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Ja ha arribat el 35è Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya, la gran festa del llibre 

que, des de fa disset anys, celebrem a Mollerussa. «La trenta-cinquena edició, ja?», pre-

guntem amb il·lusió, admiració, gairebé amb respecte, com dient... hem arribat fins aquí, 

com ho hem fet?

Doncs amb la feina incansable de moltíssima gent. Des del moment de la seva creació fins 

avui moltíssimes persones hi han posat esforç, ganes, il·lusió, idees, treball i moltes parau-

les més que podríem afegir. No sé si som capaços d’imaginar el munt de llibres que hi han 

estat presents perquè els nostres infants i joves en gaudeixin.

Quants autors i autores, bibliotecaris i bibliotecàries, mestres i moltíssimes persones im-

plicades en el foment de la lectura han passat per aquí… I, sobretot, quants infants i joves!

Com sabeu, cada any el saló fa una exposició monogràfica. Aquest any és sobre l’aigua, i, 

com sempre, parlarem del tema des dels molts punts de vista que la literatura l’ha tractat: 

aigua per beure, nedar, jugar, pintar, regar, cuinar, relaxar-se, admirar, viatjar... Aigua: vida 

i també mort, quan en falta, o en el drama dels refugiats al Mediterrani.

Llibres de tota mena ens en parlaran, des de la poesia a la narrativa, passant pels àlbums 

il·lustrats per als més petits i els més grans.

Un cop més, ens donarà la benvinguda un mural preciós que, enguany, ens submergirà al 

mar. Ho farà gràcies a la feina meravellosa de moltes mans, i és que aquest és un mural 

especial, un mural que ha inclòs a pinzellades persones amb discapacitats i síndrome de 

Down. 

I, com sempre, moltíssimes activitats: tallers, actuacions, marató de lectura en veu alta, 

exposicions, visites dels autors i autores perquè infants i joves els puguin conèixer de pri-

mera mà i puguin debatre amb qui els ha fet passar tantes bones estones. Professionals 

de l’educació i de les biblioteques es trobaran per formar-se i intercanviar experiències. 

I llibres, molts llibres, per triar i remenar amb totes les novetats editorials de l’any, que 

també hi seran presents… més de cinc mil títols.

Cuidem aquest saló, no deixem que ens guanyi la rutina, estimem-lo, donem-lo a conèixer, 

encomanem amb més passió que mai l’amor per la lectura als nostres infants i joves. No 

us quedeu a les portes d’aquest gran esdeveniment, veniu a veure’l, veniu a gaudir, veniu 

a llegir. Els llibres són per a tothom.

La lectura, com l’aigua, és VIDA!

Anna Maria Macià
Presidenta del ClijCAT. Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil
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Dia 1 d’abril
de 9.30 a 11.30 hores

Dia 6 d’abril 
de 9 a 13.30 hores

Dia 5 d’abril
a les 18.30 hores

Dia 2 d’abril 
a les 18.30 hores

Hora del conte a càrrec del Casal Municipal de la Gent Gran dins 
del projecte intergeneracional «Coneixent-nos grans i petits».

«Visites amb autors a les biblio-
teques: formats i reflexions a tenir en compte»

A les 9.30 Benvinguda i cafè
A les 10 Intercanvi d’experiències i bones pràctiques
A les 11.30 Visita a les exposicions i participació a l’acte 
d’inauguració 

Organitzen: Central de Biblioteques de Lleida, Servei de Biblioteques 
del Departament de Cultura i Bib. Botó, Grup de Treball de Biblioteques 
Infantils i Juvenils del COBDC. 

Acte d’inauguració

Hora del conte – Presentació del llibre El jardí de les escales, a 
càrrec de les autores, Teresa Llorach i Victòria Rodrigo.

6a Trobada Pedagògica «La poesia envers l’escola: mirades i 
experiències», a càrrec del Departament d’Educació.

A les 9 hores Rebuda i acreditacions
A les 9.15 hores Benvinguda i visita guiada
A les 10.30 hores Presentació de llibres de poesia: a càrrec de 
Dani Espresate (Servei de Suports i Recursos Lingüístics)
A les 11.15 hores Pausa – Esmorzar
A les 11.45 h Presentació d’experiències: 
«La poesia: un tresor educatiu al Pla d’Urgell», a càrrec del 
CRP del Pla d’Urgell. Centres participants: Escola Les Arrels de 
Mollerussa, Escola Minyons d’Urgell de Fondarella, Institut Terres 
de Ponent de Mollerussa, Escola Sant Roc de Barbens.

PROGRAMA D’ACTES

a les 11.30 hores



«Llums, càmera, poesia!», a càrrec de l’Institut La Garrotxa, Olot. 
A les 13.00 h. Espectacle poètic Branques, a càrrec de Meritxell 
Gené. Dotze poetes del segle xx d’arreu dels Països Catalans, units 
per una especial sinceritat i intensitat de viure, cants a la terra i 
l’amor.

Destinataris: docents d’educació infantil, primària i secundària, responsables de biblio-
teca escolar i altres. El Departament d’Educació certificarà 5 hores de formació.
Període d’inscripció: de l’11 de març al 4 d’abril de 2019.
Enllaç a la inscripció
Per a consultes, dirigiu-vos a: biblioteques@xtec.cat

Contes de bandolers, a càrrec de Carles Alcoy. 

Presentació del llibre Lo Parrot, el bandoler, editat per l’Associació 
Cultural l’Arreu i l’Ajuntament de Mollerussa, escrit per Txell Giné i 
il·lustrat per Carme Maria Martín.

Pomelo, a càrrec de Judit Farrés.
Un intens viatge a través de les experiències i els sentiments d’en 
Pomelo, un petit elefant rosa. Un espectacle pensat perquè els nens 
vegin, escoltin i sentin.

Dia 7 d’abril 
a les 11.30 hores

Dia 9 d’abril 
a les 11.00 hores

a les 11.30 hores

a les 13.00 hores

a les 18.00 hores

a les 12.30 hores

a les 18.00 hores

El peix Peixet, a càrrec de Berta del Poblet.
El peix Peixet ha perdut la seva mare i necessita retrobar el camí 
a casa. Endinsa’t a l’aventura amb aquest petit personatge que 
et portarà per un recorregut de versos i endevinalles. Un conte 
experiència amb poemes de Ricard Bonmartí, Lola Casas, Enric 
Casasses, Miquel Desclot, Glòria Falcon i Joana Raspall.

Peripècies, a càrrec de Ton Muntané.
El senyor Patata (en Peripècies) arriba de dins els llibres per 
explicar-nos les seves aventures. Perquè la vida és una aventura 
des que et lleves fins que te’n vas a dormir.

Teatre arrossegat de Catalunya, a càrrec de Teatre Nu.
Un teatre desplegable amb un repertori universal. Comèdies, 
drames i tragèdies que els còmics ambulants arrosseguen arreu 
del món.

XV 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, Departament d’Educació i Ser-
vei de Biblioteques del Departament de Cultura.

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_pre_cons_activitats?p_any=2018-2019&p_codi=9000450555


Cada dia, de dilluns a divendres, a les 18.30 hores.

Presentació del llibre Soc MÉS de l’oest, lo #PostuLlibre2 del 
Sr. Postu. Lo llibre més a-Postu-flant de l’oest de Catalunya, 
afededeu! 

Espectacle Brossabadat, a càrrec de Magiadiver.
Un espectacle sorprenent que barreja màgia i lectura, llibres i 
fantasia, a través de contes i rondalles amb el poeta Joan Brossa 
com a protagonista principal.

Amb B de Brossa, a càrrec de Teatre Aula. 
Teatre, música, objectes i màgia en un espectacle homenatge a 
Joan Brossa.

Cresques Pirates Il·limitats presenta: Mai s’arriba a l’horitzó, a 
càrrec de Joma i Marc Egea. 
Un espectacle de dibuix en transformació amb música en directe ba-
sat en les aventures del pirata Cresques i la tropa de pirates poetes 
que l’han acompanyat en multitud de viatges, al llarg dels anys, per 
les pàgines de la revista Cavall Fort. 

Concert vermut literari
Gaudeix de la música en directe amb l’orquestra &The Band.

Descobreix l’aigua!, espectacle científic amb el físic Dani Jiménez.
Núvols, fluorescència, explosions, experiments sobre fenòmens de 
pressió i temperatura… El cicle de l’aigua com mai l’haureu vist en el 
xou més refrescant!

Dia 11 d’abril 
a les 18.00 hores

Dia 13 d’abril 
a les 12.00 hores

Dia 14 d’abril 
a les 11.30 hores

a les 18.00 hores

a les 12.30 hores

a les 18.00 hores

L’Hora del 
Conte



Exposició de llibres 
infantils i juvenils

Exposició 
«Novetats i fons 
editorial»

Exposició 
«Selecció 2018»

Exposició 
d’il·lustració «La 
inclusió és un art»

Exposició de les 
il·lustracions del 
llibre Lo Parrot, el 
bandoler de Carme 
Maria Martín. 

Exposició 
monogràfica 
«L’aigua»

Exposició 
«Dones d’aigua»

Prop de cinc mil llibres adreçats a infants i 
joves de 0 a 15 anys.

Editorials de llibre infantil i juvenil exposen les 
millors obres del seu fons i les novetats de l’any.

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 2018.

Windown és un projecte obert i transversal que 
dinamitza activitats de creació artística amb una 
mirada inclusiva, del qual tothom pot formar part.
Idea i coordinació: Gusti, Isma i Inge Nouws.

Editat per l’Associació Cultural l’Arreu i 
l’Ajuntament de Mollerussa i escrit per Txell Giné.

Llibres per beure, per nedar, per mullar, per rentar, 
per surar, per regar, per esquitxar, per surfejar, per 
capbussar-se, per refrescar-se… llibres per viure i 
submergir-se al fascinant 
món de l’aigua. 

Trenta il·lustradors, tots 
alumnes de l’àrea
d’il·lustració de l’Escola 
de la Dona de la Diputació de 
Barcelona, presenten la seva mirada 
particular sobre aquests éssers de 
la mitologia catalana que, des de la 
vora de l’aigua, protagonitzen llegendes 
envoltades de misteri.
Idea i coordinació: Ignasi Blanch i Jan Barceló

EXPOSICIONS



Cada dia, durant les visites escolars, els infants i joves podran 
conèixer un escriptor o il·lustrador, gentilesa de la Institució de les 
Lletres Catalanes.
Es faran tres sessions diàries: a les 9.30, a les 11 i a les 15.30 hores.

Dilluns 1 d’abril 
(Cicle inicial)

Què fa… Cristina Losantos?

Dijous 4 d’abril 
(Cicle inicial)

Què fa… Gusti?

Dijous 11 d’abril  
(Joves)

Què fa… Ivan Ledesma?

Dimarts 9 d’abril 
a les 15.15 hores 
(Educació infantil)

Un circ de contes, contes a 
càrrec de Fes-t’ho Com Vulguis 

Dimarts 2 d’abril 
(Educació infantil)

La maleta dels records, contes 
a càrrec de Santi Rovira 

Divendres 5 d’abril 
(Cicle mitjà)

Què fa… Alegria Julià?

Divendres 12 d’abril 
(Educació infantil)

Contes per sucar-hi pa, contes 
a càrrec de Glòria Arrufat 

Dimarts 9 d’abril 
a les 16.30 hores 
(Escoles bressol)

Tu-Tuut!, contes a càrrec de 
Fes-t’ho Com Vulguis 

Dimecres 3 d’abril 
(Cicle mitjà)

Què fa… Pep Molist?

Dilluns 8 d’abril  
(Cicle superior)

Què fa… Muriel Villanueva?

Dimecres 10 d’abril  
(Cicle superior)

Què fa… Jordi Folck?

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 6 al 14 de març de 2019, de 9 a 13 o de 15 a 17 hores.

VISITES ESCOLARS AMB 
CITA PRÈVIA CONCERTADA



Com a complement, i perquè pugueu passar un dia sencer al 
Pla d’Urgell, us suggerim diverses possibilitats. Poseu-vos-hi en 
contacte per 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: 
De dilluns a divendres: de 9 a 13 i de 15 a 20 hores
Dissabtes i diumenges: d’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.


