Barcelona, 27 de febrer de 2019

XXXV SALÓ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL DE CATALUNYA
De l’1 a l’14 d’abril de 2019
L’Amistat. Mollerussa

Amigues i amics,
Ens complau comunicar-vos que de l’1 a l’14 d’abril de 2019 tindrà lloc el tradicional Saló del Llibre
Infantil i Juvenil de Catalunya, que enguany arriba a la 35ena edició, i de nou la ciutat de Mollerussa
acollirà l’activitat al Centre cultural i teatre L’Amistat.
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 6 al 14 de març de 2019, 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.
INFANTIL
Dimarts 2 d’abril (Educació infantil)
La maleta dels records, contes a càrrec de Santi Rovira
Dimarts 9 d’abril (Educació infantil a les 15.15 hores)
Un circ de contes, a càrrec de Fes-t’ho com vulguis
Dimarts 9 d’abril (Escoles Bressol a les 16.30 hores)
Tu Tuut!, a càrrec de Fes-t’ho com vulguis
Divendres 12 d’abril (Educació infantil)
Contes per sucar-hi pa, a càrrec de Glòria Arrufat

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
Les visites tenen una durada d’1.30 h i inclouen:
• Una trobada amb un autor/a. (PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA) (30 minuts)
• Visita per les tres exposicions del Saló (la monogràfica que enguany gira al voltant del tema de
l’aigua, una d’il·lustració al voltant de la mateixa temàtica i la de la selecció dels millors llibres
del 2018.
• Una estona per mirar les novetats editorials i els llibres de l’espai central del Saló.
RECORDEU que per fer la trobada amb l’autor és necessari que els infants i joves coneguin algun dels
seus llibres. Amb la informació de cadascun d’ells trobareu les referències dels seus darrers títols per
tal que els pugueu demanar a les llibreries o biblioteques de la vostra població. Podeu trobar més
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 més a més, enguany, convidem a les escoles i instituts que ho vulguin a preparar una presentació
de l’obra llegida de no més de 5 minuts, que pugui servir per compartir amb l’autor/a quina ha estat
l’experiència del grup a l’hora de llegir la seva obra o el treball que n’ha fet. Aquesta proposta es
planteja amb l’objectiu de donar als infants i joves un paper actiu en la trobada i facilitar que la
conversa sigui el més interessant possible.
Les escoles podran apuntar-se a les trobades amb autors i autores següents:

Dia 1 d’abril (Cicle Inicial)
Què fa... Cristina Losantos?
La Cristina Losantos és il·lustradora. Va estudiar
Belles Arts a la Universitat de Barcelona i va treballar
de professora de dibuix entre els anys 1980 i 1984.
Des de l’any 1984 es dedica professionalment a la
il·lustració i ha publicat desenes de llibres amb
editorials de reconegut prestigi. A més a més és
col·laboradora habitual de les revistes Cavall Fort i
Tatano.
És l’autora del cartell del Saló del Llibre Infantil i
Juvenil de Catalunya d’enguany.

Darreres obres publicades:
Que m’ho compres? Bambú, 2018
La meva família. Estrella Polar, 2018
Curiositats del món natural per a tothom. Baula, 2018
https://www.clijcat.cat/faristol/llibre-cercat/Curiositats-del-mon-natural-per-a-tothom-

Ep, no badis! Combel, 2016 https://www.clijcat.cat/faristol/llibre-cercat/Ep-no-badis
La llegenda de Sant Jordi. Estrella Polar, 2016
https://www.clijcat.cat/faristol/llibre-cercat/La-llegenda-de-Sant-Jordi

