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UN ANY DE
TRANSICIÓ I
REFLEXIÓ
D'un temps ençà les entitats membres i els
seus representants a l'executiu sentien la
necessitat de revisar els procediments i els
projectes que han definit l'acció del ClijCAT
fins al dia d'avui. El relleu a la secretaria fet a
principis del 2019 es configura com una
oportunitat per obrir un procés de reflexió
col·lectiu que ens ha portat a preguntar-nos
per allò més essencial: quina és la missió del
ClijCAT? I quina visió ha d'orientar les seves
accions futures?
Fruit d'aquest treball, intens i complex, de
creuar mirades, cercar complicitats i arribar a
acords s'han establert els objectius generals i
les accions estratègiques prioritàries que
guiaran l'acció del ClijCAT els anys vinents,
que la nova junta que es configuri haurà de
recollir i acabar de concretar en el seu pla
d'acció.
El resultat no suposa en cap cas una
modificació dels Estatuts ni una renúncia a
cap de les funcions que estableixen, sinó que
serà la base per a la construcció d'un pla de
treball, que mantindrà en tot moment, també,
coherència amb la missió i els objectius de
l'IBBY, del qual formem part.
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OBJECTIUS GENERALS
I LÍNIES ESTRATÈGIQUES

1. Promoure el llibre i la literatura infantil
i juvenil en qualsevol dels seus formats.
a. Recollir, analitzar i donar a conèixer tota la
producció de llibres infantils i juvenils en llengua
catalana.
b. Descobrir/destacar el millor de la producció editorial
pròpia i internacional i promoure una literatura
infantil i juvenil de qualitat.
c. Donar a conèixer a la societat referents de la
literatura infantil i juvenil catalana.

2. Fomentar la lectura entre els infants i
joves.
a. Impulsar i executar accions, programes, materials i
recursos per a la millora dels índexs de lectura i
l'ampliació de l'hàbit lector entre infants i joves en
diferents contextos (social, educatiu i familiar) i amb
aliances amb diferents agents del sector.
b. Recollir, reconèixer i difondre bones pràctiques de
promoció de la lectura.

3. Posicionar el ClijCAT com un referent de
prestigi pel que fa a la promoció del
llibre i la lectura.
a. Millorar la comunicació de l'activitat pròpia (creant
contextos de comunicació per a perfils específics,
nous materials comunicatius, reforçant la presència i
col·laboració amb els mitjans...).
b. Recopilar i facilitar l'accés a tota l'activitat
relacionada amb la promoció de la lectura i la
literatura infantil de casa nostra.

4. Reforçar l'acció nacional i internacional
i la col·laboració amb l'International
Board on Books for Young People (IBBY).
a. Donar a conèixer la millor literatura infantil i juvenil
internacional a Catalunya i promoure la producció
catalana a l'estranger, participant més activament en
fires i actes estratègics.
b. Impulsar iniciatives d'intercanvi amb altres seccions
de l'IBBY i entitats internacionals relacionades per
donar a conèixer aquí realitats i experiències d'altres
territoris, establir contactes que facilitin la promoció
de la nostra literatura a l'estranger i enriquir les
pràctiques pròpies a partir de la seva experiència.
c. Establir un contacte fluid i permanent amb l'IBBY
Europa i l'IBBY internacional.
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M EMBRES D E
L ' EXECUT I U
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MEMBR E S D E L P L E N A R I
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DESPESES
Detall de la despesa
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DESPESES
Detall de la despesa

(D1) Inclou una nòmina bruta (2.355 €).
(D2) Inclou dues nòmines brutes (4.710 €).
(D3) Import corresponent a l'esmorzar, el dinar i algunes impressions. A banda,
l'OEPLI ha assumit directament 3.314,97 €, de manera que la despesa total de
la jornada ha estat de 3.807,70 €.
(D4) Cost del lloguer del projector i la pantalla del teatre.
(D5) S'han fet poques actualitzacions a l'espera de veure si se'n fa una de nova.
(D6) Activitat desenvolupada gràcies a la suma dels 9.500 € pendents de cobrament
del 2018 * Inclou 560 € de Seguretat Social.
(D7) Aquesta despesa s'ha pogut realitzar gràcies a la subvenció de 2.000 €
atorgada per l'Ajuntament de Barcelona. * Inclou 1.000 € de nòmina.
(D8) Es compensa amb els ingressos.
(D9) Inclou les despeses de serveis i subministraments, de la protecció de la base de
dades, de les reunions de l'Executiu, de material d'oficina, de missatgeria i de
l'auditoria, entre d'altres. L'empresa que fa l'auditoria dels comptes és Forward
Economics.
(D10) Es compensa amb els ingressos.
(D11) Hi ha 1.000 € que en realitat corresponen a la Jornada Faristol.
(D12) Inclou 4.028,38 € corresponents a la nòmina, la Seguretat Social i la liquidació
de la secretària Marga Mateu. Si es descompten aquests diners i sumem la totalitat
de la despesa de personal imputada als diferents programes, el total puja a 41.826 €.
(D13) Comiat de la secretària tècnica Marga Mateu, pèrdues i amortitzacions.
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INGRESSOS
Detall dels ingressos

