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COMITÈ EXECUTIU
Presidenta: Sra. Reina Duarte.
Vicepresident: Sr. Josep Gregori, Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.
Tresorera: Sra. Diana Riba, Gremi de Llibreters de Catalunya.
Directors de la revista Faristol: Sr. Pep Molist i Sr. Joan Portell.
Secretària de Junta i tècnica: Sra. Margarida Mateu.
Vocals:
Sra. Patrizia Campana, Gremi d’Editors de Catalunya.
Sr. Joaquim Bejarano Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura (ICEC).
Sra. Anna Herráez, Servei de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil/Biblioteca Xavier
Benguerel/Biblioteques de Barcelona.
Sra. Cecília Lladó, Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament.
Sra. Anna Maria Macià, Associació d’Editors en Llengua Catalana.
Sra. Carme Marcos. Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya fins el mes de setembre en
que l’APIC es dóna de baixa del ClijCAT.
Sra. Ma. Carme Roca. Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
Sra. Marta Roig. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

PLENARI
Sra. Reina Duarte. Presidenta.
Sr. Juanjo Arranz. Director de Programes i Cooperació de Biblioteques de Barcelona. Servei de
Documentació de Literatura Infantil i Juvenil/Biblioteca Xavier Benguerel
Sr. Joaquim Bejarano. Director de l’Àrea del Llibre de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Sra. Patrizia Campana. Gremi d’Editors de Catalunya.
Sr. Antoni Daura. President del Gremi de Llibreters de Catalunya.
Sr. Daniel Fernández. President del Gremi d’Editors de Catalunya.
Sr. Josep A. Fluixà. Director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.
Sr. Miguel Gallardo. President de l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya, fins el mes de
setembre en que l’APIC es dóna de baixa del ClijCAT.
Sr. Guillem-Jordi Graells. President de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
Sr. Josep Gregori. Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.
Sra. Anna Herráez Servei de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil/Biblioteca Xavier
Benguerel/Biblioteques de Barcelona.
Sra. Cecilia Lladó. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Sra. Anna Maria Macià. Associació d’Editors en Llengua Catalana.
Sra. Carme Marcos. Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya, fins el mes de setembre en
que l’APIC es dóna de baixa del ClijCAT.
Sra. Mercè Muntada. Presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya fins
el mes de juny en que és substituïda pel Sr. Daniel Gil Solés.
Sr. Albert Pèlach. President de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana.
Sra. Diana Riba, Gremi de Llibreters de Catalunya.
Sra. Ma. Carme Roca. Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
Sra. Marta Roig. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.
3

XXX SALÓ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL DE
CATALUNYA
El XXX Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Cataluya es va
celebrar al Pavelló Firal de Mollerussa del 28 d’abril al 30 de
maig.
Organitzat per dotzè any consecutiu a la capital del Pla
d'Urgell, el Saló va ser l’aparador de prop de 5.000 llibres
de tots els estils destinats a menor de 16 anys.
El Saló del LIJ de Catalunya va comptar amb el suport de
l’Ajuntament de Mollerussa, el Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Cultura i
l’OEPLI.

• Van visitar el Saló 3.300 infants i joves en visita guiada, 100 grups escolars en 8
dies lectius, més de 12.000 persones. Aquestes xifres suposen un lleuger increment
de visitants respecte a l’any anterior tot i que el Saló ha durat un dia menys.
• Destaca l’augment de públic familiar, procedent de les comarques de Tarragona i
Barcelona, durant els dies del pont de maig.
Roda de premsa. Dia 22 d’abril a les 10,30 hores
El Saló es va presentar en roda de premsa al
Ajuntament de Mollerussa, el dia 22 d'abril: Sr.
Marc Solsona, alcalde de Mollerussa; Sra. Diana
Solé directora de la Biblioteca Comarcal Jaume Vila
de Mollerussa i Sra. Marga Mateu, Secretaria
Tècnica del ClijCAT.

Inauguració. Dia 28 d’abril a les 19.30 hores.
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Presidida pel Conseller de Cultura Hble. Sr. Ferran Marcarell i celebració del 30 aniversari del Saló del
Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya, amb l'especial assistència de més de seixanta escriptors,
il·lustradors, editors, periodistes, bibliotecaris, llibreters i representants del Departament de Cultura i
del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que es van desplaçar conjuntament a
Mollerussa en autocar.
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Programa d’activitats

Dia 1 de maig a les
12.30 hores.
«El Petit Príncep». A
càrrec de Petit Bombay.

Dia 1 de maig a les 18
hores.
«Pomelo».Espectacle
de narració, música i
videoprojeccions.
A
càrrec de Judit Farrés.

Dia 3 de maig a les 12
hores.
«El
taller
monstruós». Taller de
d’ escriptura creativa.
A càrrec de Jaume
Copons
i
Liliana
Fortuny. Per gentilesa
de Combel. (20 nens)
Dia 3 de maig a les 17 hores.
«Quina Ballaruca» a càrrec de
La Cremallera Teatre.

Dia 4 de maig a les 12 hores.
«Formigues a la cuina». Versió
interactiva del conte. Per
gentilesa de Piscina Un Petit
Oceà.
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Dia 4 de maig al les 18 hores.
«El
llibre
màgic
dels
Contacontes d’Arbeca», a
càrrec de La Cremallera
Teatre. Espectacle de contes,
música, màgia i titelles.

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.
Fundació
Enciclopèdia Catalana i
Departament
d’Ensenyament.
Dia 10 de maig.
TROBADA PEDAGÒGICA, AMB LA COL·LABORACIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
Als mestres i professors assistents els va comptar com a 5 hores de formació certificades pel
Departament.
A les 9 hores. «Club Wonder:
una proposta per compartir la
lectura a l’aula». A càrrec
d’Alex Gimeno Peláez.

