
 

XXVII  SALÓ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL 
 

 

Amigues i amics, 
  
Ens complau comunicar-vos que de l’1 al 13 de maig tindrà lloc la celebració del XXVII 

Saló del Llibre Infantil i Juvenil al Pavelló Firal de Mollerussa. 
  
Un Saló, farcit de novetats i que aquest any girarà al voltant de l’exposició 

monogràfica LA NIT, que aplega una selecció de llibres infantils i juvenils sobre la por a 

la foscor, les nits màgiques, els habitants de la nit... 
  
També podreu veure la Selecció dels millors llibres del 2010, exposicions d’il·lustració, el 

planetari viatger, un recomanador de llibres a cau d’orella, tindreu sessions de contes, 

tallers, espectacles de titelles, jocs de màgia... 
  
I com cada any, podreu fer les trobades amb els autors que ens visitaran: 
  

Dilluns 2 de maig 

Què fan... Yolanda Arrieta i Aitziber Alonso? (de 8 a 10 anys). Per gentilesa de 

Galtzagorri Elkartea. A les 9.30, les 11 i les 15.30 hores. 

Yolanda Arrieta i Aitziber Alonso arriben des del País Basc. Veureu com dibuixa Aitziber, 

escoltareu els contes de la Yolanda i segurament els nens i nenes aprendran alguna 

paraula en euskera. 

  

Dimarts 3 de maig 

Què fan... Teresa Blanch i Anna Gasol? (de 6 a 7 anys). Per gentilesa de Castellnou. A 

les 9.30, les 11 i les 15.30 hores. 

La Teresa i l’Anna arribaran de Barcelona, són mare i filla i escriuen conjuntament 

gairebé tots els seus contes. Consulteu aquí la seva 

bibliografia: http://www.clijcat.cat/diccionari/Catala/Diccionari.html 

  

Dimecres 4 de maig 

Què fan... Rebeca Luciani i Sherezade Bardají? (de 6 a 7 anys). A les 9.30, les 11 i les 

15.30 hores. 

La Rebeca és il·lustradora i va néixer a l’Argentina. La Sherezade  és actriu i narradora i 

va néixer a Sabadell. http://www.clijcat.cat/diccionari/Catala/Diccionari.html 

  

Divendres 6 de maig 

Què fa... Pau Joan Hernàndez? (a partir de 12 anys). A les 9.30, les 11 i les 15.30 hores. 

En Pau Joan és escriptor i traductor. Va publicar el seu primer llibre amb només 19 anys 

i des d’aleshores no ha parat d’escriure. Podeu consultar la seva obra 

aquí:http://www.clijcat.cat/diccionari/Catala/Diccionari.html 

  

Dimarts 10 de maig 

Què fa... Javier Fonseca? (de 8 a 10 anys). Per gentilesa de Macmillan. A les 9.30, les 11 

i les 15.30 hores. 

En Javier ve expressament des de Madrid. És autor de la conegudíssima col·lecció 

Clara Secrets. Podeu consultar el seu blog:http://monifate.blogspotcom/ 

  

Dimecres 11 de maig 

Què fa... Mercè Anguera? (de 10 a 12 anys). A les 9.30, les 11 i les 15.30 hores. 

La Mercè ve de Barcelona. Segur que molts de vosaltres coneixeu la seva col·lecció 

Antibarbis. Em el títol d’aquesta col·lecció Quatre gats va guanyar el Premi 

Atrapallibres 2009. http://www.clijcat.cat/diccionari/Catala/Diccionari.html 
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Dijous 12 de maig 

Què fa... Carles Sala? (de 10 a 12 anys). A les 9.30, les 11 i les 15.30 hores. 

En Carles és mestre però també es dedica a l’artesania i, sobretot, a escriure per a nois 

i noies. El seu llibre Cornèlius i el rebost d’impossibles està entre els llibres que opten al 

Premi Atrapallibres d’enguany així que, si els vostres alumnes hi han participat, tindran 

l’ocasió de poder parlar amb ell 

personalment. http://www.clijcat.cat/diccionari/Catala/Diccionari.html 

  

Per als més petits les visites i activitats les hem agrupat en tres dies: 

  

Dijous 5 de maig 

Banyetes i l’esport a càrrec de Maria Balcells i Júlia Mas (de 3 a 6 anys). Per gentilesa 

d’Editorial Fonoll. A les 9,30 i a les 11 hores. 

  

Contes populars a càrrec dels nens i nenes del Centre Obert La Banqueta (fins a 3 

anys) a les 17,30 hores. 

  

Dilluns 9 de maig 

Contes amb titelles, a càrrec d’Albert Estengre (de 3 a 6 anys). A les 9.30, les 11 i les 

15.30 hores. 

  

Divendres 13 de maig 

Contes amb titelles, a càrrec d’Albert Estengre (de 3 a 6 anys). A les 9.30, les 11 i les 

15.30 hores. 
 

  

RECORDEU QUE PER VISITAR EL SALÓ LES ESCOLES HAN DE 

RESERVAR DIA I HORA. EL TERMINI PER FORMALITZAR LES 

INSCRIPCIONS COMENÇA EL DIA 6 D’ABRIL I FINALITZARÀ EL 

DIA 14 D’ABRIL. TELEFONEU AL CRP del Pla d’Urgell (tel. 973 60 

48 99) de 9 a 13 o de 15 a 18 hores. 
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