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Del 2 a l’11 de setembre, torna La Setmana a l’avinguda de la Catedral 

de Barcelona. Consolidada com un dels esdeveniments culturals més 

importants del país, La Setmana vol continuar sent un estímul i servir a la 

promoció de la lectura i la venda de llibres en català, contribuint així al 

creixement del nombre de lectors en la nostra llengua. Aquesta ha estat 

una de les prioritats de Joan Sala, director de l‘editorial Comanegra, que 

s’estrena com a nou President de La Setmana.  

 

Aquest any, l’augment d’expositors converteix La Setmana en l'oferta de 

llibres i de publicacions en català més gran de la història. A més, el Premi 

Trajectòria celebra el seu 20è aniversari i per això La Setmana ha 

convidat Jaume Plensa a crear una peça original per a la guanyadora, la 

traductora Anna Casassas. I un any més, La Setmana es compromet, 

aquest cop amb els refugiats, i amb la voluntat d’implicar tot el sector 

editorial català. 

 

Aquests són alguns dels punts destacats d’una Setmana que manté com 

a prioritat les activitats per a tots els públics, que compta amb el suport 

d’institucions públiques, entitats col·laboradores i patrocinadors com a 

motor, i que aquest any estrena imatge. 
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34a edició La Setmana 
 

 

 

 

 

L'oferta de llibres i de publicacions en català més gran 

de la història 

 

 
Les dades d’aquest any fan que, efectivament, La Setmana sigui l’espai 

amb més concentració de llibres i de publicacions en català de la 

història. La consolidació de La Setmana ha fet que creixi la demanda 

d’expositors, i el seu president, Joan Sala, hi ha volgut respondre 

augmentant els mòduls per fer créixer la participació.  

 

Les dades d’aquest any són: 

 
 63 mòduls, un 17,5% més que l’any 2015. 

 

 150 expositors entre segells editorials, llibreries i institucions; un 28% 

més que l’any 2015. El detall dels expositors és: 133 segells editorials, 

15 llibreries i 2 institucions. 
 

 A més, iQUIOSC.cat participa un any més a la setmana amb un 

espai de 100 m2 i amb una mostra de 500 capçaleres de revistes i 

premsa comarcal i de proximitat. 

 

 

En total, 1550 metres quadrats dedicats a la lectura en català. 
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La nova imatge de la Setmana 

 
Una de les novetats d’aquest any és la creació de nous mòduls que 

s’integren en l’estètica del Mercat de Santa Caterina, incorporant els 

colors de la seva teulada característica.   

 

A més, els mòduls s’han disposat de manera que creïn un petit 

recorregut, permetent als visitants fer un itinerari per tota La Setmana. 

També s’han afegit tendals, que permetin protegir els visitants de la pluja i 

el sol, afavorint i fent així més agradable el passeig.  
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Premi Trajectòria, 20 anys 
 

El Premi Trajectòria, que des del 1997, es lliura anualment a un professional 

vinculat al món de la cultura catalana que hagi destacat en la seva 

divulgació, fa 20 anys.  

 

Per celebrar aquest aniversari, el president, Joan Sala, ha volgut iniciar 

una col·laboració entre un artista i La Setmana, que es mantindrà en 

pròximes edicions i que comença amb el reconegut escultor i artista 

català, Jaume Plensa. Plensa ha volgut cedir un dibuix digital a la 

guanyadora d’enguany. D'aquesta obra només hi ha tres originals: el que 

es lliurarà a l'Anna Casassas, un que quedarà exposat a l'AELLC i el tercer 

en poder de Jaume Plensa.  

 

Tots aquells que vulguin tenir una reproducció d'aquesta obra la podran 

trobar a La Setmana, ja sigui en els tradicionals Punts de Llibre que s'editen 

cada any, com a la bossa de La Setmana. 

 

La guanyadora d’aquesta edició, Anna Casassas, ha estat reconeguda 

per la seva trajectòria com a traductora.  

 

Els membres del jurat van decidir atorgar Premi Trajectòria 2016 a Anna 

Casassas per: "l'excel·lència de la seva feina en un àmbit no prou 

reconegut, la traducció." 