Dia 3 d’abril (Cicle mitjà)
Què fa... Pep Molist?
En Pep Molist és escriptor i bibliotecari. Ha
treballat sempre en àrees infantils de diverses
biblioteques públiques: a Balaguer, Terrassa i
ara, a Manresa. La feina i l’afició per la lectura
l’han portat a tibar diversos fils del binomi
format per llibres i els infants: a llegir literatura
per a infants i joves; a recomanar-la, com a
bibliotecari i com a crític -col·labora amb El
País, en el suplement Presència i ha estat
director juntament amb en Joan Portell, de la
revista Faristol-; i també a escriure’n. L’any
2003, va guanyar el Premi Rovelló d’assaig
sobre literatura infantil i juvenil amb l’obra Els
llibres tranquils: el curs de la vida a través de la
literatura infantil."?
Darreres obres publicades:
La Verònica vol un amic. Animallibres, 2018
https://www.clijcat.cat/faristol/llibre-cercat/-La-Veronica-vol-un-amicLes enigmàtiques fotos del senyor Clarissa. Animallibres, 2017
https://www.clijcat.cat/faristol/llibre-cercat/Les-enigmatiques-fotos-del-senyor-Clarissa
Paraulotes de les fines. Andana, 2017
https://www.clijcat.cat/faristol/llibre-cercat/Paraulotes-de-les-fines
Els tres animals. Takatuka, 2016
https://www.clijcat.cat/faristol/llibre-cercat/Els-tres-animals

Dia 4 d’abril (Cicle Inicial)
Què fa... Gusti?
En Gusti és il·lustrador. Va néixer a Buenos aires i
des de ben petit la seva passió era el dibuix. Va
començar a caminar professionalment als 17 anys
treballant en l’àmbit dels dibuixos animats. L’any
1985 va viatjar a França on va instal·lar-se amb
ganes de treballar en el món editorial. Després
arribaren Madrid i Barcelona on resideix des de fa
molts anys. Ha il·lustrat nombrosos llibres i ha estat
premiat en moltes ocasions.
Amb l’escriptor Ricardo Alcántara, ha realitzat la
sèrie de dibuixos animats anomenada Juanito Jones.
També ha dibuixat nombrosos quaderns i està
implicat en projectes socials i mediambientals.

Darreres obres publicades:
Bestioles amagades. El Cep i la Nansa, 2018
Visca les ungles de colors! Nube Ocho, 2018
Digue-ho! Combel, 2017
No somos angelitos Océano Travesía, cop.
A més de dibuixar, fa classes d’il·lustració a l’Escola 2017
de disseny Eina i a l’Escola de la Dona, entre d’altres. Tinc uns peus perfectes. Kalandraka, 2017
És l’autor del projecte de la portalada del Saló del https://www.clijcat.cat/faristol/llibreLlibre Infantil i Juvenil de Catalunya d’enguany.
cercat/Tinc-uns-peus-perfectes

Dia 5 d’abril (Cicle mitjà)
Què fa... Alegria Julià?
L’Alegria és mestra i escriptora. Des de petita
ha tingut sempre l’afició de llegir i escriure,
gràcies a la formació que va rebre a l’Escola
Municipal del parc del Guinardó, on hi havia
una nodrida biblioteca. Va exercir de mestra
durant molts anys, després va fer d’assessora
didàctica en el Servei d’Ensenyament del
Català i, va tornar a les aules. Li agrada el
contacte amb els alumnes i el que més la
motiva és encomanar als nois i les noies la
il·lusió per la lectura i l’escriptura. Alguns dels
seus contes han estat publicats en la revista
Cavall Fort. Va publicar la seva primera novel·la
el 1991, Un romà al segle XX (Ed. La Galera),
després van seguir Contes de festa major (Ed.

Darreres obres publicades:
Contes enigmístics. Santillana, 2018
https://www.clijcat.cat/faristol/llibre-cercat/Contes-enigmistics
Contes verticals. Bambú, 2008
https://www.clijcat.cat/faristol/llibrecercat/Contes-verticals

Alfaguara 1995), De cop i volta (Ed. Casals
1996), Gent de mar (Ed. La Galera 1997) i
Contes numèrics una mica histèrics (Ed.
Alfaguara 2001).