A les 11 hores. «Com explicar
contes».
Xerrada teoricopràctica a càrrec
de Ricard Bonmatí i visita guiada
al Saló.
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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 Valle, Mollerussa y
Súria.

D’11 a 13 hores. «Geronimo
Stilton». visita al Saló i
signatura de llibres. Per
gentilesa d’Estrella Polar.

A les 17 hores. «Lek», a càrrec
de Skilstuna Animació. Lek és
el terme suec per definir Joc.

Dia 11 de maig a les 12
hores. «Taller sobre el conte
La Caputxeta Vermella».
Aforament limitat a 20
infants. Per gentilesa de
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat.
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L’hora del conte. Cada dia, de
dilluns a divendres a les 18.30
hores.

Venda de llibres. A càrrec de
Llibreria Dalmases, tots els
caps de setmana i festius

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

Exposició «Novetats i fons editorial»
Editorials de llibres infantils i juvenils van exposar les millor obres del seu fons i les novetats editorials
de l’any: Angle Editorial, Animallibres, Baula, Editorial Bambú, Combel, Cossetània Edicions, Editorial
Cruïlla, Edebé, La Galera Editorial, Grup Planeta, Grup 62, Ediciones Idampa, Editorial Joventut,
Kalandraka, Tramuntana Editorial i Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
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Exposició «Selecció 2013».
Els llibres més interessants
apareguts al llarg de l’any
2013. Selecció realitzada per
l’equip de crítica i el consell de
redacció de la revista Faristol.

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 «Historia de Catalunya. Una història de treball, pacte i cultura»
Una proposta que revisa 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 representa batalles, ni conquestes territorials, ni guerres.
Tracta de les conquestes culturals i de les batalles silencioses per mantenir una societat avançada,
consistent, lliure i amb una cultura sòlida i irrenunciable
Escriptors: Cinta Arasa, Clara Bassols, Mar Fuente, Alicia Gómez, Carol Isern, Marta Luna, Marta
Romera i Marta Sanmartín.
Il·lustradors: Anna Aparicio, Roser Argemí, Ona Avilés, Carmen Bertrana, Ignasi Blanch, Antonia Bonell,
Juan Bricollé, Marta Casals, Laia Ferraté, Azahara Gil, Lara Gombau, Daniel Gómez, Eva Moreno, Jordi
Nogales, Fernando 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.
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Exposició d’il·lustracions originals del llibre «1714».
Coincidint amb el 300 aniversari de la derrota catalana en la guerra de Successió de 1714, un treball
conjunt de Jordi Sierra i Fabra i Ignasi Blanc editat per La Galera.

VISITES ESCOLARS
Cada dia, durant les visites escolars, els infants i joves assistents en visita guiada van poder conèixer
un escriptor/a o il·lustrador/a.
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).
¿Qué 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 les 11 hores (de 8 a
10 anys). ¿Què fan Yolanda
Arrieta i Leire Urbeltz?.
Amb
el
suport
de
Galtzagorri
Elkartea
i
l’Institut Basc Etxepare.
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A les 16.00 hores (fins els 3
anys).
«Tut-Tuut!», espectacle de
contes pensats per als més
petits, a càrrec de a
companyia Fes-t’ho com
Vulguis.

Dilluns 5 i dimarts 6 de
maig (P3-P5).
«Els contes del Ratolí
Serafí», a càrrec de la
companyia Fes-t’ho com
Vulguis.

Miércoles 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 y las 11 hores
(joves) i a les 15.30
hores (de 6 a 8 anys).
¿Què fa... Enric Lluch?.
Amb el suport de
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.
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ALTRES ESPAIS
La casa blanca dels sentiments.

La casa blanca
sentiments.

dels

Plató de TV. Recomana
un llibre.

Fent amics. Cartes per a escoles
d’altres ciutats

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Com a complement, i perquè els visitants poguessin passar un dia sencer al Pla d’Urgell, es van suggerir
diverses possibilitats:
• Espai Cultural del Canal d’Urgell. Museu de l’Aigua.
• Museu de Vestits de Paper. Visita al museu i taller educatiu.
• Estany d’Ivars i Vila-sana. Projecte de recuperació de l’espai, dessecat des del 1951.
Situat al mig de la plana d’Urgell, 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 rebien
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.
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•

Granja escola Les Obagues. L’ecocentre de la plana de Lleida oferia un 10% de descompte en
les estades a la granja escola, tant per a grups com per a particulars, si visitaven el Saló del
Llibre.

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 va tancar les portes el dia 11 de maig a les 14 hores.

Espai Cultural del Canal d’Urgell

Museu Vestits de paper

ACUDAM. Centre ocupacional i Especial de treball

Granja escola Les Obagues
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REVISTA
Consell de Redacció:
Àngel Burgas, Lluís Farré, Sònia Gómez, Glòria Gorchs i Marta Luna.
Direcció: Pep Molist i Joan Portell
Secretària: Margarida Mateu
Equip de crítica:
Eulàlia Barbosa, Mònica Baró, Oblit Baseiria, Arantxa Bea, Joan Bustos, Beatriu Cajal, Nati Calvo,
Ariadna Civit, Bernat Cormand, Ana Diaz-Plaja, Teresa Duran, Paula Esparraguera, Montserrat
Fàbregas, Sílvia Fernández, Glòria Gorchs, Sílvia Lanau, Marta Luna, Pep Molist, Gemma Mulet, Rosa
Mut, Matilde Portalés, Joan Portell, Aurora Vall, Caterina Valriu i Laia Ventura.
Equip de llibreters:
Júlia Blázquez i Miguel Ángel Rincón, La Petita llibreria de Poblenou de Barcelona, Sònia Gómez i Diana
Riba, Pati de Libres de Sant Cugat del Vallès; Fe Fernández Villaret, L’Espolsada Llibres de les
Franqueses del Vallès; Paula Jarrin, Llibreria Al·lots de Barcelona; Montse Marcet, Llibreria El Racó del
Llibre Jove de Rubí; Olívia Pascual, Llibreria l’Aranya de Cerdanyola del Vallès; Irene Tortós-Sala Brugué,
Llibreria l’Altell de Bayoles i Meritxell Ral: Llibreria La Central del Raval de Barcelona.
Sumari número 78. Abril 2014
Articles. Il·lustracions més enllà del paper. Àngel
Burgas.
Vet aquí una vegada... Els clubs de lectura infantils i
juvenils de la Biblioteca Pública de Tarragona (20032013). Imma Pujol.
Tastets de ràdio i LIJ. Pere Martí i Bertran.
20è aniversari de Llegir per sentir de Ràdio
Vilafranca. Entrevista a Pere Martí i Bertran. Gemma
Mulet.
Galeria. Vuit dies d’aritmètica. Teresa Duran.
Memòria. Les primeres Galeres d’or. Fina Rifà
Els classificats, Actualitat, amb la Selecció dels millors
llibres de l’any 2013, La Crítica i Els llibreters
recomanen, tancaven el número.
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Sumari número 79. Setembre 2014
Articles: Literatura infantil digital 0-6. Present i
futur. Cristina Correro i Neus Real.
Tresors amagats per a molts. Els secrets dels
clàssics. Rosa Navarro Durán.
Barcelona, l’estrella de les guies de viatges
infantils. Trinitat Gilbert.
Galeria. Quaderns il·lustrats. Lluís Farré
Actualitat. 9è Premi de Literatura Infantil
Atrapallibres i 18è Premi de Literatura
Protagonista Jove 2013-2014
Els classificats, La Crítica i Els llibreters recomanen,
tancaven el número.

Sumari número 80. Desembre 2014.
Articles: Collita 1714. Marta Luna.
Sota l’espectre de la crisi. El conte de Nadal des de
la mirada d’Elisenda Paluzie, Arcadi Oliveres i Joan
Garriga. Jordi Úbeda.
Contes sense armaris. Una reflexió sobre la
diferència a través de la literatura infantil. Bernat
Cormand.
Galeria: Les cançons de la radio LIJ. Chus Díaz.
Actualitat: Premi Atrapallibres i Premi Protagonista
Jove 2014-2015.
Els classificats, La Crítica i Els llibreters recomanen,
tancaven el número.
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JORNADA DE FORMACIÓ DE L’EQUIP DE CRÍTICA DE

La XI Jornada de formació de l’equip de critica de
Faristol es va celebrar el dia 18 d’octubre a l’Arts
Santa Mònica. Es va obrir al públic per segon any
i hi va assistir 30 persones; 5 d’elles amb
matrícula.
La Jornada va rebre, per primera vegada, un ajut
del Ministerio de Cultura a través de l’OEPLI que
es va fer càrrec, directament, del pagament de
les despeses

XI Jornada de formació de
l’equip de crítica

Barcelona, 18 d’octubre
de 2014

Lloc: Arts Santa Mònica
C/ La Rambla, 7
Barcelona

Taula rodona: Com reben la crítica els escriptors. A
l’altra banda del mirall.
Participants: Jaume Copons, Bernat Cormand i Anna
Manso.
Presentació: Pep Molist
Jaume Copons (escriptor) va presentar el quadrat màgic
de l’edició: editor-autor-crítica-públic. Uns quadrat que
actualment troba diferents espais on fer-se difusió, més
enllà del paper. Va reclamar una crítica en àmbits digitals sense caure en el cofoisme i la que la
crítica exposés la seva opinió sense embuts. Va opinar que les crítiques a Faristol són massa uniformes,
ni massa dolentes ni massa bones i que la crítica hauria d’existir des d’un inici, des dels primers passos
dels autors per ajudar-los a créixer com a tals.
Bernat Cormand (il·lustrador) va exposar que en una obra literària és impossible trobar el to per tal
que aquesta sigui a gust de tothom. Que la crítica literària no és una ciència: “té a veure més amb
l’emoció que amb la raó”, que el crític jutja l’obra segons l’efecte que li produeix i, si aquesta està ben
feta i amb valor literari per si mateixa, aquesta crítica també hauria d’afrontar el contingut de l’obra i
no només els aspectes formals, com a voltes s’escuden els crítics. Va comentar la polèmica i els
perjudicis que li han comportat determinades crítiques.
Anna Manso (escriptora) va exposar que ha rebut crítiques diverses i totes elles les ha tingut en compte
però que ni les l’entronitzen se les creu a ulls clucs ni tampoc les que fan el contrari; les posa totes en
quarantena. Va manifestar que el pitjor que li pot passar a un autor no és rebre una mala crítica, sinó
que el seu llibre passi desapercebut. Va demanar una major extensió en les crítiques, que afrontessin
temes que pel poc espai a Faristol no s’hi entra a fons, que es dediqués més espai a la il·lustració, i que
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es destaqués el contingut literari de l’obra. També va opinar que moltes vegades els crítics s’adrecen
únicament als prescriptors i que estan massa lluny del públic a que en última instància s’adrecen els
llibres: els infants i joves. Va finalitzar la seva intervenció fent una crida a l’equip de Faristol perquè
aprofitessin el tresor que tenen entre mans.
Conferència: Com valorar la LID (Literatura Infantil
Digital),
Participants: Maria Neus Real.
Presentació: Joan Portell
Maria Neus Real va il·lustrar sobre el món, encara en
plena definició, de la Literatura Infantil Digital que va
presentar com un món especialment centrat en la
tecnologia Apple, on la cultura anglosaxona hi té un paper
preponderant. Va lamentar que les App’s
en català
siguin mínimes i no sempre de la qualitat desitjada.
Va exposar que per avaluar la LID cal tenir en compte els mateixos valors que la LIJ en paper i a més
cal sumar-hi elements nous que permet la nova tecnologia com és la veu, el moviment, la
interactivitat..., que calia valorar-ne la multi modalitat, la interactivitat (especialment en productes
destinats a infants de 0 a 6 anys) o la hipertextualitat (en productes per a més de 6 anys). A partir
d’aquest va donar precises sobre què valorar.
Activitat pràctica: El llibre de la meva vida
Participants: Tots els assistents
Per acabar la jornada es
va fer una presentació de
les faixes que els
assistents
havien
col·locat en el llibre que,
des del punt de vista de
cadascú, havia merescut
dret de record en la seva
memòria lectora.
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. CRÍTIQUES DE LIJ A LA PREMSA GRATUÏTA

El ClijCAT ha continuat facilitant a ’Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació AMIC (Abans
ACPG) crítiques procedents de Faristol per incorporar en el seu banc de continguts.
Relació de crítiques que els mitjans han publicat:
Títol
15 són quinze
Adéu tristesa!
Arc. El naixement d’una
heroïna
Cicatrius de 1714
Com es fa un llibre

Editorial
Barcanova
Castellnou
Estrella Polar

Concert de piano

Ekaré

Dos indis

Cruïlla

Dues passes més enllà
El cas dels bandits assassins
El despatx de don Baltasar de
Garchereros
El gran llibre sobre Roma
El llindar obscur de la màgia

Tàndem
La Galera
Edebé

El meu primer Espriu: un
poema per a cada estació
El peatge màgic

Baula

El pot de les enrabiades
Els tres cavallers alts
Filles úniques
Formigues a la cuina

Barcanova
La Galera
Cruïlla
Piscina un petit
oceà
La Galera
La Galera
Cruïlla
La Galera

Katàlepsis
L’abecedari de Catalunya
La balada del funicular miner
La fabulosa història d’Eixerit
1er i la seva carrossa

Bromera
La Galera

Combel
Baula

Bambú

Mitjans
Fòrum AD
Vilanova Digital, Fòrum AD
Revista de Ripollet, La Ciutat de Tarragona,
Forum AD
Revista de Ripollet
Vilanova Digital, Fòrum AD; Revista de
Ripollet
Revista de Ripollet; Vilanova Digital; Forum
AD
Revista de Ripollet; Vilanova Digital;
Forum AD
Fòrum AD, La Ciutat de Tarragona
Fòrum AD
Revista de Ripollet
Fòrum AD
Fòrum AD, La Ciutat de Tarragona, Vilanova
Digital
Vilanova Digital, La Ciutat de Tarragona;
Forum AD
Cerdanyola al Dia, Forum AD; Revista de
Ripollet
Revista de Ripollet
Fòrum AD
Fòrum AD
Fòrum AD; Vilanova Digital
Revista de Ripollet
Fòrum AD; Vilanova Digital
Cerdanyola al Dia, Fòrum AD
Fòrum AD
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La gelosia ve... i se’n va
La lluna és dolça, Ahmed!
La rateta i el gat burleta
Les aventures d’en Flor i en
Mosqueta
Les verges del sol

Castellnou
Cadí
Cruïlla
La Galera

Vilanova Digital, Fòrum AD
Fòrum AD; Revista de Ripollet
Cerdanyola al Dia, Fòrum AD
Fòrum AD

Bromera

Llavors de paper
Malenconia n. 1

Bromera
Edebé

Maria Llufa

Cruïlla

No ho expliquis a ningú
Paraules al mirall

Barcanova
Barcanova

Paraules per dir com som
Qui la diu, l’endevina
Salvador Espriu
Tant de gust, senyor SalvatPapasseit
Tió o Santa Claus?
Tots els petons del món

Barcanova
Cruïlla
Baula
P. Abadia
Montserrat
Baula
El Cep i la Nansa

Fòrum AD, La Ciutat de Tarragona; Revista
de Ripollet
Fòrum AD; Revista de Ripollet
Revista de Ripollet ; Ciutat de Tarragona;
Vilanova Digital
Vilanova Digital, Fòrum AD; Revista de
Ripollet
Fòrum AD, La Ciutat de Tarragona
Fòrum AD, La Ciutat de Tarragona; Revista
de Ripollet
Cerdanyola al Dia, Fòrum AD, Tot Caldes
Cerdanyola al Dia
Fòrum AD; Vilanova Digital
Fòrum AD, La Ciutat de Tarragona

Ulls negres

Estrella Polar

Vida, obra i secrets d’Helena
Mascort

Bullent

Fòrum AD
Vilanova Digital, Fòrum AD; Revista de
Ripollet
Fòrum AD, La Ciutat de Tarragona,
Cerdanyola al Dia; Revista de Ripollet
Fòrum AD; Revista de Ripollet
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PREMI DE LITERATURA PROTAGONISTA JOVE
18a EDICIÓ
El lliurament de premis es va fer dia 4 de juny al Palau
Robert. Va presidir l’acte el sr. Joaquim Bejarano,
directr de l’Àrea del Llibre de l’ICEC, acompanyat per
la presidenta del ClijCAT Sra. Reina Duarte i la Sra.
Rosa Mut, membre de la Comissió d’Experts.

Els guanyadors:
 Categoria 13-14 anys
Patricia Martín. Una de zombis. Estrella Polar
 Categoria 15-16 anys
Angel Burgas. Noel et busca. La Galera
Pel que fa al sorteig dels lots de llibres, enguany se’n
van donar dos per a cada categoria i els guanyador
van ser:





SI Calldetenes de Calldetenes (Barcelona)
Institut Carles Vallbona de Granollers (Barcelona)
Institut Palamós de Palamós (Girona)
Biblioteca Roca Umbert de Granollers (Barcelona)

Es va editar un vídeo de l’acte i es va pujar al web del ClijCAT i a Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=nkJWBfjCrHY
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19a EDICIÓ
Es va convocar en el mes d’octubre. La Comissió d’Experts estava formada per: Sra. Beatriu Cajal
(Revista Faristol), Sra. Glòria Gorchs (Biblioteca Roca Umbert), Sr. Joan Portell (ClijCAT), Sra. Rosa Mut
(ACALI) i Sra. Veri Pena (Llibreria La Mulassa).
Les obres que optaran al premi:
Categoria 13-14 anys
DRAPER, Sharon M. Fora de mi. Cruïlla.
HERNÀNDEZ, Pau-Joan. La balada del funicular miner. Cruïlla.
MARTÍN, Esteban. Sanada. La conquesta de l’Imperi. Edebé.
VALENTINE, Jenny. La doble vida de Cassiel Roadnight. Cruïlla
Categoria 15-16 anys
CIRICI, David, Zona prohibida. Grup 62/Fanbooks.
FARRANT, Natasha. La nova vida de Bluebell Gadsby. La Galera.
SHUSTERMAN, Neal. Desconnexió. Barcanova.
SUTCLIFFE, William. El mur. Una faula moderna. Grup
62/Fanbooks.
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PREMI DE LITERATURA INFANTIL ATRAPALLIBRES
8a EDICIÓ
El lliurament de premis es va fer el dia 11 de juny a l’auditori de la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona
i el va presidir la Sra. Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, acompanyada per
la presidenta del ClijCAT Sra. Reina Duarte, i la Sra. Rosa Mut, membre de la Comissió d’Experts. El
màgic Selvin va amenitzar l’acte.
Els guanyadors:

Categoria 9 anys
Anna Cabeza. El misteri de la
tifa de gos abandonada.
Cruïlla

Categoria 10 anys
David Cirici. Molsa. Edebé

Categoria 11-12 anys
Caroline Lawrence. El cas dels
bandits assassins. La Galera.
Va recollir el premi l’editora
Iolanda Batallè.

El lots de llibres sortejats entre les escoles i biblioteques participants van ser per a:
 Escola Flama de Manresa (Barcelona)
 Escola Les Cometes de Llorenç del Penedès (Tarragona)
 Escola Joan Maragall de Vilanova del Camí (Barcelona)
 Escola La Sínia de Sant Antoni de Calonge (Girona)
Es manté la participació de l’any anterior: més de 5.500 nens i nenes.
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Es va gravar l’acte i es va pujar al web del ClijCAT i a Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=sNJBh2COndU

9a EDICIÓ
La 9a. edició es va convocar en el mes d’octubre. La Comissió d’Experts la van integrar: Sra. Nati Calvo,
Biblioteca Sant Idelfons; Sra. Montserrat Marcet, Llibreria Racó del Llibre; Sra. Marta Martí, Biblioteca
Central de Terrassa; Sr. Agustí Lleyda, mestre, i Sra. Rosa Mut, Associació Catalana d’Amics del Llibre
Infantil.
Els llibres que optaran al premi:
Categoria 9 anys
BREDOW, Wilfried von. La Lola vola i altres històries
horripilants. Trad. Anna Soler. Takatuka
CABEZA, Anna. El misteri de la tifa de gos abandonada.
Bambú
MOLIST, Pep. Ricard, el del forat negre. Animallibes
Categoria 10 anys
CIRICI, David. Molsa. Edebé
LLUC, Tomàs; LOSANTOS, Cristina. Llibre dels oficis. PAM
OBRECHT, Bettina. Sputnik. Trad. Anna Soler. Takatuka
Categoria 11-12 anys
JUSTER, Norton. El peatge màgic. Trad. Jordi Martín.
Bambú
LAWRENCE, Caroline. El cas dels bandits assassins. Trad.
Joan Puntí. La Galera
POU, Gisela. L'edat del lloro. Edebé
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PROGRAMA «MUNICIPI LECTOR»
Coordinador general: Sr Joan Portell
Coordinadors dels municipis:
Almenar: Sr. Jesús Ballaz
Mollerussa: Sr. Joan Portell.
Lliçà de Vall: Sra. Dolors Alet.
Súria: Sr. Josep Miquel Varea.

Almenar
Sisè any d’implementació. Va tancar el curs 2013/2014 amb una valoració qualitativa positiva per part
de tots els membres del Consell de Lectura.
Els canvis i l’adaptació de diverses activitats des de quan van començar el 2008 ha estat dinàmica.
Aquest any, però, es van trobar davant el repte de continuar en el programa per l’augment en el
percentatge del pressupost que haurà d’assumir l’Ajuntament en el proper curs. Davant l’incertesa i
els resultats del projecte obtinguts al llarg del període fixat, els ànims i la voluntat de continuar són
alts i esperen que l’Ajuntament els deixi continuar un any més.
Van tancar l’any amb l’objectiu assolit en la celebració de la III Jornada Lectura en família celebrada el
dia 12 d’octubre. Aquesta Jornada és una mostra de la filosofia de Muncipi Lector: sumar sinèrgies per
promoure la lectura.
Enguany van aconseguir sumar-hi les entitats esportives del municipi i de l’àrea de pediatria del Centre
d’Atenció Primària Almenar-Alfarràs.
Reflexions al voltant de la III Jornada de Lectura en Família:
 La literatura té un ampli terreny per explorar i s'ha

d'augmentar el seu prestigi social.
Cal que els mediadors siguin creatius per augmentar la
visibilitat de la lectura.
 Cal incidir en els mitjans de comunicació públics perquè es
redueixi la secció d'esport i es parli més de literatura i
llibres, en horaris de màxima audiencia.
 Hem d'estar atents a les noves formes de consumir
literatura de ficció.
La lectura fomenta l'esperit crític, si no llegim, no pensem; les empreses públiques i
privades no hi inverteixen com a element de consum.
Només amb la lectura i els llibres podem tenir una vida plena.
Tres milions de persones utilitzen el carnet de Biblioteca a Catalunya, una xifra rècord,
superior al nombre de socis de cinc clubs esportius destacats a nivell estatal (entre ells el
Barça i el Reial Madrid).
L'exercici físic entrena el cos, la lectura entrena la ment.
Tot gran llibre diu alguna cosa de nosaltres mateixos.
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 Les biblioteques són llocs perillosos perquè els llibres ens poden portar a llocs
desconeguts.
Tothom em diu que he de fer exercici. Que és beneficiós per a la meva salut. Però mai no he
escoltat ningú dir-li a un esportista: has de llegir!
(José Saramago)

