Antecedents
La Fundación FULL- Fundació pel Llibre i la Lectura, és un organisme sense ànim de lucre que té com
a objectiu desenvolupar projectes i accions que posen en valor el llibre i la lectura en la societat, amb la
finalitat d'augmentar el prestigi de la lectura, fomentar l'hàbit lector, enfortir el sector editorial, potenciar
les llibreries i donar visibilitat als autors.
Aquest programa de promoció del llibre valencià en la xarxa www.llibresvalencians.com “Portal del
Llibre”, que porta en funcionament des de l’any 2010, s’ha consolidat com a referència del món del
llibre valencià.
A través del Portal del Llibre, FULL compleix un dels seus objectius principals de promoció del llibre i la
lectura també en l’entorn virtual; notícies i reportatges, vídeos d’autors valencians i crítiques literàries en
col·laboració amb diversos mitjans; llibres, diccionari d’autors, presentacions i conferències.
Setmanalment, FULL emet el butlletí online “Revista Digital del Llibre Valencià”, amb una selecció de
llibres recomanats, informació sobre el llibre i la lectura, crítiques literàries, vídeos i agenda del llibre.
En quant a xarxes socials, l’estratègia de comunicació de FULL posa l’accent en les tres principals:
Twitter, Facebook i Instagram.
A les accions realitzades aquest 2018, hem d’afegir els seguidors aconseguits anys anteriors, una
comunitat de lectors que any darrere any es consolida.

Objectius
•
•

Servir de punt de referència per a la lectura de llibres valencians i en valencià
Donar suport i visibilitat a les associacions que impulsen FULL-Fundació pel Llibre i la Lectura:
Gremi de Llibrers, Associació d’Editors del País Valencià (AEPV), Associació Professional
d’Il·lustradors de València (APIV), Col·legi Oficial de Bibliotecaris i la secció valenciana de
l’AELC

•
•

Donar visibilitat a les escriptores i escriptors valencians en l’entorn digital.
Fer difusió del Pla de Foment del Llibre i la Lectura 2015-2020, posat en marxa per la
Generalitat Valenciana.
Garantir la presència del llibre valencià i en valencià en les xarxes.
Desenvolupar accions i campanyes de foment lector, junts a altres agents de la promoció de la
lectura.

•
•

Portal del Llibre. Descripció
El Portal del Llibre és un web en valencià que ofereix una guia sobre les novetats en tots els vessants en
què es pot treballar el llibre valencià. La guia es completa amb un diccionari audiovisual d’autors, una
selecció de llibres recomanats, recomanacions de llibreries, una mostra setmanal de la il·lustració
valenciana, crítica literària, informació sobre el sector editorial valencià, recomanacions de cites i
paratges o rutes literàries, i l’emissió setmanal del butlletí “Revista Digital del Llibre Valencià”.

El Portal del llibre ha reorganitzat els continguts per tal d’oferir un espai més intuïtiu, amb seccions de
notícies tematitzades, amb més espai per a la il·lustració, amb una clara intenció d’orientar què pot fer
el visitant en el territori valencià: acudir a actes literaris programats, visitar les nostres exposicions o
passejar per rutes o indrets literaris.
El disseny de capçalera presenta una estructura senzilla, amb la presentació de la marca,
acompanyada de la institució promotora (FULL-Fundació pel Llibre i la Lectura) -com a marca
secundària- amb el complement d’accés directe a les xarxes de Facebook, Twitter i Instagram.
El menú està pensat per tal d’agrupar les diverses seccions de la manera més senzilla possible i
orientar el visitant en funció dels possibles interessos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llibres
Crítiques
Autors/es
Vídeos
Notícies
Què puc fer?
Editorials
Llibreries
Enllaços

L’slider es fa servir per a destacar novetats, programes relacionats amb el món del llibre en valencià i
amb activitats de FULL-Fundació pel Llibre i la Lectura.
En primer lloc, el portal ofereix novetats setmanals de les editorials valencianes, amb un llibre destacat
en primer terme, i quatre més en tercera posició del panell d’inici. La base de dades de llibres s’ha
ampliat, sovint mitjançat la connexió amb DILVE, fins a arribar als 29.959 títols.

La secció del llibre és una de les parts fonamentals i més rica del portal.

La secció de llibres compta, a més, amb un motor de recerca avançada, mitjançant els criteris de text,
ISBN, editor i autor.

Després de la presentació de novetats editorials, una de les seccions interessants és la de les crítiques,
que beu de diverses webs i blogs d’autors. S’hi han publicat un total de 35 noves crítiques literàries, fins
a principi de novembre. En presentem quatre a la portada; i una per setmana.

La secció de crítiques també ofereix, a més, l’oportunitat de recerca avançada:

La informació relativa a les llibreries té dos vessants:
•

Informació de contacte de les llibreries que formen part del Gremi de Llibrers de València i
del Gremio de libreros independientes de las comarcas alicantinas. Totes dues entitats formen
part del patronat de FULL-Fundació pel Llibre i la Lectura.

•

Vídeos amb recomanacions de les llibreries valencianes, on recomanen, des de la botiga
mateix, una novetat editorial, per fomentar-ne la visibilitat a la xarxa i en un format atractiu. Els
vídeos s’han incorporat al Portal del Llibre i formen part de la campanya “La llibreria recomana”,
de manera que el nostre web esdevé, de nou, un dels principals canalitzadors d’esta format.
A més, cada setmana, en presentem un de nou en un lloc destacat de la portada del Portal del
Llibre.

El Portal del Llibre és, a més, una finestra per a donar a conèixer la il·lustració valenciana. Hem
atorgat un espai preferent en la portada per poder mostrar les il·lustracions, seguint la filosofia de crear
un espai de visita còmode i net on s’hi puguen visualitzar, amb una grandària digna. Cal diferenciar:

•

En primer lloc, amb la relació d’il·lustradores i il·lustradors que formen part de l’Associació
Professional de la Il·lustració Valenciana (APIV), entitat patrona de FULL-Fundació pel Llibre i
la Lectura. En donem compte més endavant.

•

Notícies relacionades amb el món de la il·lustració i una mostra setmanal d’una il·lustradora o
il·lustrador, amb tres mostres de treballs i informació de contacte.

Notícies.
El Portal del Llibre pretén un punt de referència des del punt de vista informatiu i recull un repositori de
notícies i articles al voltant del món del llibre, la lectura i el foment lector.
Les notícies han estat estructurades en diverses temàtiques, amb les corresponents seccions. Hi hem
recollit 338 noves notícies i reportatges.

Dins d’esta secció s’inclouen diferents vessants del món del llibre:
• Llibres
• Lectura
• Empresa
• Llibres en la ràdio
• LlegeIX!
• Gran Família APIV
• La llibreria recomana
Les notícies de llibres tracten notícies monogràfiques sobre novetats editorials o publicacions. Les
notícies de lectura fan referència a activitats, tant de FULL com d’altres entitats, que tenen a veure amb
el foment lector.
Les notícies d’empresa tracten esdeveniments sobre el mercat editorial, fires, trobades, etc., a banda
d’estudis o balanços que incideixen en el món del llibre des del punt de venda del comerç i l’empresa.

El nou Portal del Llibre ha intentat incorporar nous formats, tot i que clàssics, però que no se solen donar
en revistes digitals d’aquest tipus. «Llibres en la ràdio» aplega entrevistes, presentacions de llibres i
programes sobre llibres i literatura de ràdios diverses, amb arxius sonors incrustats, que permeten
escoltar-los sense necessitat d’estar buscant-los ací i allà.

Més de 200 vídeos, entre entrevistes, presentacions i visites a les llibreries i conferències; en
col·laboració amb diversos mitjans com la Revista Faristol, la Revista Lletres Valencianes, Caràcters, i
diversos blogs d’autors valencians.
Hem incorporat, a més, la secció «Què puc fer?», per tal d’aconsellar i orientar sobre les possibilitats
que ofereix la literatura més enllà del mateix Portal del Llibre, amb:
-Agenda d’actes i presentacions literàries, d’entitats, editorials i llibreries d’arreu del país.

-Exposicions elaborades per FULL-Fundació pel Llibre i la Lectura. Es tracta de mostres itinerants,
amb una agenda pròpia, que recorren el territori valencià i que permeten dinamitzar l’activitat cultural de
les poblacions.

-La secció LlegeIX! planteja opcions per desconnectar d’internet, tot i que d’entrada resulte paradoxal.
Recomanem rutes i paratges, activitats i jornades relacionades amb les nostres escriptores i escriptors.
Les propostes arrepleguen propostes de «Viatja Llibre» i de cites literàries arreu del territori. A la
portada també té dedicat un espai considerable, per tal de fer-la més abellidora.