(I1) La diferència s'explica perquè habitualment la contribució de l'OEPLI no es
vinculava a les activitats que ens «patrocina».
(I2) Augment de subscripcions, inscripcions a la jornada i contribució de l'OEPLI, que
abans no es vinculava a aquesta partida.
(I3) Lleuger increment de les quotes editorials i inscripcions al taller.
(I4) Aportació dels 9.500 € pendents del 2018.
(I5) Venda de reproduccions de laboratoris i exposicions.
(I6) Import total dels ingressos via OEPLI: 7.985,07 €, ja que hi ha 5.700 € imputats al
Saló i 685 € a la jornada de Faristol.
(I7) Subvenció de l'Ajuntament de Barcelona.
(I8) Avançament de la quota de l'IRL del 2020.

13

VISITANTS

14.000

(8.700 infants
i 5.300 adults)

PARTICIPANTS
A LES ACTIVITATS

4.600

L'AIGUA

VISITANTS
ESCOLARS

3.300

EL S A L Ó D E L L L I B R E
INFANTIL I JUVENIL
DE CATALUNYA
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CARTELL I PORTALADA
Cartell a càrrec de la il·lustradora Cristina Losantos i mural de la
portalada ideat i coordinat pels il·lustradors Gusti i Inge Nouws,
i confeccionat amb l’ajuda de voluntaris de l’entitat de Sant
Cugat Windown, que treballa amb persones amb síndrome de
Down, i també d’Acudam de Mollerussa.
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DETALL DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS

16

17

18

DETALL DE LES EXPOSICIONS
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DETALL DE LES EXPOSICIONS I LES VISITES
ESCOLARS AMB AUTORS I AUTORES
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COBERTURA DEL SALÓ PER PART DELS
MITJANS
Gràcies a les accions dutes a terme pel Servei de Premsa del
ClijCAT i l'àrea de comunicació de l'ajuntament, el Saló va
aconseguir una cobertura en 22 mitjans.

19.03.2019. BIB.BOTÓ. Trobada professional al 35è Saló del Llibre Infantil i Juvenil
de Catalunya.
20.03.2019. EL GOIG DE LLEGIR... I CRÉIXER. 35è Saló Infantil i Juvenil de
Catalunya.
26.03.2019. EUROPAPRESS. El 35 Salón del Libro Infantil y Juvenil de Catalunya
tendrá como hilo conductor el agua.
26.03.2019. 20 MINUTOS. El 35 Salón del Libro Infantil y Juvenil de Catalunya
tendrá como hilo conductor el agua.
27.03.2019. DIARI ARA – CRIATURES. Torna el Saló del Llibre Infantil i Juvenil.
27.03.2019. PLA LECTOR DEL BAGES. Saló del Llibre Infantil i Juvenil a Mollerussa.
28.03.2019. SOCPETIT.CAT. 35è Saló Infantil i Juvenil de Catalunya.
28.03.2019. EDITORS.CAT. Torna el Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya.
29.03.2019. MAMMAPROOF. El 35è Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya.
30.03.2019. CLASE TURISTA DE PASO. Mollerussa: 35è Saló del Llibre Infantil i
Juvenil de Catalunya.
30.03.2019. ILUSTRADORES ARAGONESES. La ilustradora Cristina Losantos firma el
cartel del 35è Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya.
30.03.2019. LA INVITACIÓ A LA LECTURA. 35è Saló del Llibre Infantil i Juvenil de
Catalunya.
01.04.2019. EL PLA D’URGELL TV. El 35è Saló del Llibre Infantil i Juvenil obre portes
amb més de 5.000 llibres de 25 editorials diferents.
01.04.2019. UN FAR DE CONTES. 35è Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya.
a Mollerussa a partir de dilluns dia 1 d’abril.
01.04.2019. CCMA. Arrenca a Mollerussa la 35a edició del Saló del Llibre Infantil i
Juvenil amb l’aigua com a eix temàtic.
01.04.2019. UA1 LLEIDA. Arrenca a Mollerussa la 35a edició del Saló del Llibre
Infantil i Juvenil amb l’aigua com a eix temàtic.
02.04.2019. NÚVOL. La calma i el Dia Internacional del Llibre Infantil.
03.04.2019. EL PUNT AVUI. Un món en creixement.
03.04.2019. LA REPÚBLICA. 35è Saló del Llibre Infantil i Juvenil amb l’aigua com a
eix temàtic.
12.04.2019. CAVALL FORT. 35è Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Mollerussa.
14.04.2019. TOT NENS. Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya.
14.04.2019. AL DIA. El Saló del Llibre Infantil i Juvenil replantejarà el format per
celebrar la 18a edició a Mollerussa.
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ESCOLES I SERVEIS EDUCATIUS

758
LLIBRERIES

220
BIBLIOTEQUES

148
ENTITATS

120
SUBS.
INDIVIDUALS

45

FARISTOL
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ELS NÚMEROS 89 I 90
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LES CRÍTIQUES
Es publiquen i es difonen setmanalment al llarg de tot l'any, exceptuant el
mes d'agost.
Durant el 2019 s'han criticat
un total de 297 obres (90 més
que l'any anterior). Són
pràcticament totes les obres
publicades d'autoria i llengua
catalana, i les traduccions
rebudes valorades amb 3 i 4
estrelles.
A continuació s'ofereixen
algunes de les dades que
s'han començat a recollir amb
relació a aquestes crítiques.

71

22

5,38

EDITORIALS LIJ
AMB OBRES
CRITICADES
(ED. AMB MÉS
OBRES
CRITICADES: 17)

CRÍTICS ACTIUS
(AMB UNA
MITJANA DE
13,45 CRÍTIQUES)

CRÍTIQUES
SETMANALS DE
MITJANA

60,14%
95

CRÍTIQUES D'OBRES D'AUTORIA CATALANA
CRÍTIQUES PUBLICADES EN CAPÇALERES
DE L’ASSOCIACIÓ DE MITJANS
D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (AMIC)

EQUIP DE CRÍTICS:
Marc Alabart, Júlia Baena, Mònica Baró, Arantxa Bea, Clara Berenguer, Emma
Bosch, Joan Bustos, Enric Codina, Agustín Comotto, Bernat Cormand,
Cristina Correro, Ana Díaz-Plaja, Teresa Duran, Glòria Gorchs, Anna Juan, Pep
Molist, Gemma Mulet, Sergi Portela, Joan Portell, Tàssies i Caterina Valriu.
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LA JORNADA DE CRÍTICS
TÍTOL: TEIXIR L'ANÀLISI DELS LLIBRES INFANTILS I JUVENILS
DIA: Dissabte 14 de desembre de 2019
De 9 a 14 h Sessió matinal oberta
De 14 a 17 h Trobada i sessió de treball reservada a l’equip de
crítics de Faristol
LLOC: Nau Ivanow (c. Hondures, 30, Barcelona)
35 participants (14 crítics + 21 persones inscrites)
VALORACIÓ: La jornada va rebre una puntuació mitjana de 9
sobre 10. L'espai, els ponents i l'organització van ser els
elements més ben valorats. La data és segurament el que
caldria revisar de cara a noves edicions.
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LA JORNADA DE CRÍTICS
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14È ATRAPALLIBRES

6.793 / 5.776 infants
Percentatge dels que finalitzen 85,03%
3.135 nens / 3.658 nenes (inscrits/es)
9 anys: 1.340 inscrits
10 anys: 1.155 inscrits
11 anys: 1.163 inscrits

154 / 138 equipaments i llibreries
23È PROTAGONISTA JOVE

1.545 / 678 joves
Percentatge dels que finalitzen 43,88%
576 nois inscrits (37,28%) / 966 noies inscrites (62,52%)
13-14 anys: 1.063 inscrits (que hagin arribat a votar, un 35%)
15-16 anys: 482 inscrits (que hagin arribat a votar, un 63%)

53 / 42 equipaments i llibreries

PR E M I S
ATRAPALLIBRES I
PR O T A G O N I S T A
JOVE
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LES LECTURES
LLIBRES QUE OPTARAN AL PREMI EN LA PROPERA EDICIÓ:

33

LES LECTURES
LLIBRES QUE OPTARAN AL PREMI EN LA PROPERA EDICIÓ:
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EL TALLER PER A MEDIADORS/ES
TÍTOL: Endinsar-se en el bosc: taller sobre conversa literària
DOCENT: Anna Juan
DIA: Dissabte 14 de setembre de 2019
De 9 a 14 h i de 15 a 17 h
LLOC: Llibreria Laie – Sala Picasso
30 participants
VALORACIÓ: La formació va rebre una valoració excel·lent per
part de tots els assistents, que van demanar més formacions
com la plantejada o un curs de continuïtat.

CLUB DE LECTURA SEMIPRESENCIAL
PER A MEDIADORS/ES
Aquesta activitat no es va poder tirar endavant en aquesta
edició. Se suggereix oferir-la de nou de cara a la propera.
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L'ACTE DE LLIURAMENT DELS GUARDONS
DIA: Dilluns 3 de juny de 2019
De 10 a 12.30 h
LLOC: Teatre Condal (gràcies a la col·laboració del Grup Focus)
600 infants i joves
VALORACIÓ: L'acte, tot i que convindria escurçar-lo una mica,
va ser molt ben valorat per tots els assistents. També el fet de
fer-lo al Teatre Condal i d'aglutinar en una sola cerimònia
l'entrega dels premis de les categories de l'Atrapallibres i el
Protagonista Jove.
L'esdeveniment es va retransmetre en directe; es pot veure el
vídeo a:
https://www.youtube.com/watch?v=pzaYcy2WJm4&t=4625s
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VISITES D'AUTORS

21 autors/es
Cal sumar aquí les visites sol·licitades des
d'alguns centres a través del programa
«Autors a les aules» de la Institució de les
Lletres Catalanes.

Almenar: Sra. Montse Rollan
Mollerussa: Sr. Joan Portell
Lliçà de Vall: Sra. Dolors Alet
Súria: Sr. Josep Miquel Varea
Parets del Vallès: Sr. Jaume Centelles
Cassà de la Selva: Sr. Jaume Centelles

Detall d'algunes de les activitats més habituals
d'entre les que impulsen els diferents consells
de lectura municipals:
Visites d'autors/es a les aules
Participació als premis Atrapallibres i
Protagonista Jove
Exposicions monogràfiques itinerants.
Difusió de les seleccions de llibres recomanats
per Nadal i l'estiu
Xerrades d'especialistes per a docents i famílies:
Anna Juan, Emma Bosch, Fe Fernández i Berta
Giraut
Visites a la biblioteca pública

A banda de les activitats pròpies de cada
municipi.

MUNICIPI LECTOR
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ACCIONS ESTRATÈGIQUES 2019
CONTEXT de la intervenció estratègica:
El programa MUNICIPI LECTOR es va iniciar fa tretze anys amb
els objectius que s’han presentat i el compromís per part de la
Generalitat de Catalunya de donar suport al Consell i als
municipis que van apuntar-se al que es va considerar una prova
pilot.
El model de treball acordat establia que el Departament de
Cultura, a través de la subvenció que atorga anualment al
ClijCAT, subvencionaria part de la despesa que suposés la
implementació del programa als diferents municipis
participants.
L’any 2016 el Comitè Executiu del ClijCAT va donar llum verda a
la incorporació de dos municipis, Cassà de la Selva i Parets del
Vallès, després que la direcció de la Institució de les Lletres
Catalanes assumís el compromís de fer front a la despesa que
pogués suposar l’ampliació del programa a aquests dos
municipis. El 2017, la ILC va fer front a aquest compromís a
través d’una subvenció de l’OSIC, però el 2018 no va fer-se
efectiu. El 2019 es va poder resoldre aquesta situació i s'ha
comptat amb un pressupost extraordinari fruit de la suma dels
9.500 € pendents del 2018 i els 9.500 € que corresponien al
2019.
OBJECTIUS:
Atendre despeses vinculades a la implementació del
programa en aquests dos darrers municipis incorporats.
Desenvolupar un conjunt de recursos i materials que millorin
l’impacte del programa en tots els municipis.
Definir un nou model que permeti la seva expansió en el
territori.

