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La Setmana: 10 dies per enamorar-nos, encara més,  
de la lectura en català! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La Setmana del Llibre en Català és una mostra que permet donar 
visibilitat a la tasca de les editorials que editen en català, de les llibreries 
actives i de les revistes, és a dir, emfatitzar el llibre i les publicacions 
periòdiques en català. També compta amb la col·laboració de les 
biblioteques públiques i posa l’accent, molt especialment, en facilitar 
l’accés als fons editorials, alhora que és un espai per presentar les 
darreres novetats i oferir eines de foment i recomanació lectora. 
 
 
 

La Setmana, el gran aparador de la lectura en català. 
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La Setmana, la festa de la paraula escrita;   
la ciutat de la lectura! 

 
 

 
 
Del 5 al 14 de setembre, l’avinguda de la Catedral de Barcelona es 
converteix en la ciutat de la lectura en català. Una ciutat de cases de 
fusta ocupades per editorials i llibreries i avingudes i places que conviden 
a la lectura.  

Una passejada tranquil·la per aquest espai permet descobrir la riquesa i la 
diversitat de l’edició en català. Compartir converses, coneixements, 
experiències i vivències. Conèixer les darreres novetats, però també  tenir 
accés a llibres de fons que ja no són a les llibreries, tant d’autors i autores 
d’aquí com d’obres traduïdes d’altres llengües. També s’hi trobarà una 
mostra de 500 capçaleres de revistes, premsa comarcal i de proximitat 
editades en català. 

 
La Setmana permet passejar, mirar, remenar, tastar, llegir, compartir, 
jugar, relaxar-se... en definitiva, viure i llegir en català! 
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La Setmana avança i creix any rere any. Els números d’aquesta edició 
són: 
 
 230 activitats, de les quals 160 organitzades pels expositors i 70 per 

entitats col·laboradores, empreses i entitats. 
 

 51 casetes, un 15% més que l’any 2013. 
 

 105 expositors entre segells editorials, llibreries i institucions; un 35% 
més que l’any 2013. El detall dels expositors és: 85 editorials, 17 
llibreries, una distribuïdora, el Govern d’Andorra i la Institució de les 
Lletres Catalanes.  
 

 iQUIOSC.cat participa amb un espai de 100 m2 i amb una mostra 
de 500 capçaleres de revistes i premsa comarcal i de proximitat. 
Com a novetat d’aquesta edició l’espai iQUIOSC.cat estarà obert 
per integrar-se millor a la Ciutat de la Lectura. 

 
 
Segons ha declarat Montse Ayats, presidenta de La Setmana, “L’augment 
d’expositors demostra que La Setmana té tot el sentit i que es té la 
voluntat de sortir-se’n de la crisi que plana sobre el sector”. 
 
 

Tota la programació de La Setmana i les seves accions paral·leles han 
estat pensades i concebudes per assolir l’objectiu últim de La Setmana 
des de la seva creació: el foment de l’hàbit de la lectura i la venda de 
llibres, revistes i publicacions periòdiques en català.  
 
 

La Setmana, la Ciutat de la Lectura, se celebrarà del 5 al 14 de setembre 
a l’avinguda de la Catedral de Barcelona. L’horari serà de dos quarts de 
10 del matí a 9 del vespre, excepte el dia 5 (inauguració) que l’horari serà 
de 5 de la tarda a 9 del vespre i el diumenge dia 14 (cloenda) que 
tancarà a les 3 de la tarda. 
 
 

Enguany La Setmana ha estrenat nova web, més activa, més dinàmica i 
molt més àgil (www.lasetmana.cat). A la web trobareu informació de 
tota l’actualitat i els actes organitzats, així com tots els expositors i la seva 
ubicació. També hi podreu descarregar les imatges, els dossiers de 
premsa i els logos, la informació pràctica i altres dades com ara els 
col·laboradors, les empreses amigues, els ambaixadors... Us convidem a 
consultar-la i utilitzar-la! 

http://www.lasetmana.cat/
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La Setmana 2014 
 
 
 

• Premi Trajectòria  
 
El Premi Trajectòria s’instaura l’any 1997 i es lliura anualment a un 
professional vinculat al món de la cultura catalana que hagi destacat en 
la seva divulgació. 
 