 

 

Anna Casassas és  llicenciada en dret i va 

exercir l'advocacia durant set anys a 

Figueres fins que ho va deixar per dedicar-

me exclusivament a la traducció literària, 

del francès i l’italià al català. Ha rebut el 

premi Mots Passants de la Universitat 

Autònoma de Barcelona per la millor 

traducció publicada el 2009 d'un llibre 

escrit originalment en francès: Manuscrit 

trobat a Saragossa, de Jan Potocki.  L'any 

2010 va obtenir, pel projecte de traducció 

de La cena de le ceneri, de Giordano 

Bruno, el Premi Vidal Alcover de 

l'Ajuntament de Tarragona. 

Gràcies a les seves traduccions, hem pogut llegir en català autors com 

Claudio Magris, Georges Simenon, Victor Hugo, Umberto Eco o Andrea 

Camilleri. 
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"La reinterpretació literària, o sigui traslladar una partitura en francès o 

italià a l’harmonia del català, em sedueix com les veus del mar. En el 

fons, si em permeteu la metàfora, la traducció té quelcom de sublim i 

alhora rutinari (a vegades, per desgràcia també ordinari) que en més 

d’un sentit es pot comparar a la remor de les onades. Potser perquè, des 

que els humans som al món, les paraules tampoc no cessen mai d’anar i 

venir, d’evaporar-se i ploure." Anna Casassas 

 

L’acte de lliurament, que aquest any tindrà un caràcter especial, se 

celebrarà el dimecres 7 de setembre a 2/4 de 8 del vespre.  

 

Podeu consultar el palmarès dels anys anteriors al web de La Setmana, a 

l’apartat “Premi Trajectòria”. 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

http://www.lasetmana.cat/premi-trajectoria/?idContingut=149
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Les activitats 
 
Les activitats són una part central de La Setmana.  

 

En l’edició 2016 s’han programat 232 activitats. D’aquestes, 198 estan 

adreçades al públic adult i 34 als més petits. 

 

Les activitats es desenvoluparan a 3 escenaris exteriors que es troben dins 

el recinte de La Setmana i a dos espais interiors, previstos per a activitats 

puntuals: Cercle Artístic Sant Lluc i Casal  del Metge. 

 
 

 

Les editorials presenten les novetats de la tardor 

 
La Setmana és el gran escenari per a la presentació oficial de la 

programació literària, en català, de la tardor. Les editorials aprofiten el 

marc de La Setmana per avançar les seves publicacions i presentar-les als 

lectors. Aquest setembre, són més de 150 les novetats, en català que 

arribaran a les llibreries durant la celebració de La Setmana. 

 

Algunes de les novetats que es presentaran i tindran espai a La Setmana 

2016, entre moltes altres, són: 

 

 Allò que va passar a Cardós, de Ramon Solsona (Edicions Proa) 

 Curs de feminisme per a microones, de Natza Farré (Ara Llibres) 

 Dies que acaben en una ampolla de Vichy, d'Andrea Rodés (Pagès 

Editors) 

 Cavallers dins la tempesta, de Carles Rabassa, Premi Pin i Soler  

(Angle Editorial) 

 Cavalls salvatges, de Jordi Cussà (reeditat per Edicions de l'Albí) 

 La Noria i Gira Barcelona, Diversos autors (Comanegra) 

 L'educació de l'empatia és possible, d'Anna Carpena (Eumo 

Editorial) 

 Aprendre de lletres, d'Enric Prats (Edicions de la Universitat de 

Barcelona) 

 Un segon fora del dubte, de Marta Pérez i Sierra (Editorial Gregal) 

 El compromís d'una generació, de Josep Puigbó (Editorial Meteora) 

 Un oceà  de memòria, de Sebastià  Bennasar (El Gall Editor) 

 Agafi's fort el barret, senyora Jensen, de Diana Coromines (Mosaics 

Llibres) 

 La mecànica de l'aigua, de Silvana Vogt (Edicions de 1984) 
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S’ha de destacar, també, la visita a La Setmana d'autors internacionals 

que presenten les seves últimes novetats editades en català. Els autors 

que ens visiten aquest any són: 

 
 Grégoire Polet, Barcelona (Angle Editorial) 

 Milo de Angelis, Tam de l'adéu (Edicions Saldonar) 

 Serge Alternês (John Wainman) Live souls. Fotos inèdites de la 

Guerra Civil (Comanegra) 

 Galina Míklinová, il·lustradora txeca   

 
 

 

 

Parlem de Llibres 

 
Tardes temàtiques de presentacions, a càrrec de periodistes i experts i 

dels autors dels llibres. Aquest any, comptarem amb aquests temes: 

 

Educació 

Gastronomia 

Ficcions 

Ciència i art 

Pensament 

Història recent 

Política catalana 

Ficció històrica 

Traducció 

 

Fem una Moritz amb...   

 
Cada dia, entre setmana, un periodista cultural conversarà amb diferents 

autors, sempre acompanyats d'una Moritz. Els autors que hi participaran 

són:  

 

Màrius Serra 

Natza Farré 

Ramon Solsona 

Xavier Antich 

Anna Ballbona amb Albert Forns 

Jordi Cussà amb Mathew Tree 
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Els matins de La Setmana Dediquem el matí a un col·lectiu. 

 

El Matí dels il·lustradors 

 
Les tardes de La Setmana Tardes on es presenten llibres agrupats 

per temàtiques.  

 

La Tarda Negra 

La Tarda de Barcelona Ciutat Literària 

Tarda d’homenatges 

 

Celebrem! Durant La Setmana, celebrarem alguns aniversaris. 

 

 5 anys i 25 llibres de Crims.cat 

40è Premi de Poesia Josep Maria López Picó - Vila Vallirana 

10 anys de la col·lecció de poesia "Alabatre" de LaBreu Edicions 

30 anys d'Edicions Bromera 

 

 

Lectures d’homenatge i commemoració 

 
Cada dia, les tardes de La Setmana començaran amb una lectura de 10 

minuts d'homenatge i commemoració d'autors. Aquesta activitat està 

organitzada per la Institució de les Lletres Catalanes. 

 

 

El dia de 

 
 El dia del País Valencià. Jornada organitzada conjuntament amb 

l'Associació d'Editors del País Valencià. Tot un dia dedicat als autors 

valencians. 

 
 El dia de les revistes i la premsa en català. La Federació 

d'Associacions d'Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals impulsa 

l'iQUIOSC.cat amb una representació de les més de 500 

publicacions. De l'aposta per La Setmana, en surt el Dia de les 

Revistes i la Premsa en Català: un 10 de setembre farcit d'activitats 

del sector editorial de la comunicació. 

 



                 

Contacte premsa:  Chordà Comunicació
 
| neus@neuschorda.com | mòbil 630043672 

  10 

 
 El dia de l’ensenyament. Jornada Pedagògica organitzada 

conjuntament amb el Servei d'Ensenyament de la Generalitat i la 

Institució de les Lletres Catalanes, amb el suport de Coca-Cola. La 

jornada girarà entorn de "Promocionar la lectura Vs. ensenyar 

literatura”. 

 
 El dia de les biblioteques. Jornada organitzada conjuntament amb 

el Servei de Biblioteques de la Generalitat i de la Diputació de 

Barcelona. Tot un dia amb les biblioteques públiques catalanes com 

a protagonistes. Trobada de 30 biblioteques públiques i els seus 

autors de capçalera. 

 
 El dia de Ramon Llull. Tot un dia dedicat a diferents propostes que 

commemoren el 700 aniversari de la mort de Ramon Llull. Jornada 

organitzada amb la col·laboració de la Institució de les Lletres 

Catalanes. 
 

Vespres de Poesia i música  

 
Cada vespre ens acomiadarem amb un petit recital de poesia i música. 

 
De passeig: itineraris Literaris.  

 
Per tal de difondre els nombrosos espais de la Barcelona literària, La 

Setmana organitzarà 13 itineraris literaris per a redescobrir la ciutat a 

través dels seus llibres i escriptors.  També hi haurà 1 itinerari en autobús, 

organitzat per TMB, que visitarà diferents escenaris literaris de la ciutat. 
 
Per als lectors més petits 

 
La setmana inclou moltes activitats infantils i familiars. S'han organitzat 34 

actuacions, entre espectacles i conta-contes, diferents tallers (taller de 

creació de mitjons, el taller de la Gallina Míklinová..), les matinals festives, 

presentades pel Gènius i la Valentina, els personatges del portal de la 

Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, l'hora del conte, 

amb el suport de Biblioteques de Barcelona, la V Trobada de Personatges 

de conte (Geronimo Stilton, el Patufet, el Teo...), i La petita llibreria, un 

espai on els més petits podran llegir els seus llibres preferits i estar al dia de 

les últimes publicacions. 
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Vis a vis amb Santi Vila 

 
El Club Tr3sC organitza aquest vis a vis amb el conseller Santi Vila. Serà 

dimarts 6, a les 19.00 h, al Cercle de Sant Lluc 

 

Com fer créixer el nombre de lectors en català? 