40

ACCIONS ESTRATÈGIQUES 2019

A continuació es descriuen les accions estratègiques
desenvolupades i se'n presenten els resultats de forma
resumida. Val a dir, però, que els projectes que es descriuen i
que s'han conceptualitzat no s'han presentat al Comitè
Executiu, i que serà durant el 2020 que es compartiran amb
totes les entitats i s'avaluarà l'interès i les possibilitats
d'implementació de cadascuna de les propostes.
DETALL DE LES ACCIONS estratègiques IMPLEMENTADES
(més enllà de les tasques de coordinació i seguiment dels
municipis o la creació de recursos i materials del programa
habituals, com les bibliografies de lectures recomanades):
REDISSENY DEL PROGRAMA MUNICIPI LECTOR:
S’ha encarregat la conceptualització d’una nova forma
d’implementació del programa que, basant-se en un nou model
pressupostari i conceptual, superi les limitacions de creixement
que el programa té en l’actualitat i en faciliti l'expansió en el
territori.
Responsable:
Tramoia Cultura
El document:
Comença amb una anàlisi dels diferents punts forts i punts
febles del programa i inclou un conjunt de mesures i propostes
per superar les mancances actuals, entre les quals consten:
la creació d'una oficina tècnica
la creació d'un programa d'innovació i formació per als
municipis
la creació d'un nou model de governança del programa per a
l'àmbit municipal
i una proposta de desplegament i expansió del programa
basada en la incorporació de 10 municipis lectors anualment,
amb un pla de treball amb cadascun a 4 anys vista
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Resum de les accions estratègiques que es proposen en l'àmbit
municipal i en l'àmbit nacional.
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INFORMES SOBRE L’ESTAT DEL LLIBRE I LA LECTURA ENTRE
INFANTS I JOVES
Atesa la necessitat de disposar de dades i indicadors per
millorar l’avaluació del programa Municipi Lector, per prendre
decisions i orientar els projectes específics de Famílies Lectores
i Escoles Lectores es decideix encarregar dos informes sobre la
realitat del llibre i la lectura entre els infants (0-12) i els joves
(13-18).
Objectius generals dels informes:
Facilitar al ClijCAT el disseny de projectes estratègics i
exitosos per a la promoció del llibre i la lectura entre les
famílies, els joves i els centres educatius, àmbits en què el
programa Municipi Lector té una capacitat d’incidència
limitada.
Conèixer els condicionants i les febleses que afecten la
realitat del llibre i la lectura entre els infants i joves i les
seves particularitats.
Disposar de recomanacions i propostes concretes a
considerar per al disseny i la implementació d’aquests
projectes.
Identificar indicadors clau per fer un seguiment de l’impacte
que puguin tenir les accions que es dissenyin i detectar
dades a les quals no es pugui accedir a partir dels estudis i
informes actuals i de les quals convindria promoure la
recollida.
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Abast:
Quant al territori, Catalunya.
Pel que fa als continguts, els informes analitzen de forma
específica els contextos i realitats següents:
el llibre i la lectura en el context familiar/personal, educatiu i
comunitari
el llibre i la lectura en llengua catalana
Autoria:
Informe 1: Els infants, el llibre i la lectura – Mònica Baró i Maite
Comalat (UB)
Informe 2: Els joves, el llibre i la lectura – Joan Portell
(UAB/UDG)
Comunicació i impacte dels informes:
Per tal de poder comunicar les dades més significatives dels
informes i les seves conclusions, s’ha encarregat també
l’elaboració de dues infografies a la dissenyadora i il·lustradora
Joana Casals.
D’aquesta manera, el ClijCAT disposarà d’informació gràfica per
oferir als mitjans i facilitar-ne la difusió.
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Resum d'algunes de les conclusions i recomanacions finals de
l'informe 1, sobre els infants, els llibres i la lectura:
– Qualsevol acció encaminada a promoure la lectura entre els
infants ha de tenir en compte el lector en totes les seves
dimensions i respectar-ne interessos i preferències.
– Es veu necessari que les accions facilitin aquest acostament
del llibre al lector en els tres àmbits esmentats.
– Qualsevol acció per incrementar els models lectors dels
infants passaria per incentivar la lectura entre el professorat.
– Caldria facilitar estructures relacionals entre els dos sectors a
tots els àmbits i en tots els nivells, des de l’establiment de
polítiques a l’organització d’activitats.
– Qualsevol campanya de promoció de la lectura hauria de tenir
present el fet diferencial entre gèneres i també el de l’origen
de les famílies.
– Qualsevol estratègia per promoure la lectura hauria de tenir
en compte el llibre digital.
– Abans de dissenyar campanyes de promoció lectora seria
convenient disposar de dades més afinades, actualitzades i més
orientades a pràctiques lectores i, sobretot, que recullin les
opinions dels nens i nenes.
– En arribar a 4t d’ESO el nombre de lectors disminueix de
manera significativa. Aquesta és una dada clau que cal
considerar en qualsevol actuació de promoció lectora entre els
adolescents.
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Exemples d'algunes de les conclusions i recomanacions finals
de l'informe 2, sobre els joves, els llibres i la lectura:
Els joves llegeixen, i molt. Molt més del que la impressió
personal de cadascú pot percebre, si tenim en compte tots i
cada un dels moments en què interactuen amb el text.
Pels joves adolescents la lectura pot esdevenir, i hauria de
ser així, espai de debat i diàleg i identificador de generació, a
imatge i semblança d’altres formes de cultura, com la música
o les sèries de televisió. Només aconseguint que per sentir-se
part d’un grup la lectura en sigui una de les accions
necessàries, aquesta esdevé identificador cultural i motiu de
gaudi i conversa.
Quan s’apliquen accions coordinades i amb mirada llarga en
el temps, és a dir, permanents, els resultats són positius i a
més sòlids. I un exemple seria el programa Municipi Lector,
que, tal com s’han ofert les dades en l’informe, mostra que
les accions en què tota la societat hi està involucrada tenen
una permanència i una eficàcia molt superiors.
La literatura infantil viu un autèntic boom de producció.
Aquestes dades, però, segons alguns editors –i tot i que no
són tan espectaculars–, també es poden observar en la
literatura juvenil. Malauradament, però, aquest augment s’ha
nodrit els darrers anys especialment de traduccions, sobretot
de l’anglès. Seria necessari, doncs, fer una nova mirada sobre
els nostres autors i apostar per propostes agosarades que,
potser, no tenen l’aval de l’èxit estranger però sí que
responen a un lector adolescent local.
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DISSENY DE NOUS PROGRAMES PER A LA PROMOCIÓ DEL
LLIBRE I LA LECTURA EN CONTEXTOS ESTRATÈGICS: ESCOLA
LECTORA – JOVES LECTORS, FAMÍLIES LECTORES
Objectius generals de l’encàrrec:
Dissenyar projectes estratègics per a la promoció del llibre i la
lectura entre les famílies, els joves i els centres educatius dels
municipis lectors, àmbits en què el programa Municipi Lector
té una capacitat d’incidència limitada.
Particularitats dels projectes a dissenyar:
La possibilitat de poder-los implementar en un context més
ampli que el del Municipi Lector.
Una implementació basada en el treball en xarxa amb
administracions, biblioteques, llibreries, editors, autors/es i
programes o iniciatives ja existents.
La possibilitat d’estendre i fer créixer les iniciatives amb
facilitat, sense que aquest creixement impliqui un augment
constant i exponencial dels recursos que s’hi destinen.
La importància d’establir vincles amb altres accions
impulsades pel ClijCat, de manera que les iniciatives
dialoguin i es retroalimentin.
L’essència del ClijCat, una entitat sense afany de lucre on hi
ha representat tot el sector, amb voluntat de treballar en
xarxa i teixint complicitats amb d’altres.
Elements generals que els projectes concreten:
Introducció i metodologia
Objectius
Estudi del punt de partida, referents i pràctiques a tenir en
compte
Descripció de la proposta tant en l'àmbit municipal com en
el nacional: idea general, funcionament, agents implicats,
materials i recursos necessaris
Pressupost
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Descripció del projecte Escola Lectora (infantil i primària) –
Institut Lector (secundària)
Equip de treball:
– Coordinació del projecte per a les etapes d’infantil i primària
a càrrec de Marc Alabart
– Autores del projecte Institut Lector: Júlia Baena i Gisela Ruiz
Es proposa un projecte específic en l’àmbit de la lectura als
centres educatius que a través d’un sistema flexible i ludificat
ofereix formació, acompanyament, reconeixement i treball en
xarxa.
El projecte s’estructuraria al voltant d’una plataforma virtual
que presenti i guiï de manera ludificada un seguit d’accions
que ajudin els nois i noies a millorar la feina que fan amb el
llibre i la lectura. Aquestes accions es plantegen com a reptes
lúdics que, un cop superats, atorguen un nombre determinat
de punts com a recompensa. Aquests punts poden bescanviarse per gratificacions de diversa índole.
El mer accés a l’aplicació comporta poder beneficiar-se d’un
seguit de serveis, com ara l’assignació d’una biblioteca pública
i una llibreria de referència (en el cas de no tenir-ne cap
encara), la subscripció a la revista Faristol i la rebuda periòdica
de butlletins amb les últimes notícies del sector i crítiques de
la revista, l’enllaç a una agenda d’esdeveniments de l’àmbit de
la literatura infantil i juvenil i la promoció lectora i l’accés a un
espai d’intercanvi on poder oferir i compartir bones pràctiques
i experiències.
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Aquesta plataforma vol ser una eina senzilla i accessible que
sigui clau en l’acompanyament als centres educatius en el seu
procés de convertir-se en Escola Lectora i exercir una mirada
particular, sensible i compromesa amb el treball del llibre i la
lectura. S’hi ha de poder accedir mitjançant diferents suports;
és important que l’accés no es vegi limitat a un tipus de
dispositiu específic, ja que això aniria en detriment de
l’objectiu de facilitar-ne l’ús a totes les escoles i en contextos
diversos.
La definició del programa parteix d’un estudi d’altres
programes i segells d’innovació educativa, i concreta els
itineraris de treball, les tipologies d’accions i recompenses, tant
per a la primària com per a la secundària, i el sistema per
aconseguir i mantenir el segell d’Escola Lectora.
Descripció de les tasques i el projecte Famílies Lectores
Continguts d’una col·lecció de 4 llibrets amb pautes per a
l’acompanyament de la lectura dels 0 als 3 anys, dels 3 als 6,
dels 6 als 9 i dels 9 als 12. La idea és que els municipis acordin
quin agent donarà cadascun dels llibrets, de manera que sigui
tota la comunitat que faci efectiu aquest acompanyament a les
famílies.
El disseny d’un programa específic amb el títol de famílies
lectores.