Enguany el Premi Trajectòria ha estat atorgat a Carme Riera, professora i 
escriptora. L’acte de lliurament se celebrarà el divendres 12 de setembre 
a dos quarts de 8 de la tarda.  
 
Podeu consultar la biografia de Carme Riera i el palmarès dels anys 
anteriors a la web de La Setmana a “Premi Trajectòria”. 
 
 
 
 
 

• Les editorials avancen les novetats 
 
Cada cop més les editorials aprofiten el marc de La Setmana per 
avançar les publicacions de la tardor i presentar-les als lectors. 
 
Algunes de les novetats que es presentaran aquest any a La Setmana 
són, entre moltes d’altres: 
 

 En la pell de l’altre, de Maria Barbal (Columna Edicions) 
 Arquitectura de la calma, de Vicenç Alujas (Angle Editorial) 
 Els meus premis, de Thomas Bernhard (El Gall Editor) 
 Com una reina, de Mercè Foradada (Edicions Saldonar) 
 La mirada del cocodril, de Juli Alandes (Editorial Alrevés)  
 Els silencis dels pacte, de Marc Moreno (Llibres del Delicte) 
 La cuina del 1714, de Jaume Fàbrega (Viena Edicions) 
 L’automòbil Club d’Egipte, de Alaa Al Aswani (Edicions 1884) 
 El Vigilant, de Pierre Terrin (Raig Verd Editorial) 

 
 

http://www.lasetmana.cat/premi-trajectoria/?idContingut=150
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S’ha de destacar, especialment, la visita a La Setmana dels autors Alaa Al 
Aswani i Peter Terrin, dos autors internacionals que presentaran les seves 
dues últimes novetats editades en català. 
 
Amb la participació d’aquests dos autors internacionals, La Setmana 
pretén demostrar la normalitat, la diversitat i la força de l’edició en 
català.  
 
Descobrim-los en català! El dia 8 de setembre al matí tindran lloc les 
rodes de premsa de cada un dels dos autors i les entrevistes amb els 
mitjans. Per la tarda les presentacions seran obertes als lectors. 
 
 
 

• Les activitats de La Setmana 
 
En l’edició 2014 s’han programat 230 activitats. 160 organitzades pels 
expositors i 70 per entitats col·laboradores, empreses i entitats. S’han 
agrupat en diferents eixos temàtics: 
 

 Descobrim-los en català 
 El periodisme... al divan 
 La tarda de les revistes en català 
 Entre la vida i el somni. La tarda és Vinyoli 
 La tarda negra 
 Noves veus 
 El dia de les revistes i la premsa en català 
 El dia de l’ensenyament: Jornada Pedagògica 
 El dia de les biblioteques públiques 
 El Centenari de la Mancomunitat de Catalunya 
 Tricentenari “1714: passat i futur” 
 L’hora gastronòmica 
 Fem ressò dels premis literaris 
 Descobrim-los 

 
Per als lectors més petits s’han organitzat: 
 

 37 actuacions entre conta-contes i espectacles 
 4 tallers 
 La petita llibreria 
 Les matinals festives 
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Així mateix s’han organitzat diferents trobades, per a grans i petits: 
 

 IV Trobada de personatges de conte 
 IV Trobada d’il·lustradors 
 Descobreix l’Scrapbooking 
 II Trobada de dibuix urbà 
 II Trobada de col·leccionistes de punts de llibre 

 
Com cada any també hi haurà els Itineraris Literaris, en aquesta edició 
són 17 rutes i els Aperitius Literaris, enguany amb Carme Riera, Care 
Santos, Manel Cuyàs i Xavier Bosch.  
 
També s’organitza l’exposició sobre el Centenari de la Mancomunitat “Un 
espai, una recomanació lectora” amb la col·laboració de reconeguts 
periodistes culturals. I l’exposició “Català, llengua d’Europa” que pretén 
mostrar la vitalitat de la llengua catalana en el marc de les llengües 
d’Europa.  
 
Com cada any, La Setmana també celebrà l’11 de setembre. Aquest any 
a les 7 de a tarda reconeguts autors, cantautors i periodistes llegiran i 
interpretaran fragments d’escriptors i poetes catalans. Durant l’acte es 
desplegarà una pancarta de 10 m. x 10 m. amb el lema “Llegim en 
català”. La pancarta presidirà l’entrada a La Setmana. 
 
Trobareu tota la informació sobre aquests actes, itineraris, aperitius, 
exposicions, trobades... a la web de La Setmana a l’apartat activitats. 
 
 

• Més enllà de La Setmana 
 
La Setmana vol arribar a altres municipis i per això, per primera vegada, 
expandeix la mostra per llibreries de pobles i ciutats de Catalunya amb el 
projecte La Setmana i La ruta de la lectura. Cicle de  presentacions i 
lectures sobre “1714: passat i futur”. Les llibreries i municipis que hi 
participen són: 
 

 Llibreria Parcir, Manresa 
 Cooperativa Abacus, Mataró 
 La Muntanya de Llibres, Vic 
 Llibreria Èfora, Cerdanyola del Vallès 
 Llibreria El Setciències, Arenys de Mar 
 Llibreria La Rambla, Tarragona 
 Cooperativa Abacus, Terrassa 

http://www.lasetmana.cat/activitats/
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• La Setmana “es va inaugurar” al juliol 
 
 
Tot i que La Setmana se celebra del 5 al 14 de setembre, ja fa dies que 
han començat les activitats amb diferents propostes i accions de la mà 
dels Ambaixadors de La Setmana, l’Exposició del Centenari de la 
Mancomunitat i els Punts de Llibre. 
 
Els Ambaixadors: 
 

 Les Biblioteques han organitzat “El joc del llibre recomanat”.  
 Els Esplais participen animant a fer-se fotografies.  
 Les Escoles animen els estudiants a fer recomanacions lectores i tots 

junts construir “El gran llibre de les recomanacions de La Setmana”. 
 
 
Tota la informació detallada sobre les activitats organitzades pels 
Ambaixadors la trobareu a la web de La Setmana a l’apartat “A qui 
trobaràs” 
 
 
De la mà de sis periodistes culturals, La Setmana està celebrant el 
Centenari de la Mancomunitat: s’han instal·lat plafons en sis espais 
construïts durant la Mancomunitat en els quals s’hi pot llegir una breu 
descripció de l’espai, la presentació d’un d’aquests periodistes i tres 
recomanacions lectores, on l’escenari o l’argument del llibre té relació 
real o simbòlica amb l’espai, una data o un fet representatiu de la història 
de la Mancomunitat. 
 
Els espais i periodistes són: 
 

 Escola Industrial de Barcelona i David Castillo 
 Institut d’Estudis Catalans i Elisenda Roca 
 Biblioteca Pere Gual i Pujades de Canet de Mar i Toni Puntí 
 Recinte de la Maternitat i Eva Piquer 
 Can Serra i Jordi Nopca 
 Palau Güell i Marina Espasa 

 
 
Durant La Setmana els sis plafons s’instal·laran a l’avinguda de la 
Catedral, a la part posterior d’algunes casetes formant una exposició. 

http://www.lasetmana.cat/a-qui-trobaras/?idContingut=119
http://www.lasetmana.cat/a-qui-trobaras/?idContingut=119
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Com en cada edició s’han editat els Punts de Llibre de La Setmana. 
Francesca Llopis és l’artista que aquest any ha posat la imatge dels Punts 
de Llibre col·leccionables. Amb aquesta cessió, Francesca Llopis vol 
sumar-se a la divulgació de l’edició en català i el foment de la lectura. 
L’obra escollida és ANIMA 2 i pertany al llibre/objecte Secrets que ha 
editat a Tinta Invisible Edicions.  
 
Divendres 5 de setembre, a les 20:30 h conversarem amb la Francesca 
Llopis sobre la seva obra gràfica i Núria Martínez Vernís llegirà poemes 
publicats al llibre Secrets. 
 
Els Punts de Llibre han arribat als lectors a través de les llibreries i les 
entitats col·laboradores al llarg de tot l’estiu, tot i que el 4rt punt només es 
pot recollir a La Setmana. 
 
 
 

 
 

• La Setmana i els joves 
 

El Programa Connecta’t del Carnet Jove proposa una sèrie d’iniciatives 
orientades a potenciar i motivar la vessant cultural, social i participativa 
dels joves. 
 
El Connecta’t a La Setmana del Llibre en Català és una experiència que 
vol promoure la participació entre els titulars del Carnet Jove, fomentant 
la lectura i afavorint la seva creativitat. 
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•  Cercle d’empreses amigues 
 

Amb l’objectiu d’estrènyer el vincle amb el teixit empresarial català, l’any 
2012 es va crear el Cercle d’empreses amigues de La Setmana. 
 
La Setmana reforça la interacció entre les editorials, les llibreries, les 
biblioteques i els lectors, a través del gest compromès de les empreses 
que aposten per la lectura en català. Els objectius d’aquesta interacció 
són fomentar la lectura, tot creant xarxa al llarg del territori català i 
contribuir a la sostenibilitat, la continuïtat i l’impuls de La Setmana. 
 
Aquest any 2014 són membres del Cercle d’empreses amigues de La 
Setmana: 
 

 Moritz 
 Fundació Antigues Caixes Catalanes - BBVA 
 Banc de Sabadell 
 Transloan Llibres 
 Sundisa 

 
Totes elles col·laboren amb aportacions econòmiques a una o més 
biblioteques, escollides a criteri de les pròpies empreses. Les biblioteques 
faran servir les aportacions per ampliar el seu fons adquirint llibres a les 
casetes de les editorials i llibreries participants a La Setmana 
 
 
 

• De Capçalera 
 
Per altra banda i gràcies a l’acord que La Setmana  ha tancat amb el 
Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i amb la Xarxa de 
Biblioteques de la Diputació de Barcelona les 30 biblioteques que 
participen en el projecte De Capçalera tenen, també, la possibilitat 
d’ampliar el seu fons adquirint exemplars a La Setmana. 16 dels autors 
participants en el projecte De Capçalera seran a La Setmana el dimecres 
10 a la jornada “El dia de les biblioteques públiques”. 
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• Els espais de La Setmana 
 
La Setmana comptarà amb 4 escenaris exteriors (Plaça de la Paraula, 
Plaça del Llibre, Plaça de l’Escriptura i Plaça de les Biblioteques), 1 
escenari interior al COAC (Escenari Àgora) i El Celler Literari.  

 
 
 
 

• Organització de La Setmana 
 

La Setmana l’organitza l’Associació d’Editors en Llengua Catalana. La 
Comissió Organitzadora està composta per: 
 

 Associació Editors en Llengua Catalana 
 Gremi d’Editors de Catalunya 
 Gremi de Llibreters de Catalunya 
 Gremi de Distribuïdors de Publicacions de Catalunya 
 Associació de Publicacions Periòdiques de Catalunya 
 Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Empreses Culturals 

(ICEC) i Servei de Biblioteques 
 Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura de l’Ajuntament de 

Barcelona (ICUB) i Biblioteques de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per més informació de premsa: 
 

 
Chordà  Comunicació |  mòbil 630043672- neus@neuschorda.com  


