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Benvolguts / Benvolgudes, 

 

Després de més de dos mesos en els quals la vostra activitat ha estat paralitzada per la crisi del 

COVID-19, el conjunt de llibreries torna a obrir les seves portes. Per acompanyar aquesta 

reobertura les associacions que formem part de la Asociación de Cámaras del Libro (CEGAL, 

FGEE i FANDE) hem considerat que seria necessari posar en marxa una campanya de 

comunicació per incentivar la ciutadania a visitar les llibreries. El lema de la campanya serà: 

 

#TotComençaEnUnaLlibreria 

 

La campanya es desenvoluparà en dues etapes i volem implicar les institucions estatals, 

autonòmiques i locals per a la seva difusió a través de diferents suports de comunicació. Una 

primera etapa, coincident en el temps amb la reobertura de totes les llibreries, que es 

desenvoluparà en les xarxes socials; i una segona etapa que conclourà coincidint amb el 23 de 

juliol, data en la qual celebrarem enguany el Dia del Llibre. 

Volem que aquesta campanya sigui de tots els agents que formem part del sector del llibre per 

la qual cosa la vostra col·laboració és imprescindible. 

Estem treballant en la imatge gràfica de la campanya que compartirem el proper dia 29 de 

maig. Aquest dia us farem arribar el material de la campanya (diverses aplicacions en les 

quatre llengües de l’Estat) per a que ho feu servir a les vostres xarxes socials, pàgines web 

(poseu baners o anuncis), cartells per als vostres establiments o seus i en aquells suports que 

considereu oportú realitzar (bosses, punts de lectura, samarretes, etc.). Quan rebeu el 

material, si considereu que necessiteu algun altre format que no s’inclogui per a la vostra 

aplicació, preguem que ens ho comuniqueu a través del correu prensa@fge.es per tal que 

sol·licitem la seva realització. 

El llançament d’aquesta primera etapa serà el dia 1 de juny. Aquest dia ens agradaria que tots 

feu vostra aquesta campanya que s’allargarà durant les properes setmanes. Es tracta, com 

diem, de construir-la entre tots, per la qual cosa us demanem la major col·laboració i difusió. 

Us invitem també a que feu partícips als vostres clients lectors, autors, il·lustradors, lectors, 

així com als companys editors, distribuïdors i llibreters, per tal que s’animin a difondre la 

campanya a les xarxes. El 29 de maig, aprofitant l’enviament del material de la campanya, us 

comentarem altres formes de participar-hi. 

Atentament,  
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