▪

▪

Equip de treball:
Els continguts dels llibrets han estat desenvolupats per les
especialistes Anna Juan, Glòria Gorchs, Vanesa Amat i Lara
Reyes, i es preveu que al llarg del 2020 es puguin produir i
maquetar per tal de ser distribuïts.
El disseny del programa s'ha encarregat a l'empresa Tramoia
Cultura.
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El programa resultant d’aquest encàrrec, construït a partir de la
coordinació dels professionals encarregats de conceptualitzar
els diferents projectes, manté un diàleg conceptual amb
Escoles Lectores i es concreta en la idea següent:
Famílies Lectores és un projecte que preveu crear una
plataforma (web i app) per promoure la lectura en l’àmbit
familiar i crear una gran comunitat de famílies lectores.
La plataforma estaria complementada per programes
d’acompanyament implementats per agents del territori
vinculats a la promoció de la lectura, com les biblioteques i les
llibreries, i s’oferiria en contextos diversos, per garantir l’accés
a un espectre de famílies tan ampli com sigui possible.
Què és allò que oferiria l’app a les famílies inscrites?
Recursos i idees per fomentar la lectura en l’àmbit domèstic
(petits videoconsells d’especialistes o materials
descarregables amb pautes sobre com acompanyar els
infants en la lectura, en funció de l’edat, de necessitats
educatives especials...)
Índex de serveis, recursos i espais de lectura (referència i
enllaç amb espais i projectes lectors segons la ubicació
geogràfica a partir de geolocalització)
Recomanacions periòdiques de lectures
Concursos i reptes (gamificació dels processos lectors, reptes
lectors, premis i concursos literaris, reptes familiars…)
Una agenda d’activitats lectores que les ajudin a integrar la
lectura com a part de l’oci familiar (selecció d’activitats
segons franges d’edat, interessos i ubicació geogràfica)
Premis, avantatges…
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Els continguts que les famílies visualitzarien estarien sempre
adaptats a la franja d’edat i als interessos dels fills i filles de
cada família. I estarien deslligats d’interessos comercials
del sector editorial i sempre serien seleccionats i creats amb
criteris qualitatius.

