a
partir de P5) i adults. Cal inscripció prèvia al mateix saló.

Lectura de kamishibais, a càrrec de diferents escoles de
Mollerussa.

Dia 6 de maig a les 18.30 h
El drac màgic, espectacle de titelles i música en viu, a
càrrec de Teatre de Titelles Pamipipa.
Sabeu quin secret amaga la platja? I el llac, el prat florit,
el camp de blat i la mar? Doncs que hi ha animalons
per tots els racons. I diferents cultures ens expliquen les
seves històries a través de les cançons. El drac màgic és
un espectacle de titelles i música en viu pensat especialment per a infants de menys de 3 anys. Per mirar i escoltar cançons i per relligar històries a través de la música.

Dia 7 de maig a les 11.30 h
Môesia, espectacle de clown sense paraules a càrrec de
Mô Clown Cia. La pallassa Mô comparteix amb grans i
petits l’aventura incansable d’atrapar la poesia.

Dia 7 de maig a les 12.30 h
Totum Revolutum, concert-vermut amb cançons tradicionals i populars, a càrrec de Carles Belda.

Dia 7 de maig a les 17.30 h
Revolució, espectacle d’animació infantil que us convida
durant una bona estona a cantar, ballar, riure i jugar, a
càrrec de la Cia Pentina el Gat.

Dia 8 de maig de 10 a 12 h
Clubs de lectura infantils i juvenils. Anatomia, dissecció i
intercanvi d’experiències amb les biblioteques de la demarcació de Lleida. A càrrec de Bib. Botó. Grup de Treball
de Biblioteques Infantils i Juvenils del COBDC.

Dia 9 de maig a les 11 h
XIII Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en
Veu Alta. Semifinal de les terres de Lleida.
Els lectors i lectores semifinalistes dels centres educatius de les terres de Lleida s’enfilaran a l’escenari per lluir
la seva feina. Fundació Enciclopèdia Catalana i Departament d’Ensenyament.

Dia 12 de maig de les 9 a les 21 h
Dia 6 de maig a les 12.30 h
«Les quatre estacions d’en Bru», hora del conte i taller a
càrrec del seu autor, Pep Molist. Gentilesa de Pagès Editors.
Voleu descobrir la vida d’un os? Voleu conèixer en Bru?
Contes inspirats en la vida i els costums dels ossos bruns

6a Marató de Lectura «Llegim en veu alta»: activitat
de Mollerussa, Municipi Lector. Dels més petits als més
grans, durant dotze hores seguides llegirem textos que
han estat una revolució per a nosaltres. Oberta a la participació de tothom.

Dia 13 de maig a les 11.30 h
Els contes de la Mercè, espectacle infantil a càrrec d’Engruna Teatre. Descobrirem qui era Mercè Rodoreda a través d’una selecció dels seus contes i poemes infantils.

Dia 13 de maig a les 12.30 h
Chanti, il·lustrador i dissenyador gràfic, ens presenta Gran
i petit, la historieta per a tots els que hem patit (i gaudit)
un germà. Gentilesa de Pagès Editors.

Dia 13 de maig a les 17.30 h
El viatge d’en James, teatre i titelles a càrrec de Teatre
Aula. Adaptació del conte James i el préssec gegant de l’escriptor Roald Dahl.

Dia 13 de maig a les 18.30 h
El Triacontes, espectacle infantil a càrrec de deParranda.
Fem girar la ruleta amb l’emoció de saber quin conte ens
explicaran aquesta nit?
Dia 14 de maig a les 11.30 h
Issun Bôshi, titelles i música a càrrec de Rondallaire. Versió d’un conte japonès que tracta de l’aventura de fer-se
gran.

Dia 14 de maig a les 12.30 h
Com ser un pirata, de Ton Lloret i Martí Garrancho. Gentilesa de Cossetània Edicions.

Dia 14 de maig a les 12.30 h
Sonotone Q ens avalotarà amb la seva música durant el
concert-vermut.

Dia 14 de maig a les 17.30 h
El príncep feliç, a càrrec de La Baldufa: Companyia de Comediants.
Adaptació d’un text d’Oscar Wilde, El príncep feliç és la
història d’una majestuosa estàtua que domina –des de
dalt d’una columna– una ciutat. Havia estat un príncep
feliç, amb una vida fàcil i luxosa. Ara està lligat a un cos
immòbil, sumptuós, banyat en or i decorat amb pedres
precioses, i ja no és feliç.

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

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

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

Exposició «Selecció 2016»
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 2016.

Exposició monogràfica «Visca la revolució!»
Un seguit de llibres amb personatges que decideixen revolucionar-se. Hi trobareu revolucions minúscules i íntimes, però també algunes de majúscules i col·lectives.
Totes trenquen una llança a favor dels canvis i de les millores de tot allò que ens envolta.

