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Dia 24 d’abril a les 17.00 hores
Inauguració del XXVI Saló del Llibre Infantil i Juvenil. 
“Passa-t’ho bé”: jocs gegants, espectacle de pallassos i animació. A 
càrrec de Sac Espectacles. Durant l’activitat ens visitarà el Banyetes.

Dia 25 d’abril a les 12.00 hores
Contacontes: El Rodamón ens explicarà contes d’avui i de sempre. A 
càrrec de Sac Espectacles.

Dia 28 d’abril a les 16.00 hores
Lliurament de premis del 3r Concurs de Contes Curts per Sant Jordi 
2010. Organitzat per Mollerussa Comercial i Cultural. 

Dia 29 d’abril a les 18.00 hores
Presentació del Diari de l’escola (http://www.vilaweb.cat/diariescola), 
una proposta educativa en línia promoguda pel diari VilaWeb i pel 
portal educatiu Edu365.cat que s’adreça a escolars i mestres d’educació 
primària, secundària i batxillerat. Notícies en català i en anglès. Ponent: 
Josep Maria Foix Dalmau, periodista de VilaWeb, responsable del Diari 
de l’escola. 

Dia 29 d’abril a les 19.00 hores
Lliurament de premis del 13è Concurs de Cartes i Poemes d’Amor i 
Desamor.

Dia 1 de maig a les 12.00 hores
Taller de reciclatge, a càrrec de Gusti i Anne Decis. Amb el suport de 
Serveis LiC. Places limitades. Inscripcions: a la Biblioteca Comarcal 
Jaume Vila, o bé al mateix Saló.

Dia 1 de maig a les 18.00 hores
Teatre de titelles: Les aventures de Tom Sawyer, a càrrec de Titelles Naip.

Dia 1 de maig a les 19.00 hores
La jove escriptora Laura Bernis Prat ens parlarà de Les històries de 
Labepra i, a tots els qui en porteu un exemplar, us el signarà.

Dia 2 de maig a les 11.00 hores
“Geronimo Stilton: enviat especial”. Activitat joc adreçada a tots els 
qui vulgueu ser ajudants periodistes d’en Geronimo Stilton. Amb la 
visita d’en Geronimo Stilton, que us signarà tots els seus llibres. Per 
gentilesa d’Estrella Polar.

Dia 2 de maig a les 12.30 hores
Contacontes: El Traginer de Contes ens explicarà “En Patufet”, “El Príncep 
Cec”, “Cara de Mel” i altres contes. A càrrec de Sac Espectacles.

Dia 6 de maig a les 20.00 hores
Presentació de l’obra guanyadora del 21è Premi de Novel·la Breu Ciutat 
de Mollerussa, Cafè amb sal, de Juan Carlos Borrego, que ha editat 
Pagès Editors.

L’Hora del Conte. Cada dia, de dilluns a divendres, a les 18.30 h. 
Venda de llibres: Cada cap de setmana. A càrrec de Llibreria Dalmases.

Programa d’actes

Cada dia durant les visites escolars, els nens i nenes assistents podran 
conèixer un escriptor o il·lustrador. 
Es faran tres sessions diàries: a les 9.30 h, a les 11.00 h i a les 15.30 h.

Dilluns 26 d’abril
Què fa… Jordi Folck (ESO).

Dimarts 27 d’abril
Què fa… Gusti (c. superior).

Dimecres 28 d’abril
Què fa… Pep Molist (c. inicial).

Dijous 29 d’abril
Què fa… Josep Antoni Tàssies (c. superior).

Divendres 30 d’abril
Què fa… Mercè Canals (c. mitjà).

Dilluns 3 de maig
Fem Contes, a càrrec de Patim, Patam, Patum. Jordi Villacampa, 
Anna-Júlia Puy i Maria del Olmo (e. infantil).

Dimarts 4 de maig
Què fa… Lluís Farré (c. mitjà).

Dimecres 5 de maig
Fem Contes, a càrrec de Patim, Patam, Patum.  Jordi Villacampa, 
Anna-Júlia Puy i Maria del Olmo (e. infantil).

Dijous 6 de maig
Fem Contes, a càrrec de Patim, Patam, Patum.  Jordi Villacampa, 
Anna-Júlia Puy i Maria del Olmo (e. infantil). Sessions a les 9.30 
i a les 11.00h
Bosquim, boscam, el bosc dels sentits, a càrrec de la companyia 
La Tabola. Activitat adreçada a les escoles bressol. Organitza: Regi-
doria d’Educació de l’Ajuntament de Mollerussa. Sessions a les 16.30 
i a les 17.30h

Divendres 7 de maig
Què fa… Ignasi Blanch (c. inicial).

Podeu trobar informació dels autors a la pàgina web del Consell Català 
del Llibre Infantil i Juvenil http://www.clijcat.cat/ i clicant sobre 
Diccionari d’autors i il·lustradors de literatura infantil i juvenil 
en català. 
A les biblioteques de la vostra població us podran deixar llibres dels 
escriptors i il·lustradors perquè pugueu treballar-los.

Per aconseguir que les visites a l’exposició siguin tranquil·les, hi haurà 
un nombre limitat de persones admeses a l’interior del Saló. Per tant, és 
imprescindible que les escoles concertin el dia i l’hora de la seva visita 
trucant al CRP del Pla d’Urgell (tel. 973 60 48 99) del 7 al 19 
d’abril de 9.00 a 13.00 h o de 15.00 a 18.00 hores.

Visites escolars amb 
cita prèvia concertada

¡Passeu i vegeu, senyores i senyors! ¡Passeu i vegeu, 
nens i nenes! Entreu els joves aventurers, els ena-
morats, els independents i els rebels, els convencio-
nals, els esportistes, els somiadors i els pràctics, els 
tímids i els valents... Hi ha lloc per a tothom, ja que, 
aquí, cadascú hi trobarà el seu territori fantàstic, 
com si un bon dissenyador l’hi hagués fet a mida.

En aquest circ en què ens ha tocat viure, sobretot 
últimament dramàtic i esgarrifós, i massa sovint ple 
de drames que ens commouen, terratrèmols devas-
tadors i tempestes perfectes, potser la fantasia és 
l’únic espai que ens queda en el qual acollir-nos i 
refugiar-nos.

Hem preparat per a tothom un escenari a l’altra 
banda del mirall en el qual escriptors i il·lustradors, 
llibres infantils i juvenils, còmics i exposicions seran 
els nostres guies per un laberint ple de sorpreses. 
Perquè en la fantasia hi caben els somnis i els mal-
sons, hi caben fades i bruixes, vampirs i víctimes, 
fantasmes i monstres, al costat de tresors i de desit-
jos complerts.

Atreviu-vos a creuar les portes al desconegut, per-
què us garantim que en sortireu lliures i lleugers, 
potser després d’haver rigut, potser després d’haver 
plorat, però per descomptat cadascun de vosaltres  
en sortirà amb un secret en el seu interior.

I ara, silenci, ja que comença… ¡L’ESPECTACLE!




