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Barcelona, 14 de febrer de 2020

SANT JORDI ALS HOSPITALS 2020
Ja fa 12 anys, que de forma ininterrompuda, des del ClijCAT organitzem les visites
d’autors/es als hospitals per celebrar el Dia del Llibre amb els infants i joves, una iniciativa de
la Fundació Jordi Sierra i Fabra que vam entomar amb tot l’entusiasme i que coordinem des
dels inicis.
Des de fa uns anys comptem també amb el suport de la Fundació Bromera per al
Foment de la Lectura, pel que fa als autors del País Valencià i enguany sumem també la
col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes i la Secretaria de Salut Pública per tal de
facilitar tan com sigui possible la participació desinteressada i generosa dels autors i autores
que decidiu participar-hi.

En què consisteix i què es proposa?
Els autors i les autores participants visiten infants i joves hospitalitzats d’un dels
centres sanitaris participants. Al llarg d’un matí i amb l’acompanyament dels docents de les
aules hospitalàries, els autors/es van passant a conèixer diferents infants/ joves i aprofiten
aquestes trobades per presentar, signar i regalar-los algun dels seus llibres. Cada autor/a visita
un sol centre i ho fa acompanyat per algun/a companys/a més.

Comptem amb tu! Com pots participar-hi?
Les vistes tindran lloc els dies 15, 16 i 17 d’abril.
Si hi vols col·laborar:

1.- Cal que ens omplis el formulari següent ABANS DEL 29 DE FEBRER. Fes-ho aviat!!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-UN1Vz22909xEA4JZWEacdzA4sHiDKr2sKho1nwzaDnOYA/viewform?usp=sf_link

2.- Entre el 2 i el 19 de març, la Institució de les Lletres Catalanes us facilita un servei
de missatgeria per tal de recollir-vos els llibres que els autors/es vulgueu presentar, signar i
regalar als infants i joves que visitareu.

L’aportació de llibres és opcional i voluntària i adjuntem una carta, per als autors/es que
vulgueu demanar la col·laboració a les vostres editorials. Aquesta carta també es farà arribar
directament als editors, a través dels seu Gremi o Associació, a fi que estiguin al cas del
projecte.
Si decidiu enviar llibres, compteu que l’ideal seria tenir-ne uns 18/20 exemplars de
títols diversos, en català i/o castellà.
Si en sobren, podreu recuperar-los aquell dia mateix o bé deixar-los signats a l’hospital; per tal
que les aules hospitalàries els puguin fer arribar a infants i joves que aquell dia no hagin pogut
trobar-se amb vosaltres, com a regal d’acollida a infants i joves que ingressin al llarg dels
següents mesos o abans d’alguna prova mèdica delicada.
Els llibres han de ser nous.
3.- És impossible saber a l’avançada quants infants visitareu ni les seves edats, però
intentem que els grups d'autors i autores que aneu a cada hospital tingueu obres per a les
edats dels infants que acostuma a acollir cada centre hospitalari.
4.– Des de la Institució de les lletres Catalanes s’enviaran tots els llibres als hospitals.
Els mestres de les aules hospitalàries els necessiten uns dies abans per tal de poder preparar la
visita dels autors/es amb els infants i joves.
5.– Del 9 al 13 de març la Institució de les Lletres Catalanes us comunicarà l’hospital
assignat i els noms i contactes dels autors i autores que el visitareu plegats. També us
facilitarem l’hora exacta i el punt de trobada a l’hospital per on us passaran a recollir les
mestres hospitalàries o el personal del centre.
6.- El dijous 26 de març a dos quarts de quatre de la tarda, els docents de les aules
hospitalàries i els autors/es que ho vulgueu, esteu convidats a prendre un cafè i unes pastes.
Aprofitarem perquè autors/es i docents pugueu conèixer-vos i donarem algunes indicacions
pel bon funcionament de la jornada.

La trobada serà a:
Institució de les Lletres catalanes
C/Mallorca, 272 1a planta
08037 Barcelona
Es demana confirmació d’assistència, al formulari d’inscripció.

7.- Procurarem assignar-vos el centre hospitalari més proper al vostre lloc de
residència però heu de tenir en compte que també us pot tocar anar a algun altre centre una
mica més llunyà. Enguany i gràcies a la col·laboració del Pla Interdepartamental i intersectorial
de salut pública (PINSAP), es preveu que els autors/es participants no s’hagin de fer càrrec de
les despeses de desplaçament.
8.– Per preservar la intimitat dels infants i joves hospitalitzats i de les seves famílies,
es farà un comunicat de premsa el dia 17 d’abril al migdia un cop hagin finalitzat les visites.
D’aquesta manera es donarà a conèixer la FESTA DEL LLIBRE ALS HOSPITALS però evitarem el
trasbals que potser, sense voler, la premsa els podria ocasionar.

Les visites normalment comencen després de l’esmorzar i cures, sobre les 10 o 10:30 hores, i
finalitzen abans del dinar, sobre les 12,30 o 13 hores.

Els hospitals estan entusiasmats amb la idea i us ho agraeixen moltíssim. Valoren molt
la discreció amb que es porta a terme, que la celebració sigui tan sincera i sense cap afany de
protagonisme, com potser no passa amb d’altres visites que reben.

El ressò que té la celebració, des del 2009, és important però es queda en l’àmbit
privat, ja sabeu que només difonem l’activitat un cop realitzada. Deixeu un munt de
somriures en els infants malalts i en les seves famílies i això és el que els fa més feliços a tots i
totes!

ESPECIFIC PER ALS AUTORS DEL PAÍS VALENCIÀ
La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura obsequiarà els llibres dels autors que visitin
La Fe, i des de la Fundació Full es coordinarà els autors al País Valencià.
Si voleu, els autors del País Valencià, també podeu portar altres llibres vostres el dia de la
visita.

Gràcies per la vostra generosa col·laboració.
-Marta Roig
Secretària tècnica
Consell Català del llibre Infantil i Juvenil

Amb la col·laboració de:

