FITXA TÈCNICA

«DE CAP A L’AVENTURA»
Atreviu-vos-hi!
Us convidem a llançar-vos de cap a l'aventura, on res no és habitual ni els ingredients són
sempre els mateixos. L'aventura és un enorme calaix de sastre on tot és possible.
—Què? Com? Quan? Sí. A llegir històries d'aventures, que és, de ben segur, el gènere literari
més popular de la història. De Robinson Crusoe fins a Harry Potter, tot passant per Pippi
Langstrum o Massagran, el seu objectiu ha estat sempre distreure i emocionar els lectors.
—Que us provoca una mica de por?
—Que us fa mandra deixar el sofà de casa per uns dies? —Que un cop allà, què carai hi
fem?
—Que ja us està bé ser com sou, i no voleu canviar per res del món? Va, atreviu-vos! Au,
som-hi... de cap a l'aventura! I com deia Ben Kenobi a La guerra de les galàxies:
—Que la força ens acompanyi!
Estructura
La mostra està integrada per NOU banderoles i un centenar de llibres.
1. Introducció
2. LA PARTIDA
3. Aventura CLÀSSICA O ACTUAL
4. Aventura EN SOLITARI O AMB COMPANYIA
5. Aventura QUOTIDIANA O EXÒTICA
6. Aventura A LA CIUTAT O A LA NATURA
7. Aventura EN EL PASSAT O EN EL FUTUR
8. Aventura REAL O FANTÀSTICA
9. LA INFORMACIÓ

Entitat organitzadora: Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (CliijCAT)
Mallorca, 272, 1a. planta · 08037 Barcelona
Tel. 93 487 45 25 · clijcat@clijcat.cat · www.clijcat.cat

Persona de contacte: Marta Roig
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DE CAP A L’AVENTURA!
DATES DE L’EXPOSICIÓ:
RECOLLIDA
DEVOLUCIÓ

(a càrrec de l’entitat sol·licitant)

(a càrrec de l’entitat sol·licitant)

DATA:
DATA:

DADES TÈCNIQUES: 9 banderoles amb els suports corresponents i un centenar
de llibres, aproximadament, SENSE PRESTATGERIES
CONDICIONS
El cost de cessió de l’exposició DURANT QUINZE DIES és de

180 EUROS

El cost de cessió de l’exposició DURANT TRENTA DIES és de

300 EUROS

Els transports tant d’anada com de tornada seran a càrrec de l’entitat sol·licitant.
Els materials els haurà de recollir i retornar, l’entitat sol·licitant.
L’entitat sol·licitant es compromet a retornar en perfectes condicions el material cedit i a
reposar, si és el cas, el material malmès.
L’entitat sol·licitant es compromet a lliurar còpia del material de promoció de l’activitat.
En el material de promoció (cartells, catàlegs, programes...) hi constarà el logotip del ClijCAT
SIGNAT ENTITAT SOL·LICITANT:

