EXPOSICIONS

HORARI;
De dilluns a divendres: de 9 a 13 i de 15 a 20h.
Dissabtes i diumenges: de 10.30 a 14 i de 16 a 20h.

Exposició de llibres infantils i juvenils
Més de 4.500 llibres adreçats a infants i joves de 0 a 15
anys.

Com a complement, i perquè pugueu passar un dia sencer al
Pla d’Urgell, us suggerim diverses possibilitats:

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

Espai Cultural del Canal d’Urgell. Museu de l’Aigua. Maribel
Pedrol (tel. 973 60 39 97). Preu per als grups escolars que
visitin el Saló: 1 € per persona.

Exposició «Selecció 2014»
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 2014.

Museu de Vestits de Paper. Visita al museu i taller educatiu.
Enric Gràcia (tel. 973 71 12 31 o 973 60 62 10). Preu per als
grups escolars que visitin el Saló: 1,5 € per persona.

Exposició monogràfica «Abracadabra pota de cabra»
Una mostra que parla de la màgia, dels mags, dels
bruixots i de les coses que els envolten. Entrar en els
llibres que us presentem permet endinsar-se en un
espai màgic, poblat per personatges capaços dels més
grans prodigis. Tots els aprenents de bruixot hi són
convidats.
Exposició «Valentí Gubianas, 20 anys»
Preparats per descobrir tot un món de traços, formes
i colors? En Valentí Gubianas ha creat, al llarg de vint
anys il·lustrant llibres, un univers màgic de llegendes
reinventades, contes engrandits, paisatges insospitats
i personatges sorprenents.
Exposició d’il·lustració «Alícia al País de les Meravelles»
Amb motiu del 150è aniversari de la publicació del
clàssic Alícia al País de les Meravelles, de Lewis Carroll, trenta il·lustradors, tots alumnes de l’Escola de la
Dona de la Diputació de Barcelona, presenten la seva
mirada particular d’aquest clàssic: Gemma Aguado,
Anna Aparicio, Roser Argemí, Carme Bertrana, Antònia
Bonell, Joan Bricollé, Miguel Bustos, Sergio Castañeda, Nel Correa, Pilar Criado, Laia Ferraté, Lara Gombau,
Inés González, Emi Huguet, Mila Jiménez, Maribel
Lobelle, Sergi Miranda, Eva Moreno, Gala Pont, Anna
Ponsa, Sara Porras, Maria Josep Portolés, Bea de
Rivera, Marta Rovira, SBimbo, Markéta Smetanova,
Mariona Tolosa, Yolanda Urdinguno, Maria Jesús Vall i
Cinta Villalobos.
Idea i coordinació: Ignasi Blanch.

Necessitem màgia! Sí, sí, ho dic molt seriosament: necessitem màgia al nostre món, al
nostre petit país, a la nostra família, a la nostra vida… Per això hem portat més de 4.500
llibres adreçats a infants i joves de 0 a 15 anys
a l’espai del Saló del Llibre Infantil i Juvenil
de Catalunya.

Abracadabra, pota de cabra! I, plaf!, apareix
un espai on els personatges són capaços de

Estany d’Ivars i Vila-sana. Visites guiades escolars 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, juntament amb una part més pràctica
d’observació de la fauna i la flora. Per a més informació
sobre cada activitat i els preus, podeu contactar al 973 71 13
13, al correu electrònic estany@plaurgell.cat o visitar la web
www.estanyivarsvilasana.cat.

grans prodigis, amb només un parell d’in-

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).

País de les Meravelles a l’altra banda… Una

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).

somniar, voluntat de canviar les coses que no

gredients: llibres i nens. Perquè la literatura
infantil ens fa creure en fades, en bruixots, en
mags, en follets… Les nenes petites es perden
als contes, i mengen bolets, i fins i tot es trenquen la cara contra un mirall, però troben el
adolescent perd el cap i s’enamora a Internet
d’un desconegut i resulta que és un bon noi…
Sí, màgia vol dir il·lusió, creure en miracles,
s’han fet bé perquè hi ha una altra manera de
fer-les, i és possible, i no s’hi val només dirho, cal fer-ho…
Si màgia vol dir això, per què no ens fem tots
aprenents de mags per uns dies al Saló del
Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya?

