FITXA TÈCNICA

«PESSIGOLLES. Catàleg d’emocions i sentiments»
Quan algú anomena la paraula PESSIGOLLES provoca més d’un somriure entre la gent que
l’escolta.
Però aquest mot no només està relacionat amb el somriure i amb el riure. També
amb la tendresa, la timidesa... i fins i tot amb la tristesa.
Com que la paraula PESSIGOLLES engloba una bona colla de sensacions al seu interior i
es pot escampar per diverses parts del cos –des del cor fins a les orelles, passant per la
panxa o les plantes del peu–, l’hem escollit com a títol d’una exposició que vol mostrar,
en forma de catàleg, les emocions i els sentiments més comuns entre les persones:
alegria, por, ràbia, neguit... i la manera com es reflecteixen en un seguit de contes i
novel·les per a infants i joves.
Estem segurs que tan sols amb el títol de PESSIGOLLES ja provocarem alguna emoció.
Però encara estem més segurs que amb els llibres que hem escollit desvetllarem el vostre
interès i un munt d’emocions i sentiments.
La mostra està integrada per nou banderoles i un centenar de llibres.
1. Introducció.
2. No sé què em passa! –preocupacions, neguits, angoixes, canvis...
3. Alegria
4. Tristesa
5. Valentia
6. Por
7. Ràbia
8. Autoestima. Agradar-se, complexos, inseguretat, timidesa...
9. Per saber-ne més. Inventari d’emocions

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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PESSIGOLLES. CATÀLEG D’EMOCIONS I SENTIMENTS
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:

