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Exposició de llibres infantils i juvenils

HORARI:
De dilluns a divendres: de 9 a 13 i de 15 a 20 hores.
Dissabtes, diumenges i festius: d’11 a 14 i de 16 a 20 hores.
El Saló tancarà les portes el dia 11 de maig a les 14 hores.

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

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

Exposició «Selecció 2013»
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 2013.

Exposició monogràfica «Pessigolles. Catàleg d’emocions i sentiments»
Les emocions i els sentiments més comuns entre les persones: alegria, por, ràbia, neguit… i la manera com aquestes es
reflecteixen en un seguit de contes i novel·les per a infants i
joves.

Exposició «Història de Catalunya. Una història de
treball, pacte i cultura»
Una proposta que revisarà els períodes més importants de
la història de Catalunya, des dels primers pobladors fins a
l’actualitat, amb la mirada i la interpretació personal de joves
escriptors i il·lustradors, alumnes i antics alumnes de l’Escola
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès i de l’àrea d’il·lustració de
l’Escola de la Dona.
Una exposició de text i d’il·lustració que no representarà batalles, ni conquestes territorials, ni guerres. Tractarà de les
conquestes culturals i de les batalles silencioses per mantenir
una societat avançada, consistent, lliure i amb una cultura
sòlida i irrenunciable.
Escriptores: Cinta Arasa, Clara Bassols, Mar Font, Alícia Gómez,
Carol Isern, Marta Luna, Marta Romera i Marta Sanmartín.
Il·lustradors: Anna Aparicio, Roser Argemí, Ona Avilés, Carme
Bertrana, Ignasi Blanch, Antònia Bonell, Joan Bricollé, Marta
Casals, Laia Ferraté, Azahara Gil, Lara Gombau, Daniel Gómez, Eva Moreno, Jordi Nogales, Ferran Orta, Maria Palet,
Anna Riera, Maria Josep Rosanas, Arnau Salvany, Carlos Sanz,
Almudena Suárez, Cristina Torrón, Raúl Vélez i Albert Vitó.
Idea i coordinació: Ignasi Blanch i Marta Luna.

Exposició d’il·lustracions originals del llibre
«1714»
Coincidint amb el 300 aniversari de la derrota catalana en la
guerra de Successió de 1714, Jordi Sierra i Fabra ens ofereix un
poema èpic que recorda els fets. Amb il·lustracions d’Ignasi Blanch. Una mostra del treball conjunt dels autors en una
obra editada per La Galera.

Com a complement, i perquè pugueu passar un dia sencer
al Pla d’Urgell, us suggerim diverses possibilitats:
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.
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.
Estany d’Ivars i Vila-sana. Projecte de recuperació de l’espai, dessecat des del 1951. Visites escolars gratuïtes. Joan
Bonjorn (tel. 973 71 13 13; a/e: estany@plaurgell.cat).
Situat al mig de la plana d’Urgell, l’estany d’Ivars i Vila-sana és una important zona humida, recuperada recentment
després que es va dessecar l’any 1951 per convertir-ne les
terres en camps de conreu. La recuperació natural de l’estany d’Ivars i Vila-sana suposa una experiència única, fins i
tot a escala europea, per la importància dels valors naturals
restituïts i la seva dimensió (126 ha).
ACUDAM. Centre Ocupacional i Centre Especial de Treball.
Els centres visitants rebran propostes didàctiques per afavorir la reflexió a l’entorn de les persones amb discapacitat
intel·lectual. Adreçat a 6è de Primària i 1r i 2n d’ESO. Esther
Temprado (tel. 973 60 41 14 o bé 973 71 04 04).
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).

Del 28 d’abril a l’11 de maig de 2014
Mollerussa. Pavelló Firal
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, Editorial Joventut, Combel, Editorial Bambú, Ediciones Idampa, Tramuntana Editorial, Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, Animallibres, Kalandraka, Piscina Un Petit Oceà,
Centre de Recursos Pedagògics del Pla d’Urgell, Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Complir cinc anys representa superar un lapse de
temps important: un lustre. Vaja, fins i tot la paraula impressiona! Un comença a sentir-se important,
adquireix criteri i consciència del que vol.
En arribar als deu anys, podem considerar que hem
tombat una altra cantonada d’aquest camí que és
la vida i la conquesta de la maduresa.
Amb els quinze anys, arriba el descobriment de
l’amor. Representa la necessitat d’existir per donar-se a l’altre, la consciència de ser feliç només si
l’objecte dels nostres somnis ho és.
La celebració dels vint anys és una explosió d’energia on bullen totes les conquestes d’aquests anys
viscuts. Un sent que pot i ha de menjar-se el món.
Assolir els vint-i-cinc anys és compaginar energia
i maduresa, passió i solidesa. Però, alhora, és un
moment decisiu en què el canvi és possible, una
cruïlla de camins on es decideix fer un pas endavant i continuar, o bé tancar una etapa.
El Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya compleix trenta anys, trenta edicions continuades que
han passat per totes aquestes etapes: 5, 10, 15, 20,
25 i... 30 anys!!! I en aquest període ha estat un referent per a tots els nens i nenes de Catalunya en les
seves successives etapes, per als joves en què s’han
anat convertint i per als pares i mares que són avui,
adults que mouen el nostre país, que fan país.
Trenta anys exposant els llibres que escriptors i
il·lustradors han creat per a infants i joves, que les
editorials han publicat; trenta anys d’activitats, de
trobades, d’exposicions…
Perquè la història de la literatura infantil i juvenil
que explica aquest Saló del Llibre Infantil i Juvenil de
Catalunya és de les que es conten a la vora del foc, a la
falda d’una mare o d’un pare; s’explica amb dibuixos,
es viu en una biblioteca, es publica amb lletra lligada, amb lletra petita, s’escriu amb el cor i fa pessigolles. D’aquí l’exposició central d’aquest trentè
aniversari: «Pessigolles. Catàleg d’emocions i sentiments».
Els trenta anys del Saló fan Història!
Reina Duarte
Presidenta del ClijCAT. Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil
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Dia 28 d’abril a les 19.30 hores.
Acte d’inauguració, presidit pel Conseller de Cultura
Hble. Sr. Ferran Marcarell i celebració del 30è aniversari del Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya, amb
l’especial assistència d’escriptors, il·lustradors, editors,
periodistes, bibliotecaris, llibreters i representants del
Departament de Cultura i del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.

es fan la casa en llocs estranys, molt estranys. De vegades, com és el cas, es fan la casa en un racó de la cuina de
la casa d’algú altre. Per gentilesa de Piscina Un Petit Oceà.

Dia 1 de maig a les 12.30 hores.
El Petit Príncep a càrrec de Petit Bombay.
El Petit Príncep explicarà el seu llarg viatge per diferents
planetes, on ha conegut personatges ben estranys i curiosos, cadascun d’ells amb les seves manies i bogeries. El Petit Príncep fa moltes preguntes, vol saber, vol
aprendre a reconèixer què és l’amor, l’amistat, la por;
vol entendre el món foll dels adults.

Dia 9 de maig a les 10.30 hores.
X 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 1 de maig a les 18 hores.
Pomelo. Espectacle de narració, música i videoprojeccions a càrrec de Judit Farrés.
Un espectacle pensat perquè els nens vegin, escoltin...
i sentin. Judit Farrés proposa, a partir d’una compilació personal dels diferents llibres de Pomelo, un intens viatge a través de les experiències i els sentiments
d’aquest petit elefant rosa.
Dia 3 de maig a les 12 hores (6 a 10 anys). Cal inscripció
prèvia al mateix Saló. Màxim 25 persones.
«El taller monstruós. Un taller de conte i escriptura
creativa».
En el taller L’Agus i els monstres participaràs en aquest
batibull d’aventures i podràs inventar el teu propi final
de la història, amb l’ajuda dels seus creadors, Jaume
Copons i Liliana Fortuny. Si vols conèixer l’Agus i els
seus companys estrafolaris, els monstres, entra a www.
agusmonsters.com. Per gentilesa de Combel.
Dia 3 de maig a les 17 hores. Quina Ballaruca a càrrec
de La Cremallera Teatre. Animació infantil, amb un
xic de clown, dansa, música, participació individual i
col·lectiva.
Dia 4 de maig a les 12 hores.
«Formigues a la cuina. Versió interactiva del conte».
Diuen que les formigues són golafres, també diuen que

Dia 4 de maig a les 18 hores.
El llibre màgic dels Contacontes d’Arbeca. A càrrec de La
Cremallera Teatre. Espectacle de contes, música, màgia
i titelles.

Dia 10 de maig a les 9 hores.
«Jornada Pedagògica» a càrrec del Departament d’Ensenyament.
«Club Wonder: una proposta per compartir la lectura a
l’aula», a càrrec d’Àlex Gimeno Peláez.
Xerrada teoricopràctica sobre «Com explicar contes» a
càrrec de Ricard Bonmatí.
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 2014.
http://www.xtec.cat/web/formacio/capacitats_competencies_curriculum/biblioteques_escolars
A les 12 hores.
«Narració oral de contes». A partir de les bases treballades en la xerrada anterior.
A les 13 hores.
«IV Trobada de Municipis Lectors». Almenar, Lliçà de
Vall, Mollerussa i Súria.
D’11 a 13 hores.
Geronimo Stilton visita el Saló i us signarà tots els seus
llibres. Per gentilesa d’Estrella Polar.
Dia 10 de maig a les 17 hores.
Lek, a càrrec d’Skilstuna Animació. Lek es el terme suec
per definir Joc. Lek és un viatge arreu del món, on l’Skil
i el Tuna redescobreixen el valor de l’amistat a partir de
deixar de banda el materialisme i el consum. Una hora
d’animació pura, jocs esbojarrats i diversió garantida per
a menuts i no tan menuts!

Dia 11 de maig a les 12 hores (5 a 9 anys). Cal inscripció
prèvia al mateix Saló. Màxim 20 persones.
Taller sobre el conte La caputxeta vermella.
Dibuixarem un dels personatges i l’acotxarem dins un llit
màgic que els fa créixer.
Voleu saber com? La il·lustradora Mercè Galí us ho ensenyarà! Per gentilesa de Publicacions de l’Abadia de
Montserrat.
L’Hora del Conte. Cada dia, de dilluns a divendres, a les
18.30 hores.
Venda de llibres. El cap setmana. A càrrec de Llibreria
Dalmases.
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Cada dia, durant les visites escolars, els nens i nenes assistents podran conèixer un escriptor o il·lustrador.
Es faran tres sessions diàries: a les 9.30, a les 11 i a les
15.30 hores.
Dilluns 28 d’abril (de 8 a 10 anys).
Què fa… Rodolfo del Hoyo. Amb el suport de la Institució
de les Lletres Catalanes
Dimarts 29 d’abril (de 10 a 12 anys).
Què fa… Gemma Lienas. Amb el suport de la Institució
de les Lletres Catalanes
Dimecres 30 d’abril. A les 9.30 i a les 11 hores (de 8 a 10
anys).
Yolanda Arrieta i Leire Urbeltz, del País Basc, explicaran i
dibuixaran els seus contes. Amb el suport de Galtzagorri
Elkartea i l’Institut Basc Etxepare.

A les 16.00 hores (fins a 3 anys).
Tut-Tuut!, espectacle de contes pensats per als més petits, a càrrec de la companyia Fes-t’ho Com Vulguis.
Dilluns 5 de maig (P3-P5).
Els contes del ratolí Serafí, a càrrec de la companyia Fest’ho Com Vulguis.
Dimarts 6 de maig (P3-P5).
Els contes del ratolí Serafí, a càrrec de la companyia Fest’ho Com Vulguis.
Dimecres 7 de maig (de 6 a 8 anys).
Què fa… Jordi Vila Delclòs. Amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes.
Dijous 8 de maig. A les 9.30 i a les 11 hores (joves), a les
15.30 hores (de 6 a 8 anys).
Què fa… Enric Lluch. Amb el suport de la Institució de
les Lletres Catalanes.
Divendres 9 de maig. A les 15.30 hores (de 10 a 12 anys).
Què fa… Enric Lluch. 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 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.
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 a l’11
d’abril, de 9 a 13 o de 15 a 17 hores.