L’aplicació també estaria pensada per facilitar la comunicació
entre la família i les biblioteques i llibreries de la seva zona i
viceversa. D’aquesta manera es podria visibilitzar
la xarxa de recursos i serveis formada per les biblioteques,
llibreries i altres agents que treballen amb el mateix objectiu i
que ofereixen suport i recursos a les famílies en l’entorn
territorial de proximitat.
I tot això amb quin objectiu? Amb l’objectiu d’acompanyar les
famílies a l’hora de regalar als seus fills i filles experiències de
lectura positives, compartides i qualitatives, que contribueixin
al desenvolupament integral dels infants i a l’establiment dels
vincles familiars, la comunicació entre pares i fills,
l’aprenentatge i l’èxit educatiu, etc.
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DADES ECONÒMIQUES DE MUNICIPI LECTOR
Despeses de la implementació del programa en l'àmbit
municipal:

Ingressos:
27.615,42 € provinents de les factures emeses als diferents
municipis participants.
La facturació dels municipis preveu una quota base de 2.250 €
per a tots els municipis, menys per a Lliçà, en què aquesta
quota és de 1.700 €, a canvi d'una reducció del servei bàsic que
s'ofereix a tots els municipis.
La resta dels imports corresponen a les visites d'autors, les
activitats i els materials gestionats pels consells de lectura
municipals.
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DADES ECONÒMIQUES DE MUNICIPI LECTOR
Despeses vinculades a les accions estratègiques del 2019:

Ingressos:
Tal com s'ha exposat anteriorment, aquesta despesa es fa
gràcies a l'aportació extraordinària de 19.000 € per part de la
Institució de les Lletres Catalanes (9.500 € pendents del 2018 +
9.500 € corresponents al 2019).
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BIBLIOGRAFIES ACTUALITZADES

387
FITXES COMPLETES
ACTUALITZADES

78
INCORPORACIONS NOVES

27

Recerca dels nous escriptors/es i
il·lustradors/es per incorporar-los, partint de
l'anàlisi de la producció infantil i juvenil
editada durant el 2019
Actualització de les dades dels autors i
autores que ja en formen part
Reprogramació i exportació de la base de
dades per a la migració de tot el contingut a
una nova eina que gestionarà la Institució de
les Lletres Catalanes

Albert Puyuelo
Mònica Vidal
Mariano Fernández
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EXPOSICIONS

1 (L'Aigua)
7
4
LABORATORIS

5
8

Enguany el ClijCAT ha sumat, a l'oferta de lloguer i
reproducció d'exposicions monogràfiques, el lloguer i
la reproducció dels laboratoris de lectura creats i
cedits per l'actual secretària tècnica de l'entitat.

Comissió d'exposicions:
Nati Calvo
Glòria Gorchs
Montse Marcet
Marta Martí
Pep Molist
Comissió de Laboratoris:
Natàlia Martínez (producció i coordinació)
Conducció i formacions: Natàlia Martínez,
Glòria Gorchs, Marc Alabart i Anna Juan

4
4

EX P O S I C I O N S I
LABORATORIS
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L’AIGUA,
L’EXPOSICIÓ

ELS LABORATORIS DE LECTURA
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58
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CENTRES HOSPITALARIS

10
Hospital Vall d’Hebron, Hospital de Sant Pau, Hospital
Germans Trias Pujol, Hospital Sant Joan de Déu, Hospital
Clínic, Hospital de Sabadell Parc Taulí, Hospital Santa
Caterina de Salt, Fundació Orienta de Gavà, Hospital
Benito Menni de Sant Boi de Llobregat i Hospital
Politècnic Universitari La Fe de València.

AUTORS/ES

30

11, 12 i 24 d'abril.

Marta Montañà, Joan Antoja i Mas, Oriol Canosa, Àngels
Bassas, Joaquim Carbó, Pere Puig, Teresa Saborit, Pau
Joan Hernàndez, Jordi Sierra i Fabra, Montse Cervera,
Marta Costa, Anna Gennover, Salvador Comellas, Mercè
Armengol, Rosa Maria Pasqual, Emília Busquier, Xavier
Vernetta, Lluís Farré, Maria Palet, Christian Inaraja,
Jaume Cela, Patrícia Geis, Albert Asensio, Alegria Julià,
Josep Lluís Badal, Teresa Sanchís, Anna Ballester, Carles
Cano, Francesc Giménez i Jesús Huguet.
I també l'escriptora Care Santos, que ha regalat llibres
seus tot i no poder participar enguany en les visites.

SA N T J O R D I
ALS HOSPITALS
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RESUM DE TOTES
LES ACTIVITATS IMPULSADES

Presidència titular i relacions públiques: Xosé
Perozo (Gálix)
Tresoreria: Galtzagorri Elkartea
Activitats i continguts: Consejo General del
Libro Infantil y Juvenil (CGLIJ)
Xarxes socials i màrqueting: ClijCAT. Consell
Català del Llibre Infantil i Juvenil
Tresorer: Carlos Ortega (CGLIJ)
Secretària executiva: Marta Roig (ClijCAT)
Secretària tècnica: Ana Cendán

IBBY / OEPLI
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DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE INFANTIL
Traducció i difusió del missatge i el
cartell elaborat per la secció de
Lituània. També s'ha promogut la
participació al concurs SelfieLIJ.
Aquesta proposta, que volia
dinamitzar la celebració d'aquest dia
a escoles i biblioteques, suggeria la
recreació d'una coberta, una
il·lustració o un fragment d'un llibre
infantil o juvenil amb una fotografia.
Les fotografies guanyadores van ser
les següents:

Categoria de primers lectors:
Kevin Oliva i Hernández
(2n de Primària)
Escola Sant Josep, de Mataró

Categoria de lectors
avançats:
Fàtima Ezziani
(4t de Primària)
Biblioteca Salvador Estrem i
Fa, de Falset
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NOTÍCIES I LLIBRES A IBBY EUROPA
S'han enviat notícies per als dos butlletins anuals d'IBBY
Europa i s'ha fet una actualització dels 10 llibres en llengua
catalana que consten a la pàgina web.
https://www.ibby-europe.org/Newsletters
https://www.ibby-europe.org/books-in-catalan
Redacció de les notícies i actualització dels llibres, a partir dels
que tenen 3 o 4 estrelles Faristol, a càrrec de Cristina Correro.

PREMI LAZARILLO
S'ha convocat una nova edició
del Premi Lazarillo, encara que
força més tard del que és
habitual, ja que també van
retardar-se les subvencions de
les quals depèn el premi.
Enguany, però, i gràcies a un
acord de col·laboració amb
McDonald's, se n'ha pogut
doblar la dotació. El premi es
concedirà durant el 2020.

«ESTE LIBRO ME ENCANTÓ»
Difusió de 22 llibres d'autoria catalana a través de la secció del
web de l'OEPLI «Este libro me encantó». Es difonen dos llibres
mensuals, a excepció del mes d'agost, d'entre tots els que han
obtingut 3 o 4 estrelles a Faristol.
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CATÀLEG DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL
ESPANYOLA. SELECCIÓ OEPLI 2018
L'OEPLI i les seves seccions territorials (Consejo General del
Libro Infantil y Juvenil, ClijCAT, Galtzagorri Elkartea i Gálix), en
col·laboració amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport,
edita el catàleg LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL ESPAÑOLA.
Selección OEPLI 2018.
El llibre catàleg conté una selecció de 200 títols feta per les
diferents seccions territorials, entre els quals hi ha 39 títols
d'autoria i llengua catalana. S'edita en castellà i en anglès i vol
facilitar la projecció de la millor literatura de l'Estat arreu del
món.
La coberta ha estat
realitzada per la guanyadora
del darrer premi Lazarillo,
Paloma Corral.
A finals d'any s'ha fet la
selecció de les obres del
catàleg amb la selecció del
2019. La tria dels llibres
catalans l'ha duta a terme
una comissió específica
formada per:
Teresa Duran
Paula Jarrin
Anna Herráez
Mònica Badia
Noemí Villamuza
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PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I
SELECCIONS
PREMIS NACIONALS D'IL·LUSTRACIÓ I LITERATURA INFANTIL I
JUVENIL
Candidatures presentades pel ClijCAT:
– Il·lustració: Jordi Vila Delclòs
– Literatura Infantil i Juvenil: La maleta, obra de Núria Parera
editada per Babulinka.
Guanyadors/es:
– Il·lustració: Paco Giménez
– Literatura Infantil i Juvenil: Camins d'aigua, de Raimon
Portell, editat per Barcanova
LLISTA D'HONOR DE L'IBBY
Enguany, el ClijCAT, a partir de la revisió de les publicacions
dels darrers dos anys per part del consell de redacció de la
revista Faristol, ha seleccionat:
L'obra de Núria Parera La maleta, editada per Babulinka, per
a la categoria de creació literària
La traducció d'Albert Jané de l'obra Malacatú, editada per A
Buen Paso
Per a la categoria d'il·lustració, l'obra que presenta l'OEPLI en
nom de les quatre seccions és Un largo viaje, de Federico
Delicado, editada per Kalandraka. En aquesta categoria, a
diferència de les dues anteriors, l'OEPLI només pot presentar
una obra per tot l'Estat espanyol. L'obra que s'incorpora a la
llista d'honor és la que ha rebut una puntuació més alta de
les propostes presentades per les quatre seccions (Amigos
del Libro, ClijCAT, Gálix i Galtzagorri).
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PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I
SELECCIONS
BIENNAL D'IL·LUSTRACIÓ DE BRATISLAVA
Candidatures presentades: 72
Dimensió de la selecció: 15 il·lustradors/es
Comissió de selecció per part del ClijCAT: comissió específica
configurada per il·lustradors/es professionals de l'APIC i Il·lustra
(Josep Antoni Tàssies, Eva Sans, Albert Asensio, Lluís Farré,
Núria Tomàs, Marta Montañà i Carmen Segovia)
Seleccionats:
Bernat Cormand, Daniel Montero, David Pintor, Elena Odriozola,
Eva Sánchez, Francesc Grimat, Javier Juárez, Jokin Mitxelena,
Maite Gurrutxaga, Maria Girón, Miren Asiain, Pablo Amargo,
Rocio Bonilla, Roger Olmos i Romina Martí.
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PA R T I C I P A C I Ó
INSTITUCIONAL
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Redacció de la memòria: Marta Roig
Revisió de les dades econòmiques: Anna Sagristà (tresorera)
Correcció: Jordi Ferré i Ybarz

