6/5 - 10/6 | Cicle "La biblioteca dels nadons" (4 sessions). Amb
Anna Juan Cantavella. [Espai Culturista Sendak]. El Culturista i
Llibreria Sendak
17/5 - 6/7 | Exposició Això és Šašek: viatjant a l’univers del genial
il·lustrador txec. [Biblioteca Jaume Fuster]. Fundació de Miroslav
Šašek, Biblioteques de Barcelona, Centro Checo Madrid, Embajada
de la República Checa en España
19/5 - 1/7 | Exposició "I tu, com em veus?". [Espai Culturista
Sendak]. Espai Culturista Sendak i Galeria Ilustrarium

JUNY

27/5 - 12/6 | Feria del Libro de Madrid. [Parque del Retiro].
Comunidad de Madrid
31/5 - 28/6 | Cómo crear textos literarios en Lectura Fácil.
(5 sessions) [Virtual]. LF
10/6 | Llegir imatges. [Biblioteca Xavier Benguerel]. SDLIJ
10/6 | Inauguració de l'exposició de la il·lustradora Maria Rius.
[Llibreria Lectors al tren]. Lectors al tren
11/6 | Taula rodona 'Gallardo y sus amigos', en el marc del festival
d'il·lustració Bill Festival. [Nau Bostik]. APIC
12/6 - 13/6 | Manacor, Vila del llibre 2022. [Manacor]. Ajuntament
de Manacor i Consell de Mallorca
14/6 | Lliurament dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove.
[Teatre de l'Amistat de Mollerussa i en directe per Youtube].
IBBYCAT
15/6 - 19/6 | Encontats. 7è Mercat del conte i el llibre il·lustrat.
[Balaguer]
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JUNY

17/6 | Jornada Biblioteques UNESCO 2022 amb el lema “Localitzant
els ODS”. [Biblioteca Josep Soler Vidal de Gavà]. Grup de
Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO i Ajuntament de Gavà
19/6 | Celebració dels 15 anys d'Almenar Lector. [Biblioteca Ramon
Berenguer IV d'Almenar]
28/6 | 5a Jornada de Biblioteques de Badalona. [Institut Eugeni
d’Ors]. Servei Educatiu Badalona

1/7 - 3/7 | 57a Escola d'Estiu Rosa Sensat. [Rosa Sensat]. Rosa Sensat
1/7 - 3/7 | FLAI 3: ¿Cómo se dibuja una infancia?. [Palacio de
Reuniones y Congresos de Albarracín]. Fundación Santa María
de Albarracín

JULIOL

2/7 | III Jornada de Joves lectors. [Biblioteca Ignasi Iglésias-Can
Fabra]. Associació de Joves Lectors Catalans
4/7 - 13/7 | Escola d'estiu Blanquerna. Enfilant el caminet: introducció
a l'educació literària a primària. Obres, criteris de tria i pràctiques.
[URL]. Blanquerna
5/7 - 8/7 | VII Escuela de verano AEDA. [Morella]. AEDA
11/7 - 15/7 | VIII Jornadas de mediación lectora 2022. El asiento
incómodo. [Gijón]. Tres Brujas i El jardín de la maga colibrí
12/7 - 15/7 | JALEO'22. VIII Jornades d’animació a la lectura, escriptura
i observació. [València]. Generalitat Valenciana
12/7 | Escola d’estiu: Biblioteca i escola. [Biblioteca Antònia Adroher
(Girona)]. Servei Educatiu del Gironès
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SETEMBRE

6 i 7/9 | Forum Edita. [Barcelona]. Gremi d'Editors de Catalunya i
UPF
9/9 - 18/9 | Setmana del Llibre en Català. [Moll de la Fusta,
Barcelona]. Associació d'Editors en Llengua Catalana

ENLLAÇOS DISPONIBLES AL PDF DESCARREGABLE A CLIJCAT.CAT
*El Consell no es fa responsable dels continguts d’aquesta programació. És un recull amb
voluntat exhaustiva, però d’aquella informació que el Consell ha rebut i que compleix
amb els criteris establerts que trobareu aquí. Si voleu fer arribar informació al Consell
sobre activitats per a l’agenda i notícies per als titulars, podeu emplenar el següent
formulari.
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NOTÍCIES IBBYCAT, OEPLI I IBBY
Ja s’han publicat les bases per al Premio Lazarillo 2022 que cada any
convoca l’OEPLI amb el suport del Ministerio de Cultura y Deporte, que té
per objectiu estimular la producció de bons àlbums il·lustrats adreçats al
públic infantil i juvenil. OEPLI
El passat 31 de maig es van entregar els Premis Lazarillo en el marc de la
Feria del Libro de Madrid. OEPLI
S'ha publicat el Catàleg 'Literatura Infantil y Juvenil de España. Selección
OEPLI 2021'. Un total de 38 obres en català formen part d'aquesta
selecció bibliogràfica dels millors llibres infantils i juvenils. OEPLI
Ja està disponible el nou butlletí d’Ibby. IBBY
Nou butlletí d’Ibby Europa. IBBY

EFEMÈRIDES I ANIVERSARIS
La Setmana del Llibre en català celebra el seu 40è aniversari.
L'editorial Raig verd compleix 10 anys.
La llibreria L'aranya celebra amb èxit els 5 anys de la trobada d'il·lustradors.
Almenar, celebra que ja en fa 15 que és Municipi Lector.
La llibreria Lectors al tren (Rubí) compleix 5 anys.
Aquest 2022 es compleixen 25 anys de la mort de Mercè Llimona.
La revista Cavall Fort celebra els seu 60è aniversari amb una exposició
interactiva itinerant.
L'Associació d'editors independents "Àlbum!" compleix 5 anys.
La llibreria La Petita (Poblenou, Barcelona) compleix 10 anys.
Es compleixen 130 anys de la Lola Anglada i celebrem la reedició de la
seva obra "El més petit de tots" per part de l'editorial Libros del Zorro
Rojo.