Avaluació quantitativa. Dades referents a la biblioteca

Dades biblioteca
20000
15000

13759

16312

10120 10516

Curs 2012/2013

10000
5000

55

79

Curs 2013/2014

0
Visitants

Prèstec

Nous Carnets

Destaquen que tots els nivells van dedicar una estona diària a la lectura. L’alumnat triava entre els
llibres seleccionats per a cada edat (biblioteca d’aula) i se’ls recomanaven entre ells.
Valoren molt positivament el concorregut el préstec de llibres a les hores del pati i l’activitat
d’apadrinament lector.
L’opinió general és que la Jornada de Lectura en Família va demostrar que és una activitat d’interès
general que ha ajudat força a donar a conèixer el programa a la població. També que s’ha fet un pas
més, en aquest sentit, publicant el calendari de les activitats d’Almenar Municipi Lector en el butlletí
municipal per tal que tothom en pugui tenir coneixement.
Exposen que hi ha hagut un augment de la participació de públic en les activitats a la biblioteca i un
major interès per conèixer les activitats programades mensualment. Opinen que la implicació en el
programa és la millor recepta perquè la població el conegui i manifesten la voluntat de continuar
insistint per difondre el programa.
Sobre el Consell de Lectura, globalment valoren molt positivament el seu funcionament, exposen que
en totes les reunions hi participen tots els col·lectius, respectant les decisions i portant-les a terme,
que l’ambient és còmode, agradable, respectuós i cooperatiu. Hi ha, però, discrepància pel que fa a
les reunions mensuals d’aquest Consell ja que els professors de l’institut, a diferència de la resta de
membres, consideren que haurien de ser trimestrals i si cal fer-ne alguna reunió extraordinària
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Autors que han visitat Almenar Municipi Lector
Ma. Carme Roca: Secundària
Susana Fernández Gabalón: Secundària
Francesc Rovira: Primària i Escola bressol
Jordi Folck: Primària
Propostes de futur. Noves idees i activitats per millorar el programa.
· Millorar la participació d’algunes entitats i engrescar altres col·lectius del municipi.
· Continuar establint canals de comunicació i millorar els existents.
· Intentar coordinar activitats relacionades amb la lectura amb els centres adscrits a l’institut
encara que no siguin de la localitat.
· Tornar a endegar activitats que s’han deixat de fer i que eren positives com ara el club de
lectura jove.
· Estudiar les causes per les quals algunes activitats no tenen tanta participació i replantejar-les
o anul·lar-les.
· Intentar que els alumnes o usuaris s’impliquin en les activitats de la biblioteca per iniciativa
pròpia i que els ciutadans la reivindiquin com un espai propi i eix cultural.
 Informar a l’alumnat de l’escola perquè es faci el carnet de la biblioteca pública quan es fan el
de l’escola o institut i animar-los a visitar-la.
· Buscar major complicitat de les famílies.
· Potenciar activitats de lectura en veu alta.
· Programar una Nit temàtica a l’escola llegint i comentant algun llibre.
 Apropar la bibliopiscina a l’espai on estava ubicada anteriorment, més propera als més petits,
i ampliar els dies de servei.


Mollerussa
Sisè any d’implementació. Entre les activitats més valorades destaquen, les visites dels autors,
les motxilles viatgeres, les visites al Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya i les
bibliografies d’estiu i hivern. Observen però, que l'entusiasme generat per les activitats en els
primers anys, sembla decréixer un xic, potser degut a que ja les coneixen força bé. Manifesten
la necessitat que se'ls generi noves inquietuds. Pel que fa al Consell de Lectura opinen que les
reunions mensuals afavoreixen la relació i l'intercanvi d'experiències entre tots els membres
del consell i aporten idees per treballar a les escoles.
Per a l’avaluació quantitativa, s’han utilitzat les Dades de servei que trimestralment elabora la
biblioteca pública de Mollerussa. Observant-les detingudament es pot percebre l’evolució
positiva de les visites infantils, arribant a doblar-se en el període 2008-2014, una tasca
magnífica si es té en compte les reduccions de personal que ha patit el servei. Així mateix, es
pot afirmar que una part important d’aquest augment és degut a la regularitat de les visites
escolars així com a la dinàmica del servei, implicat de ple en moltes de les activitats del
Programa.
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Estadístiques
Municipi Lector
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infantils

1.301
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documents
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103
4.389
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gen.abr.
2009
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3.104
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gen.abr.
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4.774
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88
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Recollida
viatgeres

de

motxilles Visites a la biblioteca

Recomanacions lectores.
Escola Ignasi Peraire



Lliçà de Vall

Després del quart any d’aplicació hi ha dinàmiques positives ben assentades, algunes
actuacions que es poden i volen millorar, noves iniciatives i molta il·lusió per continuar.
Hi ha molt bona col·laboració entre centres i la biblioteca continua sent el punt d’unió i
d’impuls del projecte.
El punt feble, amb dificultats per millorar, és aconseguir una única reunió del Consell Lector.
Les bibliotecàries s’han reunit amb els representants de les Ampes a dos quarts de quatre,
el mateix dia en que s’havia reunit la resta del Consell Lector al migdia. Tot i que
l’organització en els centres educatius cada vegada és més difícil, tots han fet l’esforç
d’assistir-hi i de coordinar-se.
El Pla de Lectura a les escoles funciona i agrada. El material en general és adequat i atractiu.
Es proposen fer la versió per a Cicle Infantil a la biblioteca per donar-li un nou caràcter i
diferenciar-lo de les sessions de contes que fan amb les mestres.
PLA LECTOR A LES ESCOLES. 404 alumnes Llibres llegits, valorats i comentats:
CURS
1r
2n
3r
4rt
5è
6è
TOTAL

