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QUÈ ÉS EL CLUB DE
LECTURA INFANTIL?

És una trobada per parlar del mateix llibre
que tothom s'ha llegit prèviament. 
La programació és variada, i hi ha diferents
formats, com novel·la, poesia, còmic,
àlbum il·lustrat.... 
 
Enguany, fem un petit homenatge a Manuel
de Pedrolo (1918-1990) amb motiu
del centenari del seu naixement:
personatge clau de la literatura catalana
del segle XX com a poeta, dramaturg,
contista, novel·lista, articulista i traductor. 

A MÉS, 
NO US HO PERDEU...

BiblioLab 
Planetari digital. Contes en 360º 
Dissabte, 17 de novembre de 2018 
de 10 a 13h 
 
Hora del conte 
Mestre Fabra, caçador de paraules, 
a càrrec de Clara Soler 
Dimarts, 4 de desembre de 2018, 
a les 6 de la tarda 

2018 - 2019



Adreçat a infants a partir de 9 anys. Les trobades es faran els divendres, a les 7 de la tarda 
Modera: Francina Bacardit

PROGRAMACIÓ

Arriba el Sr. Flat!, de Jaume Copons 
28 de setembre de 2018 
 
Àvia, ja sé que has oblidat el meu nom, 
de Jaume Cela 
5 d'octubre de 2018 
 
El principi de tot, de Manuel de Pedrolo 
16 de novembre de 2018 

El jardí secret, de Frances Hodgson Burnett  
25 de gener de 2019 
 
Mexique : el nom del vaixell, de M. José Ferrada 
15 de febrer de 2019 
 
El llibre misteriós, de Joris Chamblain 
29 de març de 2019 
 
Trobada del jurat del Premi Atrapallibres 
3 de maig de 2019 

Premi Atrapallibres

El Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil
convoca el 14è Premi de Literatura Infantil
«Atrapallibres», amb el propòsit d’estimular en
els infants la lectura d’imaginació. 
Una comissió d’experts ha seleccionat els
llibres en català publicats des del maig de 2017
a l'abril de 2018, en tres categories.  
L’objectiu és aconseguir que el major nombre
possible d’infants llegeixin els llibres
seleccionats i es constitueixin com a Jurat i
nomenin el que consideren millor. 