 
Al voltant d’aquesta pregunta, el diari Vilaweb ha publicat les opinions 

de diverses persones del món editorial, com el mateix president de La 

Setmana, Joan Sala, l’editor Aniol Rafel o l’escriptor Sebastià Portell. El  dia 

2 de setembre a les 20.00 h traslladarem el debat de Vilaweb a La 

Setmana.  (Participants a confirmar) 

  

Tast de parelles lingüístiques  

 
El Consorci per la Normalització Lingüística, organitza aquesta activitat i 

també converses amb autors i experiències lectores. 
 

Premis literaris 

 
La Setmana acull el lliurament i la presentació de diversos premis literaris.  

 

 Premi BBVA Sant Joan de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i 

BBVA CX 

 Premi Aurora Díaz Plaja 

 Premi Núvol de contes  

 Premi Pin i Soler  

 Premi Lletra d'Or  

 Premi Illa dels Llibres  

 Premi Coca-Cola de Relat Breu   

 
Escola de Llibreters 

 
El Gremi de Llibreters farà la sessió inaugural del curs 2016 - 2017 de 

l'Escola de Llibreters el dia 7 de setembre al Cercle Sant Lluc. 
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Les firmes d'autors 

 
Durant tota La Setmana, un total de 170 autors  passaran per les diferents 

casetes dels expositors per signar els seus llibres.  

 
Rodes de premsa Durant la setmana, es faran les rodes de premsa 

dels següents esdeveniments:  

 

Presentació Fira de la Muntanya Vic-Collsacabra. Convoca: AELLC 

i Ajuntament de Vic. 

Presentació del Festival de Poesia de Sant Cugat. Convoca: ILC i 

Ajuntament de Sant Cugat. 

Presentació del llibre Tam de l'adéu, de Milo de Angelis, (Edicions 

Saldonar) 

Presentació del llibre Live souls. Fotos inèdites de la Guerra Civil de 

Serge Alternês (John Wainman) Comanegra) 

 

 
 

Trobareu tota la informació sobre aquests actes, itineraris, 

trobades... a la pàgina web de La Setmana, a l’apartat 

d'activitats. 
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La Setmana i la cultura escrita amb els refugiats  

 
La Setmana vol demostrar un cop més el seu compromís social i aquest 

any, preocupada per la situació dels refugiats, promou un Manifest que 

se solidaritza amb ells i que vol integrar tots els agents de la cultura 

escrita. El Manifest es llegirà el 4 de setembre, en el marc d’un matí 

d’activitats dedicades als refugiats. Entre les 11.00 h i les 12.45 h hi haurà 

dues taules rodones dedicades a aquest tema, i a l’escenari infantil les 

activitats també hi estaran relacionades.  

 

A les 13 h totes les parades de La Setmana tancaran, i tot seguit es farà la 

lectura del manifest La Cultura escrita amb els refugiats.  

 

El Manifest es presenta avui signat per una cinquantena d’escriptors que 

donen el tret de sortida perquè aquest manifest arribi a partir d’ara tot el 

sector editorial català àmpliament entès. 

  

A continuació, la carta que explica les motivacions que han portat a 

escriure el Manifest i que s’enviarà a totes les persones que s’hi vulguin 

adherir (que també estaran convidades a la lectura del manifest el 4 de 

setembre), el text del Manifest i el llistat dels escriptors que ja s’hi han 

adherit. 

 

Carta d’adhesió 

 
Els darrers mesos un problema cabdal d’ètica i moral està demolint els 

fonaments de l’Europa civilitzada que coneixem. La dignitat humana dels 

milers i milers de refugiats que els diversos governs europeus s’han negat a 

acollir, abandonant-los miserablement a la seva sort, ha estat atacada 

de manera indecent. 

 

Davant la conducta arbitrària dels diversos governs europeus, contrària a 

mostrar una mica d’humanitat, els qui participem des de diferents àmbits 

del món de la cultura escrita no ens podem quedar aturats. El llibre, la 

literatura i el pensament han estat durant segles una eina útil de 

coneixement i de transmissió de valors. Si no actuem en un moment en 

què un valor tan important com la vida i la dignitat de les persones és 

atacat de manera tan injusta, quina credibilitat tenim? 