ELS VINYALS
254
314
298
332
286
190
1674

LES LLISSES
370
738
414
259
236
282
2299

TOTAL
624
1052
712
591
522
472
3973

Visites i préstec
Curs
2010-11

Visites
4.266

Préstecs
3.059

2011-12

4.559

3.274

2012-13
2013-14

6.262
6.592

4.746
4.812 *

*L’ última setmana de juliol la biblioteca va romandre tancada per obres de millora.
30

Visites
d’autors:
Montse Tobella i
Francesc Rovira

Xerrades
d’experts:
Jaume Cela
i
Emma
Bosch



Súria

Quart any d’implementació. Dades recollides per la biblioteca de Súria i de la Diputació de
Barcelona on és veu l’evolució de les dades de la biblioteca del 2009 al 2013, que gairebé
coincideix amb el temps d’implementació del programa Súria Municipi lector.
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D’entre les activitats més valorades destaquen la vista de Ricard Bonmatí, l’exposició
monogràfica del ClijCAT, les maletes viatgeres i els préstec de lots de llibres així com les
bibliografies d’estiu i hivern.
Respecte a les mancances exposen que els agradaria una major relació intergeneracional
amb les altres escoles, tal i com havien proposat en altres ocasions, que s’haurien
d’adequar els horaris d’algunes activitats i que en el Consell de Lectura hi hauria d’haver
representació de l’alumnat.
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Marta Roig. Com
fer els teus fills
lectors

José
Manuel
Garzón Hernández.
Dia de la Poesia

Ricard Bonmatí. Sessió de formació

Súria Lector al carrer. Diada de Sant Jordi
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SANT JORDI ALS HOSPITALS
Per sisè any consecutiu el ClijCAT ha organitzat les visites d’autors a centres hospitalaris
per celebrar el Dia del Llibre amb els nens i nenes. Aquesta iniciativa, que la Fundació Jordi
Sierra i Fabra va proposar al ClijCAT, continua creixent i enguany ja són nou centres
hospitalaris els que hi participen.
Els autors participants i els hospitals:

Hospital Germans Trias i
Hospital Clínic. Barcelona
Pujol. Badalona

Fundació Orienta. Hospital
de Dia de Gavà

Hospital Sant Joan de Déu. Hospital La Fe. València
Esplugues de Llobregat

Hospital
Sabadell

Parc

Taulí.

35

Hospital de la Vall d’Hebron.
Hospital Sant Pau. Barcelona
Barcelona

GERMANS TRIAS I PUJOL

VALL D'HEBRON

SANTA CATERINA

22/04/2014

10/04/2014

22/04/2014

Jordi Cervera

Anna Manso

Cristina Picazo

Teresa Blanch

Pau Joan Hernàndez

Maria Mercè Roca

Anna Gasol

Mercè Arànega

Carles Sala

José Angel Labari

Eulàlia Sariola

SANT JOAN DE DÉU

SANT PAU

FUNDACIO ORIENTA

22/04/2014

22/04/2014

22/04/2014

Víctor Panicello

Joaquim Carbó

Jordi Sierra i Fabra

Francesc Miralles

Pilar Garriga

M. Carme Rca

Carme Solé

Montse Tobella

Lluís Farré

CLÍNIC

LA FÉ

PARC TAULÍ

22/02/2014

22/04/2014

24/04/2014

Gemma Lienas

Teresa Broseta

Valentí Gubianas

Xavier Hernàndez

Carles Cano

Gabriel García de Oro

Jordi de Manuel

Juli Capilla

Alegria Julià

Anna Llenas

Toni Cabo
Josep Millo

36

EXPOSICIONS ITINERANTS
La Diputació de Barcelona va encarregar una còpia de l’exposició monogràfica «De cap
l’aventura» que durant tot l’any ha itinerant per:
Montcada i Reixac. Biblioteca Can Sant Joan Del
20 de gener al 9 de febrer.
Sant Cugat Vallès. Biblioteca Mira-sol. Del 18 de
febrer al l’11 de març.
Terrassa. Biblioteca Central. del 20 de març al 10
d’abril.
Terrassa. Biblioteca Districte. 2 Del 23 d’abril al
14 de maig.
Santa Eulàlia de Ronçana. Biblioteca Casa de
Cultura J. Ruiz Del 23 de maig al 16 de juny.
Barberà del Vallès. Biblioteca Esteve Paluzie
Del 26 de juny al 17 de juliol.
Sabadell. Biblioteca Vapor Badia De l’11 al 31
d’agost.
Manresa. Biblioteca Del Casino Del 9 de
setembre al 2 d’octubre.
Biblioteca Can Sant Joan de Montcada i
Sabadell. Els Safareigs Del 13 d’octubre al 4
Reixac
de novembre
El Prat de Llobregat. Biblioteca A. Martín Del 13 de novembre al 4 de desembre.
La Central de Biblioteques de Lleida va encarregar a final d’any còpies de les exposicions
«La nit» i «Pessigolles» que itineraran a partir de gener de 2015 per les comarques de
Lleida.
Altres exposicions que han itinerat:

«La nit»
Manresa. Escola l’Espill. Del 10 al 28 de març.
Vilanova i la Geltrú. Escola Cossetània, Del 24 d’abril al 26
de maig.

«Mira que són bèsties!»
Girona. Biblioteca Antònia Adroher. Del 2 al 28 de
desembre.
Alcarràs. Biblioteca Joaquim Montoy. Del 25 de setembre al
31 d’octubre.