Organitzen: ClijCAT i Ajuntament de Mollerussa.
Col·laboren; Baula, Cossetània Edicions, Angle Editorial, Queralt Edicions, Grup Planeta, Grup 62, Editorial Cruïlla, La Galera
Editorial, Edebé, Combel, Editorial Bambú, Tramuntana Editorial,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Editorial Entrecomes,
Takatuka, Pagès Editors, Mosaics Llibres, Centre de Recursos
Pedagògics del Pla d’Urgell, Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, Institució de les Lletres Catalanes.

Us hi esperem!!
Reina Duarte

Presidenta del ClijCAT. Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil

PROGRAMA D’ACTES
Dia 19 d’abril a les 12h.
Acte d’inauguració, amb l’actuació del Mag Selvin.
Dia 19 d’abril a les 17h.
Concert En un planeta blau, amb Lali Rondalla. Un recull de

cançons intergalàctiques per a tota la família. Un viatge sonor
a través de diferents estils musicals (reggae, pop, samba,
rock, vals…) que no només agradarà als més petits, sinó
també als seus pares.

Dia 23 d’abril a partir de les 9h.
La Marató de Lectura «Llegim en veu alta»: activitat de
Mollerussa, Municipi Lector. Oberta a la participació de
tothom.
Dia 25 d’abril de 9 a 13.30h.
2a Trobada Pedagògica a càrrec del Dept. d’Ensenyament.
A les 9h.: Benvinguda i visita guiada al xxxi Saló del Llibre
Infantil i Juvenil de Catalunya.
A les 10h.: «Temps de lectura», a càrrec d’Imma Canal.

Quines activitats s’han de planificar en el temps de lectura
perquè aquest fomenti el gust per llegir, l’hàbit lector i la competència lectora de l’alumnat? Donarem resposta a aquesta
pregunta presentant un model ben fonamentat.

A les 10.45h.: Pausa – Esmorzar
A les 11.15h.: «La piràmide de la lectura». Presentació a
càrrec de Mònica Badia. La proposta de la piràmide de la

lectura vol oferir al professorat una eina de reflexió sobre algunes de les activitats que propicien la implicació de l’alumne
en la lectura i, de retruc, faciliten l’adquisició de l’hàbit lector,
amb la finalitat d’orientar o reorientar la seva tasca docent i
establir línies de continuïtat amb la família i l’entorn.

A les 12h.: «Els autors a les aules». Taula rodona a càrrec
de Jaume Cela i alumnes de Primària i Secundària de
Mollerussa. Moderador: Joan Portell.
A les 13.30h.: Cloenda de la jornada.

Als mestres i professors que hi assisteixin els comptarà com
a 5 hores de formació certificades pel Departament. Cal
inscripció prèvia: del 24 de març al 9 de maig de 2015. http://
www.xtec.cat/web/formacio/capacitats_competencies_curriculum/biblioteques_escolars

Dia 25 d’abril a les 10.30h.
Conte joc El gat amb botes, de Nicoletta Codignola (textos)
i Sophie Fatus (il·lustracions). Col·lecció Petit Nandibú. Per
gentilesa de Pagès Editors.

Dia 25 d’abril a les 11.15h.
Patufet, on ets? Sessió de contes i taller on els més petits
hauran de cercar el personatge d’aquesta col·lecció de
contes. Per gentilesa de Cossetània Edicions. Adreçat a
infants de 4 a 6 anys.
Dia 25 d’abril a les 12h.
La Laura i els catasaures. Presentació del llibre i taller per
conèixer les principals diferències entre els dinosaures
que van habitar el nostre territori fa milions d’anys. Per
gentilesa de l’editorial Entrecomes. Adreçat a infants de 8
a 12 anys.
Dia 25 d’abril a les 12.45h.
Els enigmes impossibles del Castell del Rei (la Suda).
Els autors del llibre narraran i dibuixaran els enigmes del
castell del rei de Lleida. Per gentilesa de Mosaics Llibres.
Per a tota la família.
Dia 25 d’abril a les 18h.
Espectacle teatral Les princeses també es tiren pets,
a càrrec d’El Replà Produccions. La Reina del Mirall
s’assabenta que existeix un llibre, amagat al país de les
princeses, on hi ha escrits tots els secrets de les princeses
més famoses del món. Necessita trobar-lo urgentment i
fer saber al món que les princeses no són perfectes, i que
també tenen defectes. Aforament limitat. Adreçat a infants
a partir de 3 anys.
Dia 26 d’abril a les 11h.
Alícia i el País de les Meravelles, a càrrec d’Elisenda
Roca, veu, i Ignasi Blanc, il·lustració.
Elisenda Roca farà una lectura d’Alícia i el País de les
Meravelles, una de les grans obres de la literatura universal, en el 150è aniversari de la seva publicació. I Ignasi
Blanch, amb el seu estil personal, l’il·lustrarà en directe per
traslladar la força de la paraula al lector.
Activitat basada en l’àlbum Alícia i el País de Meravelles
d’Àngel Burgas, publicat per La Galera.