Dia 8 d’abril (Cicle Superior)
Què fa... Muriel Villanueva?
La Muriel Villanueva és escriptora. Va néixer a
València però és penedesenca de cor des de fa molt i
molt. De petita pintava, ballava, cantava, nedava i
escrivia; la van encarrilar cap a les ciències, però va
acabar diplomant-se en Educació Musical i, més tard,
a llicenciar-se en Teoria de la Literatura i Literatura
Comparada. Des de 2006 que ha publicat diverses
obres, i és professora d’escriptura creativa des de
2007. Ha estat traduïda a algunes llengües i ha
guanyat un grapadet de premis, d’entre els que
destaca el Premi Carlemany, atorgat per un grup de
joves andorrans d’entre 14 i 16 anys.
Darreres obres publicades per a lectors a partir d’11 anys:
El refugi del tarek. Cruïlla, 2018
https://www.clijcat.cat/faristol/llibre-cercat/El-refugi-del-Tarek
Rut sense hac. Columna, 2018 https://www.clijcat.cat/faristol/llibre-cercat/-Rut-sense-hacDuna: diari d’un estiu. Babulinka, 2015 https://www.clijcat.cat/faristol/llibre-cercat/Duna-Diaridun-estiu

Dia 10 d’abril (Cicle Superior)
Què fa... Jordi Folck?
El Jordi Folck és escriptor. «D’aquest infant
no en farem res... sempre és als núvols i té
el cap ple de fantasies» –li deien de ben
petit a casa, enfilant històries. Però
s’equivocaven. Amb la seva imaginació,
arma tan poderosa, ha escrit nombrosos
llibres i ha guanyat diversos premis literaris.
La guerra dels xiclets i 666 calaixos han
estat gran èxits de vendes. Ha intervingut

com a actor en tres sèries televisives i en
més de quaranta anuncis; ha exposat les
meves fotografies b/n de viatges en tres
ocasions i, com a director creatiu d’una
agència, ha escrit i dirigit més de cent
campanyes
publicitàries,
moltes
relacionades amb el món del llibre,
incloent-hi els deu darrers premis Sant
Jordi. Als seus fills els omple el cap de
fantasies i de núvols, i els ensenya a volar,
lliures.

Darreres obres publicades per a lectors a partir d’11 anys:
El noi de paper. Fanbooks, 2018 (Premi Ramon Muntaner 2018)
Edoll: intel·ligència artificial. Barcanova, 2018
https://www.clijcat.cat/faristol/llibre-cercat/EDOLL-Intelligencia-artificial
T’ho
diré
cantant.
Publicacions
de
l’Abadia
de
https://www.clijcat.cat/faristol/llibre-cercat/-Tho-dire-cantant-------Ningú és un zombi. Barcanova, 2014
https://www.clijcat.cat/faristol/llibre-cercat/-Ningu-es-un-zombi

Montserrat,

2018

Dia 11 d’abril (Joves)
Què fa... Ivan Ledesma?
L’Ivan és escriptor i guionista. Ha escrit llibres
infantils, com la saga Diario de Dan, o novel·les
gràfiques per a adults, com La Vampira de Barcelona.
Negorith és la seva primera incursió en la novel·la,
amb la qual el 2017 va guanyar el Premi Joaquim
Ruyra de novel·la juvenil atorgat per Òmnium
Cultural.
Darreres obres publicades:
Negorith. La Galera, 2018
https://www.clijcat.cat/faristol/llibre-cercat/Negorith-

ALTRES PROPOSTES PER COMPLEMENTAR LA VISITA AL SALÓ:
Com a complement, i per a que pugueu passar un dia sencer al Pla d’Urgell, us suggerim diverses
possibilitats. Poseu-vos-hi en contacte per a reservar hora i consultar-ne els preus.
• Museu de Vestits de Paper. Visita al museu i taller educatiu. Més informació: Mireia Caba (tel.
973606210).
• 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.
Més informació: tel. 973711313 o estany@plaurgell.cat
• Espai Cultural del Canal d’Urgell. Museu de l’aigua. Més informació: 973603997
• 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 5è de Primària. Més informació: Esther
Temprado (tel. 973710404).
• Granja escola Les Obagues. L’ecocentre de la plana de Lleida. Ofereix un 10% de descompte
en les estades a la granja escola, a grups i a particulars, si visiteu el Saló del Llibre. Més
informació: Castell Cots (tel. 680183498).

HORARI DEL SALÓ:
De dilluns a divendres: de 9 a 13 i de 15 a 20 hores.
Dissabtes i diumenges: de 11 a 14 i de 16 a 20 hores.

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