«De cap a l’aventura»
Almenar. Biblioteca Ramon Berenguer IV. De l’1 al 15
d’abril.

Biblioteca Antònia
Adroher de Girona
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Biblioteca
Ramon
Biblioteca Joaquim Montoy
Berenguer IV d’Almenar
d’Alcarràs

Biblioteca Josep Mateu
Miró de Castellbisbal

Escola Cossetània

Biblioteca el Pont de
Vilomara

PÀGINA WEB / DICCIONARI D’AUTORS I AUTORES DE LITERATURA
INFANTIL I JUVENIL EN CATALÀ
S’ha adequat la pàgina per tal de fer-la accessible en qualsevol dispositiu i s’ha eliminat el
sistema flash. S’han incorporat íntegrament els números 78, 79 i 80 de Faristol i les activitats
de l’any. A Galeria s’hi ha incorporat els vídeos del Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya
i dels actes de lliurament dels premis de literatura Protagonista Jove i Atrapallibres.
Aquest any s’han actualitzat només les bibliografies dels autors que han enviat les dades i no
s’ha incorporat cap nou autor ja que el pressupost s’ha destinat a les qüestions tècniques del
web.
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INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES
La Sra. Reina Duarte és la representant del ClijCAT en el Consell Assessor de la Institució de les
Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya.
La Institució de les Lletres Catalanes, través de la web «Literatura exposada», promou les
exposicions del ClijCAT: A Pencar!, La Nit, Mira que són bèsties! i De cap a l’aventura i
Pessigolles.

http://www.literaturaexposada.cat/
Enguany la ILC ha assumit el cost de les visites de quatre autors al Saló del Llibre Infantil i
Juvenil de Catalunya.

MÓN LLIBRE
Es va celebrar els dies 12 I 13 d’abril i el ClijCAT, com
cada any, hi va col·laborar obsequiant els visitants amb
exemplars de la revista Faristol i amb llibres pel Mercat
d’Intercanvi.

DIPLOMA DE POST GRAU
UNIVERSITAT
DE
VALÈNCIA
El ClijCAT, per quart any, col·labora
amb la Universitat de València en el
Diploma de Postgrau «Cultura,
Lectura i Literatura per a Infants i
Joves» adreçat a docents de
secundària i primària, bibliotecaris,
treballadors
d'editorials, treballadors de les àrees culturals dels ajuntaments, graduats en Filologia,
Documentació, Pedagogia i Magisteri.
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ORGANIZACIÓN ESPAÑOLA PARA EL
LIBRO INFANTIL Y JUVENIL (OEPLI)

Es continua amb la presidència compartida pels quatre presidents de les seccions però amb
canvis en les àrees de gestió: Presidència titular i relacions públiques: Sra. Reina Duarte
(ClijCAT); Comunicació: Sr. Iñaki Markotegi (Galtzagorri Elkartea); Activitats i continguts: Sr.
Francisco Castro (Gálix) i Gestió econòmica: Sra. Sara Moreno (CGLIJ).
Tresorer: Carlos Ortega (CGL), Secretaria de Junta: Marga Mateu (ClijCAT) i Comitè Executiu
de l’IBBY: Marilar Aleixandre (Galix)
En l’apartat de la web Este libro me encantó, en l’àmbit de la llengua catalana, el ClijCAT hi ha
incorporat els llibres següents.:
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El ClijCAT, en col·laboració amb l’OEPLI i les altres seccions ha realitzat i coorganitzat les
activitats que es relacionen:
Dia Internacional del Llibre Infantil
El país encarregat d’elaborar el cartell i el missatge, adreçat a tots els infants del món, va
ser Irlanda i els autors que els van elaborar l'escriptora Siobhán Parkinson i la il·lustradora
Niamh Sharkey. Les seccions de l’OEPLI es van encarregar de les traduccions del missatge
i la difusió de la celebració en el seu àmbit lingüístic.
Les biblioteques i llibreries van tornar a organitzar diverses activitats: narracions de contes
d’Andersen, organització concursos, tallers, trobades amb autors, etc.
El ClijCAT va coordinar les 131 biblioteques i llibreries
adherides de Balears, Catalunya i País Valencià. Els
participants de tot l’estat van ser de 261.
Es va convocar el concurs «Convida a Andersen» en el
que es proposava, als noies i noies, la creació d’una
targeta postal en la que havien de dibuixar, per una
banda un espai, monument, escultura, paisatge.. de la
localitat on vivien i per l’altra escriure un breu text
convidant a Andersen a visitar-lo, explicant-li el motiu pel
qual l'havien triat.
El lliurament de premis es va fer a l’auditori de la biblioteca
Jaume Fuster en el marc de l’acte d’entrega del Premi
Atrapallibres. Els guanyadors de l’àmbit del ClijCAT van ser:

Daniel Jiménez. Escola Wagner
de Santa Coloma de Gramenet
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Jompolo Keita. Escola Germanes
Bertomeu de Mataró.

Cèlia Valderrama. Escola La Torre
de La Torre de Claramunt

Premi Lazarillo
EL ClijCAT com cada any va fer la difusió de les bases a Catalunya i va designar els
representants per integrar els Jurats:
 Creació Literària: Sra. Arantxa Bea
 Il·lustració: Sr. Bernat Cormand.
Els premis dotats, amb tres mil euros per a cadascuna de les seves modalitats, van ser per a:
María Solar (Santiago de Compostela, 1970), va
ser la guanyadora del Premio Lazarillo de
Creació Literària amb l’obra escrita en gallec O
meu pesadelo favorito.

El país donde habitan las
cigüeñas,
amb
il·lustracions de Maite
Mutuberria Larrayoz i text
de Marta Núñez Puerto va
ser l’obra guanyadora de la
modalitat Àlbum Il·lustrat.
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