
 
 

 

 

#TotComençaEnUnaLlibreria, el sector del llibre s’uneix 

en una campanya per reactivar la seva activitat 

 S’inicia coincidint amb la reobertura de totes les llibreries 

 Es tracta de la primera campanya conjunta desenvolupada per la Asociación de Cámaras 

del Libro amb l’objectiu de fer front als efectes derivats de la crisi 

 La primera etapa de la campanya tindrà lloc a les xarxes socials, a través de les quals 

s’invitarà els lectors i autors a compartir el que al seu parer fa única la visita a una llibreria o 

aquella experiència singular viscuda en un d’aquests establiments 

4 de juny de 2020.- Coincidint amb la reobertura de totes les llibreries, el sector del llibre 

-llibreters, editors i distribuïdors- s’han unit per posar en marxa una campanya destinada a 

recuperar les visites a les llibreries com a espais culturals. 

És la primera vegada que les principals associacions del sector s’uneixen per realitzar una acció 

conjunta per a reactivar la seva activitat, durament sacsejada per la crisi del Covid-19. La 

campanya reconeix i posa de manifest la importància de les llibreries com a baula bàsica de la 

cadena del llibre i punt de connexió entre autors, editorials i lectors, per la qual cosa la seva 

reobertura reactiva tot el sector. 

La campanya, anomenada        en   n n   i  e i          ie   n n  i  e    

  en     en   i u u en            e   un   i       s’està fent des de l’1 de juny a 

través de les xarxes socials i tindrà una durada de vuit setmanes. A través d’aquesta campanya 

s’invitarà lectors i autors a compartir vídeos, imatges o comentaris on expliquin què s’ha iniciat 

a la seva vida en una llibreria; què fa, al seu parer, única la visita a una llibreria; o que expliquin 

experiències indelebles i singulars viscudes en aquests establiments. 

En els primers dies, autors, editors, llibreters i lectors han compartit els seus missatges en els 

perfils de la campanya amb la finalitat d’animar altres usuaris a sumar-se a la iniciativa. 

La intenció de la Asociación de Cámaras del Libro, promotora d’aquesta iniciativa, és donar 

continuïtat a la campanya durant els propers dos mesos amb l’objectiu d’acompanyar i reforçar la 

reactivació del sector. Així mateix, s’ha marcat el repte d’aconseguir el recolzament de les 

Administracions amb la finalitat de posar en marxa durant aquest temps noves iniciatives de 

recolzament al sector del llibre i a la reactivació de la seva activitat. 
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La indústria del llibre constitueix el primer sector cultural del país segons les dades de facturació, 

compta amb un teixit empresarial format, fonamentalment, per petites i mitjanes empreses que 

garanteixen la pluralitat i la diversitat. La paralització de l’activitat com a conseqüència de les 

mesures adoptades per combatre la pandèmia ha suposat un impacte enorme en la facturació del 

conjunt del sector del llibre, estimat inicialment en uns 1.000 milions d’euros, 800 en el mercat 

interior del llibre i 200 en el mercat exterior. 

Des que es va desencadenar la pandèmia, la Asociación de Cámaras del Libro ha reclamat la 

necessitat d’adoptar mesures que contribueixin a pal·liar aquests efectes adversos, entre elles 

incentivar en tot el territori l’adquisició de llibres a través del sistema llibreter, activar un pla de 

compres per a biblioteques públiques, escolars i universitàries o la posada en marxa d’un Bonus-

Llibre que, a més, serveixi com a foment de la lectura. 

Per a descarregar imatges de la campanya, cliqueu aquí 

 

 

Per a més informació:  

Dídac Atzet 

Premsa Cambra del Llibre de Catalunya 

647 411 959 

premsa@cambrallibre.cat  

https://we.tl/t-nw74EGpC3g
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