NOTA DE PREMSA
6.000 ESTUDIANTS D’ENTRE 9 I 16 ANYS ESCULLEN LES
OBRES GUANYADORES DEL 13è PREMI DE LITERATURA
INFANTIL «ATRAPALLIBRES» I DEL 22è PREMI DE
LITERATURA «PROTAGONISTA JOVE»
Els Premis «Atrapallibres» i «Protagonista Jove» convocats pel Consell Català
del Llibre Infantil i Juvenil (CLIJCAT) tenen l’objectiu de fomentar la lectura
entre els infants i joves. Els propis lectors esdevenen el Jurat que acaba
escollint les obres guanyadores, prèviament seleccionades, per un grup
d’experts en cada premi.
Barcelona, 30 de maig del 2018. El Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT) fa públics
els guanyadors del 13è Premi de Literatura Infantil «Atrapallibres» i el 22è Premi de Literatura
«Protagonista Jove». Els llibres que han optat al premi estan editats entre el maig del 2017 i
l'abril del 2018.
Els Premis de Literatura Infantil «Atrapallibres» i «Protagonista Jove» els convoca cada any el
Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (CLIJCAT) amb l’objectiu de fomentar la lectura entre els
més joves.
Els Premis de Literatura «Atrapallibres» i «Protagonista Jove» tenen els jurats de joves lectors
més nombros de l’estat espanyol, ja que PROP DE 6.000 INFANTS I JOVES han participat en
aquesta activitat per fomentar la lectura.
La comissió d’experts en llibre infantil formada per Nati Calvo, Biblioteca Sant Ildefons de
Cornellà del Llobregat, Agustí Lleyda, Mestre, Montse Marcet, Lectors al tren, Marta Martí,
Biblioteca Central de Terrassa i Marc Rodríguez, Revista Faristol, va seleccionar, per al Premi
Atrapallibres, els llibres en català presents en tres categories: 9, 10 i 11/12 anys,. El Premi està
adreçat a tots els centres de primària i biblioteques de les Illes Balears, Catalunya i País Valencià.
En paral·lel, una altra comissió d’experts en literatura juvenil va escollir les obres del Premi
Protagonista Jove . La comissió la van formar Júlia Baena, Revista Faristol, Joan Bustos, Revista
Faristol, Glòria Gorchs, Biblioteca Roca Umbert, Veri Pena, Llibreria La Mulassa i
Joan Portell, Revista Faristol. Aquesta comissió d’experts va seleccionar els vuit llibres en català,
quatre per a cada grup d’edat (13/14 i 15/16 anys), que es van presentar a tots els centres d’ESO,
de Batxillerat i biblioteques de Balears, Catalunya i País Valencià.
Ambdós premis de literatura tenen la finalitat d’aconseguir el màxim possible de lectors i
lectores de les edats a qui van destinats. Els propis nens esdevenen Jurat dins de cada centre o
biblioteca. Després han de presentar-los i defensar-los davant els companys i així es tria el que
consideren el millor. D’aquesta manera s’atorga la màxima importància a l’opinió dels infants i
joves, i se’ls ofereix l’opció de convertir-se en Jurat d’un premi que va més enllà del seu centre
escolar o biblioteca.

El lliurament dels Premis tindrà lloc a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona. El dilluns 4 de juny
a les 10:00h es lliurarà el Premi «Atrapallibres» i el dimecres 6 de juny a les 10:00h es lliurarà el
Premi «Protagonista Jove».
Les obres guanyadores del 2018 han estat:

«13è PREMI ATRAPALLIBRES»
Categoria 9 anys
DAYLON, Patrick; MAROIS, André. El lladre d’entrepans. Trad. Coral Romà. Cruïlla.
Categoria 10 anys
HAIG, Matt. Un noi anomenat Nadal. Il·lustr. Chris Mould. Trad. Anna Llisterri. Estrella
Polar.
Categoria 11-12 anys
CARRANZA, Maite. La pel·lícula de la vida Il·lustra. Iratxe López de Munáin. Cruïlla
«22è PREMI PROTAGONISTA JOVE»
Categoria 13-14 anys
REINHARDT, Dirk. Train Kids. Trad. Montserrat Franquesa. Pagès
Categoria 15-16 anys
NIVEN, Jennifer. Aquí és on tot comença. Trad. Anna Puente Llucià. Grup editorial 62
(Fanbooks)

Els actes de lliurament de premis i diplomes se celebraran a:

«PREMI ATRAPALLIBRES»
Dia 4 de juny a les 10:00 hores.
Biblioteca Jaume Fuster (Auditori).
Plaça Lesseps, 20-22 de Barcelona.