 

Tots estem tips de sentir que la literatura i les humanitats són bandejades, 

menyspreades i infravalorades, que no troben ni ocupen el lloc que els  
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pertoca a la societat actual, no tenen visibilitat pública i han perdut el 

valor simbòlic de prestigi que abans representaven. Ara bé, si som 

honestos, potser també haurem de reconèixer que si fa uns anys el món 

del llibre i de la literatura –de la cultura escrita– solien posicionar-se 

col·lectivament d’una manera pública quan calia defensar qüestions 

fonamentals, darrerament més aviat sembla que tothom estigui callat, 

del tot capficats en el dia a dia.  

 

Es tracta de donar el missatge públic que el món del llibre i la literatura 

s’involucra amb els problemes de la societat, els v iu i actua. Potser així, 

mostrant obertament la nostra implicació i compromís amb què passa al 

món, exemplificarem i farem visible que el llibre, la literatura, és una eina 

útil i vàlida també avui dia per defensar uns valors i per lluitar contra la 

injustícia. 

 

 

La cultura escrita amb els refugiats.  

Manifest 
 

“No estem gaire convençuts que la paraula salvi, però sí  

que sabem que el silenci mata.” 

Metges sense Fronteres, en rebre el Premi Nobel de la Pau. 
 

 

El llibre, la literatura i el pensament han estat durant segles una eina útil 

de coneixement i de transmissió de valors. Els sotasignats, escriptors, 

editors, llibreters i tots aquells que des de diferents àmbits participem del 

món de les lletres i la cultura escrita, des de la nostra responsabilitat 

professional i ciutadana, i considerant que en la qüestió dels refugiats 

s’han ultrapassat tots els límits ètics i morals dels valors essencials de la 

declaració universal dels drets humans, volem fer públic: 

 

Denunciem que en la crisi social dels refugiats hem trencat el marc legal 

ètic i polític que preserva els drets dels civils i que un valor tan essencial 

com la vida i la dignitat de les persones està essent trepitjat. També 

convé recordar que segons el dret internacional tothom qui fuig d’una 

guerra té dret d’asil.  

 

Exigim als governs europeu, espanyol i català que assumeixin la seva 

responsabilitat legal, política i moral de donar protecció a la gent que 

fuig de la guerra, que no es desentenguin dels milers de morts que la seva  
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manca d’acció provoca dia rere dia, que no mirin cap a una altra 

banda ni es comportin de manera arbitrària. En definitiva, exigim als 

polítics que lideren o formen part dels governs implicats que emprenguin 

actuacions efectives que facilitin vies legals d’accés als refugiats i, una 

vegada per totes, entomin el repte de ser realment terra d’acollida.  

 

Així mateix volem alertar els ciutadans que en la qüestió dels refugiats els 

pilars bàsics ètics i morals de dret internacional sobre els quals hem bastit 

la nostra societat estan en risc, que per mantenir-los cal defensar-los, i 

que cal tenir ben present que per més que alguns polítics menteixin, quan 

hi ha voluntat política i s’hi dediquen recursos és possible acollir refugiats 

de manera ràpida, organitzada i segura. 

 

Amb els nostres noms i les nostres veus, volem contribuir a fer d’altaveu 

dels milions de persones que, com també ha passat en la nostra història, 

a causa de la guerra i les injustícies han hagut de fugir dels seus països i es 

veuen obligades a desplaçar-se forçosament a altres terres.  
 
 

Adhesions al Manifest a 19 de juliol de 2016 
 
 

Ada Castells Escriptora 

Albert Forns Periodista i escriptor 

Andreu Martín Farrero Escriptor 

Anna Casassas Figueras Traductora 

APPEC 

Editors de revistes i 

digitals 

Arnau Pons Escriptor i traductor 

Arturo Sant Agustín Periodista i escriptor 

Associació d'Editors en Llengua Catalana Editors 

Associació Editorials Independents Llegir en català Editors 

Blanca Busquets Oliu Escriptora i periodista 

Blanca Llum Vidal Escriptora 

Care Santos Escriptora 

Carlos Zanón González Escriptor 

Carme Riera Escriptora 

Flavia Company Navau Escriptora 
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Francesc Serès Escriptor 

