Barcelona, 10 de març de 2017

Amigues i amics,

Ens complau comunicar-vos que del 2 al 14 de maig de 2017 tindrà lloc el tradicional Saló del Llibre
Infantil i Juvenil de Catalunya, que enguany arriba a la 33ena edició, i de nou la ciutat de Mollerussa
acollirà l’activitat al centre cultural i teatre L’Amistat.

Les escoles podreu reservar el dia i hora de visita del 20 al 26 d’abril trucant al CRP del Pla d’Urgell
(tel. 973 60 48 99) de 9 a 13 o de 15 a 17 hores.

Com cada any, durant les visites escolars, els infants i joves podran conèixer un escriptor o il·lustrador
i els més petits gaudir amb les sessions de narració de contes. Es faran tres sessions diàries: a les 9.30,
a les 11 i a les 15.30 hores.

Dies 2 i 3 de maig (P3 a P5)
L’Hora del conte

Dia 4 de maig (Cicle Inicial)
Què fa... Mercè Canals?
La Mercè Canals és il·lustradora i escriptora i durant els més
de vint anys de professió sempre ha centrat el procés de
creació de la seva obra en l’àrea de la literatura infantil i
juvenil. És l’autora del cartell d’anunci del Saló del Llibre
Infantil i Juvenil de Catalunya d’enguany.

Dia 5 de maig (Cicle Inicial)
Què fa... Ignasi Blanch?
L’Ignasi Blanch és il·lustrador i també es fa càrrec
dels estudis d’il·lustració de l’Escola de la Dona de la
Diputació de Barcelona. Enguany és l’autor de la
il·lustració gegant que ens donarà la benvinguda al
Saló, a la façana de l’Amistat.

Dia 8 de maig (Cicle Mitjà)
Què fa... Jaume Copons?
En Jaume Copons diu que va posar-se a
escriure tard i per casualitat però, a poc a
poc, pràcticament sense adonar-se’n, la
literatura va esdevenir la seva manera de
viure. També diu que és un tipus afortunat
perquè, escriure és justament allò que més li
agrada fer.

Dia 9 de maig (Secundària matí i Cicle Superior tarda)
Què fa... Àngel Burgas?
L’Àngel Burgas escriu per a joves i adults i també
treballa

de

professor

d’Educació

visual

i

plàstica/dibuix tècnic. Va estudiar Belles Arts però
després d’una estada de dos anys a Berlin, com a
alumne convidat a la Höchshule der Kunste (Escola
superior d'art), de tornada a Barcelona va
abandonar

progressivament

la

plàstica

concentrar-se i apostar per les lletres.

per

Dia 10 de maig (Cicle Superior)
Què fa... Joan Antoni Martín Piñol?
En Martín Piñol és escriptor, guionista, monologuista,
director i professor de guió.
Com a guionista ha treballat per a programes com ara
el Club Super3, RAC1 i Ona Catalana i com a monologuista
en el canal de televisió Paramount Comedy. En els seus
llibres per a infants i joves, l’humor hi és present gairebé
sempre.

Dia 11 de maig (Cicle Mitjà)
Què fa... Elisenda Roca?
L’Elisenda Roca és periodista, escriptora i directora
teatral. Segur que la heu vist o escoltat en mitjans
com ara COM Ràdio, TV3, Antena 3 o TVE.
També escriu per a infants i joves i diu que des que
té memòria, recorda llibres i música a casa seva on
sempre ha vist els pares gaudint de la lectura.

***
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.