«PREMI PROTAGONISTA JOVE»
Dia 6 de juny a les 10:00 hores.
Biblioteca Jaume Fuster (Auditori).
Plaça Lesseps, 20-22 de Barcelona.

Per a més informació:
Marga Mateu. Tel. 934 874 525 clijcat@clijcat.cat
Marta Rodríguez. Tel. 626 15 30 99 marta@rocomunicacio.cat
https://www.clijcat.cat/Atrapallibres-Inscripcio-i-Bases
https://www.clijcat.cat/Protagonista-Jove-Inscripcio-i-Bases

«13è PREMI DE LITERATURA INFANTIL ATRAPALLIBRES»
Obres guanyadores
CATEGORIA 9 ANYS
DAYLON, Patrick: MAROIS, André. El lladre d’entrepans.
Trad. Coral Romà.. Cruïlla
En Martí està fart que li desaparegui l’entrepà de la seva
carmanyola. D’un temps cap aquí, cada dia algú li pispa. El
lladre no és pas ximple, els entrepans del Martí són boníssims!
Aconseguirà enxampar-lo?
Novel·la gràfica d’humor, escrita d’una manera molt planera i
directa, amb il·lustracions molt suggeridores que capten els
elements essencials de la trama.

CATEGORIA 10 ANYS
HAIG, Matt. Un noi anomenat Nadal. Il·lustr. Chris Mould. Trad.
Anna Llisterri. Estrella Polar
En Nikolas té onze anys i viu amb el seu pare en una caseta de
fusta envoltats de neu. Un dia, el pare ha de marxar a l'altra
punta del país i el jove Nikolas s'ha de quedar amb la seva
horrible i espantosa tieta. Amargat com està decideix anar a la
seva recerca a la regió on viuen els elfs. Un llarg viatge ple
d'aventures i la coneixença d'aquests petits éssers fan que la vida
se'n Nikolas canviï per complert i acabi convertint-se en un
personatge imprescindible del Nadal en molts països.

CATEGORIA 11-12 ANYS

CARRANZA, Maite. La pel·lícula de la vida. Il·lustr. Iratxe López de
Munáin. Cruïlla
L’Olívia, és filla d’una família de classe mitjana, viu amb el seu
germà i la mare que és actriu i veu com, dia a dia, els deutes els
consumeixen i la situació decau fins al desnonament.
La seva veu ens ve a dir que això ens pot passar a tots i en aquesta
situació dramàtica viscuda des de l’astorament, però també des
de la lluita i la denuncia, la nena és qui se sobreposa davant
l'esfondrament de la mare i la debilitat del fill petit, amb valentia,
acceptació i enginy...

«22è PREMI DE LITERATURA PROTAGONISTA JOVE»
Obres guanyadores
CATEGORIA 13-14 ANYS
REINHARDT, Dirk. Train Kids. Trad. Montserrat Franquesa.
Pagès
Train Kids ens mostra la duresa que han de suportar els
emigrant adolescents sud-americans per arribar a la Terra
Promesa, en aquest cas els Estats Units. Durant un trajecte
de milers de quilòmetres i de diversos mesos, els joves que
s'atreveix a deixar casa seva i a emprendre aquest camí
poden ser robats, violats, atonyinats, segrestats i, fins i tot,
assassinats. Durant mesos de patiment, de por i de
desconfiança travessaran rius i ciutats, s'enfilaran a trens i
hauran de deixar la seva vida en mans d'altres a fi
d'aconseguir arribar a una terra on, tot i això, continuaran
vivint en el màxim anonimat a fi que no els deportin.

CATEGORIA 15-16 ANYS
NIVEN, Jennifer. Aquí és on tot comença. Grup editorial 62
(Fanbooks)
Ella, la Libby, pesa gairebé 100 kilos; tot i que ja n’ha
perdut més de 90, és encara una noia molt grassa. De fet,
a culpa del seu pès va quedar immobilitzada a casa, i la
van haver de treure amb una grua per poder-la portar a
l’hospital, cosa que la va fer molt popular a la seva
població.
Ell, en Jack, pateix en secret una malaltia no gaire
coneguda anomenada prosopagnòsia, que l’impedeix
reconèixer o distingir les cares de totes les persones,
incloent familiars i amics.
Les diferències són sempre difícils, i en l’adolescència
encara més però ells dos, junts, són prou forts com per
superar-les.

