
 

NOTA DE PREMSA 
EMBARGADA FINS AL 14 DE JUNY A LES 10 H 

 Milers d’infants i joves fan de 
jurat literari per escollir els millors llibres 

de literatura infanKl i juvenil en català 

7.500 infants i joves, un 25% més que a l’edició anterior, parKcipen en 
l’elecció del 17è Premi Atrapallibres (en les seves 3 categories de 9, 10 i 
11 anys) i del 26è Premi Protagonista Jove (en les seves 2 categories 
12-14 i 14-16 anys). 

Els Premis Atrapallibres i Protagonista Jove, que promou l’Ibbycat - 
Consell Català del llibre InfanKl i Juvenil, són els únics guardons de casa 
nostra amb un jurat format per milers d’infants i joves que durant el curs 
llegeixen i voten les propostes literàries, escollides prèviament per una 
comissió d’experts en literatura infanKl i juvenil.  

El pròxim dimarts 14 de juny a parKr de les 10 h Kndrà lloc l’entrega dels 
premis en una cerimònia molt fesKva, que combinarà literatura, cultura i 
tradició. La tornada a la presencialitat serà, també, un gran moKu de 
celebració. 

8 de juny del 2022 

Aquest robot soc jo de Shinsuke Yoshitake, Jefferson de Jean-Claude Mourlevat i 
Capgirat d’Alba Dalmau i Cinta Vidal són les obres guanyadores del 17è Premi 
Atrapallibres i El famosíssim catàleg de Walker & Dawn de Davide Morosino8o i 
Nascuts per ser breus de Toni Mata són les obres guanyadores del 26è Premi 
Protagonista Jove.  



Aquest és el veredicte dels 7.500 infants i joves que enguany han parAcipat en la 
lectura i votació d’aquest certamen únic, que té per objecAu promoure la lectura, 
en llengua catalana, actual i de qualitat, entre infants i joves d'entre 9 i 16 anys, tot 
convidant-los a ser el jurat que avalua les obres que opten als premis. 

El passat dia 15 de maig es van tancar les votacions de les obres que els peKts grans 
críKcs han estat treballant durant el curs. EnAtats de naturalesa diversa —centres 
educaAus, associacions de famílies, biblioteques, llibreries, casals, centres cívics i 
culturals...— han parAcipat en els premis, cada un dels quals consta de diferents 
categories d’edat. 

El premi Atrapallibres s’adreça a infants de 9 a 11 anys, dividits en les tres categories 
següents: 

• 9 anys 
• 10 anys 
• 11 anys 

El premi Protagonista Jove s’adreça a adolescents de 12 a 16 anys, dividits en dues 
categories: 

•  12-14 anys 
• 14-16 anys 

Els parAcipants han hagut de triar entre 3 propostes literàries de la seva categoria, 
escollides prèviament per una comissió d’experts en literatura infanAl i juvenil de 
l’Ibbycat. I ara només els queda el més important: conèixer quines són les 
obres guanyadores de cada categoria! 

Això serà a l’acte de lliurament dels premis, que Andrà lloc el pròxim 14 de juny a les 
10 h al Teatre de l’Amistat de Mollerussa, en el qual assisAran més de 300 infants i 
joves d’una desena d’escoles de Catalunya. 

L’acte serà una gran festa de la literatura infanKl i juvenil, que Andrà ingredients 
també de cultura popular i tradició. Conduït per Núria Casals i Caterina Canyelles, 
membres de Cor de Carxofa, la cerimònia serà presentada a ritme de glosa, una 
pràcAca que consisteix a cantar versos que s’improvisen al moment mateix 
d’interpretar-los.  

Diversos autors, traductors i editors dels llibres guardonats parAciparan en l’acte, 
presencialment o virtual.  

A banda de l’entrega dels guardons a les obres premiades, tots els assistents rebran un 
diploma personalitzat. I és que un dels fets més importants de la celebració d'aquest 
certamen és, sens dubte, el reconeixement dels milers d’infants i joves com 
a membres del jurat dels premis. 



Totes aquelles escoles o enAtats que no puguin assisAr-hi, podran seguir l’entrega de 
premis en directe a través del canal de Youtube de l’Ibbycat i també rebran un diploma 
a través de l’enKtat des de la qual hagin parAcipat. 

A més de conèixer les obres guanyadores d’enguany, a l’acte s’anunciaran també els 
llibres seleccionats per a l’edició 2022-2023, i es donarà el tret de sorAda de les 
inscripcions per al curs vinent.  

Novetats de l’edició 2022-2023: 

- S’obre la modalitat d’inscripció individual, que permetrà que a parAr d’ara hi puguin 
parAcipar famílies i joves que decideixin parAcipar-hi pel seu compte. 

- Manresa serà la ciutat que acollirà l’entrega de premis de l’any 2023. 
- A parAr de l’any vinent els parAcipants gaudiran d’un carnet, que els acreditarà com a 

membres del jurat dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove. 

L’èxit de parAcipació en els premis, amb 26 anys d’història, és una molt bona mostra 
del bon estat de salut de la literatura infanKl i juvenil que es publica en català. 

Annex 1: Resum de les obres finalistes i guanyadores 

• 17è Premi Atrapallibres 
• 26è Premi Protagonista Jove 

Annex 2: Llistat de les obres seleccionades per a l’edició 2022-2023 

Per a més informació i/o confirmació d’assistència a l’acte: 

Laia López Arboleda  
Responsable de Comunicació i Premsa 
T. 636 303 753 
E. comunicacioibbycat@gmail.com 

Organitza: 

Amb el suport de:       Col·labora: 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCyMnZEM6JPoX3UtXDbz5w5Q
https://www.youtube.com/watch?v=0HPqidFMFvc
https://www.clijcat.cat/Atrapallibres-Llibres-seleccionats
https://www.clijcat.cat/Protagonista-Jove-Llibres-seleccionats
mailto:comunicacioibbycat@gmail.com