Exposició «Pippi Langstrump il·lustrada»
Amb motiu del 70è aniversari del llibre de l’escriptora
sueca Astrid Lindgren, celebrat ara fa dos anys, trenta
il·lustradors, tots alumnes de l’escola de la Dona de la Diputació de Barcelona, presenten la seva mirada particular
d’aquest clàssic.
Il·lustradors: Montse Alacuant, Martí Alcon, Mercè d’Arbra,
Mariona B. Barberà, Esther Bernal, Maria del Mar Borrajo,
Inés Borràs, Joan Bricollé, Celia Burgos, Vicenç Camacho,
Laia Carrera, Samuel Castaño, Maria Contreras, Victoria
Cuello, Anna Elizabeth Davis, Anna Font, Dartina Gómez,
Elodie Gouche, Miguel Manich, Ibone López, Marina Martín, Enrique Molina, Verónica Monterde, Esther Osuna, Maria Palet, Isabel Penelo, Anna Sempere, Meritxell Salvadó,
Elena Val i Anna Vila.
Idea i coordinació: Ignasi Blanch

Exposició «Vermell de censura»
En aquesta exposició es mostren llibres censurats o prohibits, obres que han estat maltractades o retallades, edicions segrestades abans o després de veure la llum, volums amagats en inferns de biblioteques o en magatzems
tancats amb pany i clau, títols retirats de les prestatgeries
d’escoles o instituts. Aquesta és una exposició de llibres,
sí. De llibres que han estat en perill de deixar de ser-ho.
Però que, en canvi, s’han convertit en veus perpètues de
llibertat.
Producció: El Born Centre de Cultura i Memòria.

Exposició «Kamishibais: una oportunitat per treballar
escriptura i lectura»
Mostra dels kamishibais fets per alumnes de diferents
centres educatius de Mollerussa.
La tècnica tradicional japonesa dels kamishibais és un
bon recurs per motivar l’alumnat perquè treballi l’escriptura i la lectura, així com també l’expressió plàstica.

Visites escolars

amb cita prèvia concertada

Podeu trobar informació dels autors a la pàgina web del
Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (http://www.
clijcat.cat), clicant sobre Diccionari d’autors i il·lustradors
de literatura infantil i juvenil en català.
A les biblioteques de la vostra població us podran deixar
llibres dels escriptors i il·lustradors perquè pugueu treballar-hi.
Per aconseguir que les visites a l’exposició siguin tranquil·les, hi haurà un nombre limitat de persones admeses
a l’interior del Saló. Per tant, és imprescindible que les
escoles concertin el dia i l’hora de la seva visita trucant
al CRP del Pla d’Urgell (tel. 973 60 48 99) del 20 al 26
d’abril, de 9 a 13 o de 15 a 17 h.

Cada dia, durant les visites escolars, els nens i nenes
assistents podran conèixer un escriptor o il·lustrador.
Es faran tres sessions diàries: a les 9.30, a les 11 i a
les 15.30 h.
Dimarts 2 de maig (P3 a P5)
El gat amagat, contes a càrrec de Glòria Arrufat.

Dimecres 3 de maig (P3 a P5)
Bufaré, bufaré i Mollerussa em cruspiré!, a càrrec de Pati
de Contes.

Dimecres 3 de maig a les 16.30 h (Escoles bressol)
Cançons que canten contes, a càrrec de Pati de Contes.

Dijous 4 de maig (Cicle Inicial)
Què fa… Mercè Canals? Gentilesa de la Institució de les
Lletres Catalanes.

Divendres 5 d’abril (Cicle Inicial)
Què fa… Ignasi Blanch? Gentilesa de la Institució de les
Lletres Catalanes.

Dilluns 8 de maig (Cicle Mitjà)
Què fa… Jaume Copons? Gentilesa de la Institució de les
Lletres Catalanes.

Dimarts 9 de maig (Joves i Cicle Superior)
Què fa… Àngel Burgas? Gentilesa de la Institució de les
Lletres Catalanes.

Dimecres 10 (Cicle Superior)
Què fa… Joan Antoni Martín Piñol? Gentilesa de la Institució de les Lletres Catalanes.

Dijous 11 de maig (Cicle Mitjà)
Què fa… Elisenda Roca? Gentilesa de la Institució de les
Lletres Catalanes.

Horari
De dilluns a divendres: de 9 a 13 i de 15 a 20 h.
Dissabtes i diumenges: de 10.30 a 14
i de 16 a 20 h.
Com a complement, i perquè pugueu passar un dia
sencer al Pla d’Urgell, us suggerim diverses possibilitats:
Museu de Vestits de Paper. Visita al museu i taller
educatiu. Mireia Caba i Georgina Miret (tel. 973
60 62 10). Preu per als grups escolars que visitin
el Saló: 2 € per persona.
Estany d’Ivars i Vila-sana. Visites guiades a l’estany d’Ivars i Vila-sana adaptades a cada nivell
escolar. Expliquem la història de l’antic estany,
la dessecació, la recuperació i el nou estany; alhora, hi ha una part més pràctica d’observació
de la fauna i la flora. Per a més informació sobre
cada activitat i els preus, podeu contactar amb
nosaltres al 973 71 13 13, al correu electrònic
estany@plaurgell.cat o visitar el web
www.estanyivarsvilasana.cat.
ACUDAM. Centre Ocupacional i Centre Especial
de Treball. Els centres visitants rebran propostes
didàctiques per afavorir la reflexió entorn de les
persones amb discapacitat intel·lectual. Adreçat
a alumnes a partir de 6è de Primària. Esther
Temprado (tel. 973 71 04 04).
Granja escola Les Obagues. L’ecocentre de la plana de Lleida. Ofereix un 10% de descompte en
les estades a la granja escola, tant per a grups
com per a particulars, si visiteu el Saló del Llibre. Castell Cots (tel. 680 18 34 98).

Organitzen: ClijCAT i Ajuntament de Mollerussa
Col·laboren: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
OEPLI, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i Diputació de Lleida
Altres col·laboradors: Centre de Recursos Pedagògics del Pla d’Urgell