Voleu saber què pot passar si un lleó entra a la biblioteca?
O si una bibliotecària és segrestada? I, esperem que no
passi mai, què faran els llibres si se senten abandonats?
Junts descobrirem llibres amb biblioteques dins, històries
que passen en aquest lloc tan conegut i estimat. Les
explicarem entre tots, amb l’ajut d’objectes, titelles i molts
llibres! Adreçat a infants a partir de 5 anys.
Dia 26 d’abril a les 17h.
Espectacle familiar
Els embolics de Cyrano, a càrrec de Petit Bombay.
Cyrano de Bergerac està enamorat de la seva cosina,
Rosanna. A ella li agrada un cadet molt guapo, però no gaire
hàbil amb la paraula, Cristian. Cristian vol aconseguir l’amor
de Rosanna i Cyrano l’ajudarà. Cyrano és poeta, espadatxí
i soldat, tan hàbil amb l’espasa com amb la ploma, però no
gaire agraciat. Tot plegat sembla ben embolicat, però el final
quedarà ben quadrat! Aforament limitat. Per a tota la família.
Dia 29 d’abril a les 11h.

xi 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 29 d’abril a les 18.30h.
Lectura dels contes El Petit Ós Polar. On vas, Lars? i El Petit Ós Polar. Vull anar amb tu!, de Hans de Beer. Col·lecció
Nandibú. Gentilesa de Pagès Editors.
Dia 30 d’abril a les 18.30h.
Conte-taller de poesia: Bestiolari de Joana Raspall.
Col·lecció Nandibú Singular. Gentilesa de Pagès Editors.
L’Hora del Conte. Cada dia, de dilluns a divendres, a les 18.30h.
Venda de llibres. El cap setmana. A càrrec de Llibreria
Dalmases.

Dia 26 d’abril a les 12h.
La màgia d’en Truki-chan, a càrrec d’Insòlits.
Per què un mag és un mag? En Truki-chan és un mag amb
molta experiència que ens explica, com si de contes es
tractessin, les seves anècdotes de quan estudiava màgia.
Espectacle amb màgia i humor, amb efectes divertits i
altres d’inexplicables. Adreçat a infants a partir de 5 anys.

VISITES
ESCOLARS
AMB CITA PRÈVIA CONCERTADA

Dia 26 d’abril a les 13h.
Narració amb titelles
Contes amb biblioteques dins, a càrrec d’Assumpta Mercader.

Cada dia, durant les visites escolars, els infants i joves assistents podran conèixer un escriptor o il·lustrador.
Es faran tres sessions diàries: a les 9.30, a les 11 i a les 15.30h.

Dilluns 20 d’abril (P3 a P5)
L’Hora del Conte: El meu arbre, a càrrec de Fes-t’ho com
vulguis.
Dilluns 20 d’abril (escoles bressol) a les 16.30h.
Farcell de contes, a càrrec de Fes-t’ho com vulguis.
Dimarts 21 d’abril (cicle superior)
Què fa… David Nel·lo?
Dimecres 22 d’abril (P3 a P5)
El col·leccionista de contes, a càrrec de Santi Rovira.
Divendres 24 d’abril (cicle superior)
Què fa… Jaume Cela? Amb el suport de la Institució de
les Lletres Catalanes.
Dilluns 27 d’abril (joves)
Què fa… David Cirici? Amb el suport de la Institució de les
Lletres Catalanes.
Dimarts 28 d’abril (cicle inicial)
Què fa… Valentí Gubianas?
Dimecres 29 d’abril (cicle mitjà)
Què fa… Montserrat Galícia? Amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes.
Dijous 30 d’abril (cicle mitjà)
Què fa… Anna Manso? Amb el suport de la Institució de
les Lletres Catalanes.
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 autores 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 7 al 14 d’abril, de
9 a 13 o de 15 a 17 hores.

