
17è. PREMI DE LITERATURA 
PROTAGONISTA JOVE 

2012/13 
 

Premi organitzat pel Consell 
Català del Llibre Infantil i Juvenil  
 
 

BIBLIOTECA JOAN TRIADÚ 
 

Arquebisbe Alemany, 5 
08500 Vic 

Tel: 93/ 883-33-25 
www.bibliotecavic.cat 

b.vic.jt@diba.cat. 
www.aquifemtertulia.blogspot.com 

 
Horari: 

Dilluns de 15:30 a 20:00h. 
De dimarts a divendres de 10:00 a 

20:00h. 
Dissabtes de 10:00 a 14:00h. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

PREMI 
PROTAGONISTA JOVE 

2012/13 
 
 
 
 

 

ES BUSCA JURAT  
DE 15 i 16 ANYS! 

 
 
 
 

BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ  AL PREMI 

PROTAGONISTA JOVE 2012/13 (15-16 anys):  

BIBLIOTECA JOAN TRIADÚ DE VIC 
 



No està escrit a l es 
estrelles 

John Green 

Resurrecció  
Silvestre Vilaplana 

BUSQUEM EL JURAT DEL PREMI 
PROTAGONISTA JOVE DE LA 

BIBLIOTECA JOAN TRIADÚ DE 
VIC 

 
• Nois/noies de 15-16 anys   que vulgueu 

fer de membres del jurat en el 17è. 
Premi de Literatura Protagonista 
Jove 2012/13 .  

  
• Els participants haureu de llegir els 

quatre llibres que entren en concurs i 
que la Biblioteca us els  proporcionarà. 

 
• El dia 25 d’abril de 2013 a les 6 de la 

tarda , ens reunirem tots els membres 
del jurat per xerrar dels llibres i de la 
puntuació que els hi donem  (1-4). Si 
no pots venir aquest dia a la Biblioteca, 
tens la opció de donar les votacions 
abans d’aquesta data .  

 
• Si a més, vols comentar llibre per llibre, 

apunta’t a les tertúlies joves de la 
biblioteca (l’últim dijous de cada mes) 
www.aquifemtertulia.blogspot.com   

 
La puntuació total s’enviarà al Consell 
Català del llibre per a Infants i Joves i el 
31 de maig sabrem quin llibre ha estat el 
més votat a tot Catalunya. 
 

• Els concursants rebreu un diploma  
que us acreditarà com a membres del 
jurat, i els centres participants entraran 
en el sorteig d’un lot de llibres.  

 
 

ELS LLIBRES  

L’assassí de la 
corbata 

Marie-Aude Murail 

 
NOM I COGNOMS 
 
 
ADREÇA                                                                                         
 
 
CP I POBLACIÓ 
 
 
CORREU ELECTRÒNIC 
__________________________________________________________________________________________ 
 
TELÈFON                                                      EDAT 
 

 

El comentarem 
el dia 
31/01/2013 

El comentarem 
el dia 
28/02/2013 

Comentari i 
votacions el dia 
25/04/2013 

El noi que va 
trobar la felicitat 
Edward Van de 

Vendel 

El comentarem 
el dia 
28/03/2013 