9/6 - 16/6
1/4

EFEMÈRIDES I ANIVERSARIS
Aquest 2022 es compleixen 90 anys del naixament de Joaquim Carbó.
Liber, que se celebrarà del 5 al 7 d’octubre a Barcelona, compleix 40 anys
enguany.
Podeu consultar les Efemèrides LIJ 2022 que realitza anualment l'SDLIJ.

JORNADES, CONGRESSOS I FORMACIONS
Èxit de participació en el XVIII Certamen de Lectura en veu alta,
celebrat al TNC, amb més de 1.000 escoles, 72.500 alumnes i 2.900
lectors.
12a edició del Diploma en Cultura, Lectura i LIJ de la Universitat de
València. Inscripcions obertes!

Ja es pot recuperar el I Seminario Internacional de Estrategias de
Promoción Lectora en Iberoamérica.

NOTÍCIES DEL SECTOR
El Govern es proposa fomentar l’hàbit lector amb un nou Pla nacional del
llibre i la lectura àmpliament participat pel sector. Departaments de
Cultura i Educació
Se celebra la II Jornada sobre narrativa breu «Passem contes». AELC
¡Àlbum! reedita el poema "La lluna de Kíiv" de Gianni Rodari per
ajudar als infants ucraïnesos. Traduït per Teresa Duran i il·lustrat per
Beatrice Alemagna.
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FIRES I FESTIVALS
La Setmana del Llibre en Català celebra amb força el seu 40è aniversari i
fa públic el cartell de la nova edició.
Liber 2022 celebra la seva 40a edició del 5 al 7 d'octubre, a Barcelona,
projectant el potencial exportador de l'edició espanyola.
Espanya serà el convidat d'honor de la Fira de Frankfurt d'enguany, que
se celebrarà del 19 al 23 d'octubre.
Ja s'han anunciat les dates de la pròxima Fira del Llibre de Bologna, que
celebra el seu 60è aniversari i tindrà lloc del 6 al 9 de març del 2023.

PUBLICACIONS
Menys pollastres morts i més biblioteques. Article d'Anna Guitart.
DIARI ARA
Els infants que reben una educació de major qualitat en l’etapa 0-3
mostren més vocabulari als 10 anys, la qual cosa és un predictor de
comprensió lectora, una dimensió clau en l’èxit educatiu. Article de
Fabricio Busi. DIARI DE L'EDUCACIÓ
S'ha publicat el tercer Butlletí Digital del Banc de Recursos d’aquest
curs, La Lectura, font de plaer i de coneixement.
Crear comunitats lectores a l’escola. Vanesa Amat Castells. Revista
Rosa Sensat, Perspectiva 417: El català a l’escola
Wattpad: la plataforma que va enganxar els joves a la lectura ja
arrasa a les llibreries (i a Netflix). Article de Laura Serra. DIARI ARA
Reptes i encerts de la literatura juvenil. Article de Judit Monclús.
ARA CRIATURES
Estudi sobre hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2021.
ICEC
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PREMIS, TRIES I SELECCIONS LIJ
El passat 8/6 els especialistes LIJ Joan Portell i Glòria Gorchs van
presentar la Guia de lectures recomanades d'Estiu que cada any s'ofereix
als Municipis Lectors. Ja està disponible per a la descàrrega.
S’obre la convocatòria al Premi Internacional de Literatura Infantil Chen
Bochui 2022. Data límit per presentar-s’hi: 30 de setembre de 2022.
Mariona Bessa guanya el Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre
de Colonya 2022 amb una novel·la de ciència ficció.
El FLIC Festival presenta una selecció de llibres en el marc de la seva
12a edició. Aquest any el tema és (des)ORDENS.
Ja s'han anunciat els nominats de la XXIII edició del Premi Llibreter.
Ja s'han anunciat els guardonats als Premis Baldiri Reixac 2021-2022.
La Fundació Bromera impulsa el Premi Llegir 2022.

AJUTS, BEQUES I SUBVENCIONS
S'obre la subvenció 'Ajuts per a la traducció de llibres entre llengües de
l’Estat del Ministeri de Cultura per a l’any 2022'. Ministerio de Cultura
Convocatòria d'ajudes d'Iberbibliotecas. Iberbibliotecas
Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses del sector del
llibre (del 19 de maig al 2 de juny). Departament de Cultura
Subvencions per a la realització de diagnosis ambientals per a empreses o
entitats del sector cultural (del 17 de maig al 30 de juny). Departament
de Cultura
Subvencions a la producció editorial en català i en occità (del 10 de juny a
l'1 de juliol del 2021). Departament de Cultura
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