Gemma Ruiz Palà Periodista i escriptora 

Gremi de Llibreters de Catalunya Llibreters 

Ignacio Martínez de Pisón Escriptor 

Isabel-Clara Simó Escriptora 

Jaume Cabré Fabré Escriptor 

Jenn Díaz Escriptora 

Joan Margarit Consarnau Escriptor 

Joan Sala President de La Setmana 

Jordi Coca Escriptor i professor 

Josep M. Espinàs Escriptor 

Josep M. Fonalleras Codony  Escriptor 

Josep Piera Escriptor 

Julià de Jòdar Muñoz Escriptor 

Llucia Ramis Laloux Narradoda i cronista 

Maite Carranza Escriptora i guionista 

Maria Barbal Farré Escriptora 

Màrius Serra i Roig Escriptor 

Marta Ribera Ibañez Editora 

Marta Rojals del Álamo Arquitecta i escriptora 

Martí Sales i Sariola Escriptor i traductor 

Matthew Tree Escriptor 

Mercè Canela Escriptora 

Miquel Adam Rubiralta  Escriptor 

Miqui Otero Escriptor 

Najat El Hachmi Buhhu Escriptora 

PEN Català Associació d'escriptors 

Pep Puig Ponsa Escriptor 

Robert Saladrigas Escriptor 

Roc Casagran Escriptor i professor 

Sílvia Alcàntara i Ribolleda Escriptora 

Victor del Árbol Romero Escriptor 
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Entitats que participen en activitats de La Setmana 
 

 

 Ajuntament de Barcelona. Barcelona Ciutat de la Literatura 

UNESCO 

 Associació d'Escriptors en Llengua Catalana 

 Associació de Periodistes Culturals 

 Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya 

 Biblioteques de Barcelona 

 Club TR3SC 

 Coca-Cola (col·labora amb el Dia de l’Ensenyament) 

 Consorci per a la Normalització Lingüística  

 Diputació de Barcelona. Gerencia de Biblioteques 

 Escola de Llibreria de la Universitat de Barcelona 

 Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX  

 Generalitat de Catalunya. Servei de Biblioteques 

 Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament 

 Fundació Carulla 

 Institució de les Lletres Catalanes 

 L’Illa dels Llibres 

 Núvol. El digital de cultura 

 Obra Social “la Caixa” 

 PEN Català 

 Plataforma per la Llengua 

 Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 

 Vilaweb 
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La Setmana és possible gràcies al suport de:  

 
Des de passades edicions:  

 

 Ajuntament de Barcelona  

 Banc Sabadell  

 Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

 Diputació de Barcelona  

 Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX  

 La Vanguardia   

 Moritz  

 

Aquest any s’hi sumen: 

 

 Obra Social “la Caixa”, que compta amb un espai propi d’activitat. 

 Coca-Cola, amb la seva participació en el Dia de l’Ensenyament. 

 Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Fundació Abertis i 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que participen 

conjuntament en una campanya de promoció de la lectura en 

català al transport públic. 

 

Un any més volem destacar la compra de llibres per a biblioteques 

públiques. Enguany un total de 61 es beneficiaran de les aportacions de:  

 

 Banc Sabadell 

 Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX 

 Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Servei de 

Biblioteques 

 Diputació de Barcelona. Gerència de Biblioteques  

 Moritz 

 Obra Social “la Caixa” 

 Transloan 

A més, 13 biblioteques escolars rebran el suport de Coca-Cola. 

 



                 

Contacte premsa:  Chordà Comunicació
 
| neus@neuschorda.com | mòbil 630043672 

  19 

 

 

Organització de La Setmana 

 
La Setmana està organitzada per 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 

 APPEC, Associació de Publicacions Periòdiques en Català 

 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 

 

 
 

La Setmana del  Llibre en Català 

del 2 a l’11 de setembre 

avinguda de la Catedral, Barcelona 

de 10.00 h a 21.00 h 

(Excepte el dia de la inauguració,el 2 de setembre, que serà de 17.00 h  a 21.00 h) 

 

www.lasetmana.cat 

 

Xarxes 

Facebook  @lasetmanadelllibreencatala 

Twitter @LaSetmana 

Hashtag #LaSetmana16 

 

 

 

http://www.lasetmana.cat/
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L'anunci de La Setmana 
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La falca de La Setmana 

 

 

 

 

Vine a La Setmana del  Llibre en Català,  

passeja, descobreix lectures, aprèn, juga, relaxa't 

i participa en itineraris, presentacions,  

recitals o contacontes. 

 

Viu i llegeix en català!  

 Del 2 a l'11 de setembre 

a l’avinguda de la Catedral de Barcelona.... 

i a la teva llibreria tot l’any! 
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