Els «Espais de lectura» són els que trien les lectores i lectors per tal de gaudir dels seus llibres. Hem
plantejat esta secció com un punt per compartir imatges i petites explicacions directes dels lectors. És
un espai que s’alimenta, a més, del nostre Instagram i que presentem en portada:

Per tal de completar la informació possible, el Portal del llibre presenta un seguit d’enllaços
interessants organitzats en tres seccions. Les tres seccions dirigeixen a informació institucional,
generalment de webs de la Generalitat Valenciana:
-Biblioteques
-Guia del Llibre Valencià
-Premis literaris

Diccionari d’autors
Aquesta secció està formada per dos apartats:

Escriptors/es valencians/es
Diccionari d’escriptors valencians, que a dia d’avui ha arribat a les 207 entrades. De manera agregativa
es va enriquint i completant amb les successives actualitzacions i accions de promoció.
La plataforma ha buscat des de els inicis la col·laboració amb els diccionaris existents per a enriquir el
contingut. Així, hem establert acord recíprocs amb el Diccionari d’autors del CLIJCAT
http://www.clijcat.cat/, dedicat a la literatura infantil i juvenil, i també amb la base de dades d’autors de
l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana http://www.escriptors.cat/?q=autors

Aquestes pàgines contenen:
•
•
•
•
•
•

Una fotografia de l’autor
Una petita biografia
La seua bibliografia completa
Premis Literaris
Enllaços a la seua web/blog
Vídeos i altre material multimèdia

Il·lustradors/es valencians/es
Enllaç a la guía d’il·lustradors d’APIV (Associació Professional d’Il·lustradors de València)

Impacte:
Tot seguit presentem un balanç de les principals dades estadístiques del web. El Portal del Llibre ha
rebut el 2018, fins al 10 de novembre de 2018, més de 35.000 visitants.
L’augment de visites al llarg de l’any s’ha vist acompanyat, també, per la presència d’esdeveniments on
FULL o les entitats que hi formen part: Fira del Llibre (maig) i Plaça del Llibre (final d’octubre i
novembre).

Comunicació: Revista Digital del Llibre Valencià

La Revista Digital del Llibre Valencià és un programa de FULL que busca contribuir a la difusió del llibre
i la lectura a través de les xarxes i que permet emprendre les accions comercials oportunes i eficaces
per garantir la seua visibilitat en el mercat i que a més pose en valor els escriptors valencians i la
producció editorial valenciana.
La Revista Digital del Llibre Valencià assoleix una doble funció: de foment de la lectura, per una banda,
posant a disposició del lector valencià un aparador molt complet de les últimes novetats de les editorials
valencianes, i de projecció, per una altra banda, fent visibles d’una manera funcional els llibres
valencians.
Hem continuat amb l’edició del butlletí digital creat el 2008 per l’AEPV, amb l’objectiu donar difusió a
l’extensa base de dades de llibres valencians que conté la web, i poder fer una tasca de promoció de
les novetats de les editorials associades.

La Revista Digital conté
•
•
•
•

•
•
•
•

1 Llibre Destacat
Altres sis títols pertanyents a diferents editorials, primant la novetat però també amb criteris de
qualitat
Un crítica literària, recollida d’alguns del principals mitjans (Revista Lletres Valencianes, Revista
Faristol, Revista Caràcters...)
Diverses notícies d’actualitat al voltant del món del llibre i l’edició, entre les que cal destacar un
apartat dedicat a APIV, un altre al Gremi de Llibrers de València (Llibreria de capçalera) i una
recomanació per a passejar un indret ambientat en algun llibre o relacionat amb algun
escriptor: LlegeIX!
Una editorial destacada
Agenda del món del llibre amb presentacions, recitals de poesia, conferències, exposicions,
convocatòries i lliuraments de premis literaris etc.
Una llibreria recomanada.
Un vídeo destacat

El 2018 s’han publicat un total de 34 revistes, que han arribat a més de 20.560 adreces electròniques,
entre les quals trobem els principals agents del sector del llibre i lectors de diversa índole: Centres
Educatius, Biblioteques Públiques (de tot l’Estat Espanyol), editorials valencianes (tant associades com
no associades), Llibreries, Distribuïdors, Comunitat Universitària, Administració Pública, Lectors,
Premsa.

Tot seguit en fem una relació, amb la data de publicació:
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Xarxes socials
Les TICs ofereixen al sector del llibre una capacitat d’expansió sense precedents per la possibilitat de
mostrar continguts en diferents formats i la convergència progressiva d’esferes d’activitat cultural.
La presència de FULL en les tres principals xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram, busca
contribuir a la difusió del llibre i la lectura a través d’Internet i, a més, revalorar la cadena del llibre els
escriptors valencians i la producció editorial valenciana.
Les accions en xarxes socials assoleixen una doble funció: de foment de la lectura, per una banda,
posant a disposició del lector valencià informació, novetats editorials, recomanacions, i de consolidació,
per una altra banda, de una comunitat lectora.
La gestió de les distintes accions s’ha ocupat d’estructurar el treball a realitzar, definint la duració i
l’ordre d’execució, tractant d’ordenar les activitats de forma que es puguen identificar les relacions
temporals lògiques entre elles, determinant el calendari en què ha de realitzar-se cadascuna.
A les noves accions hem de sumar tot el bagatge dels tres anys anteriors, en els quals també es vam
centrar en la difusió mitjançant aquests dos canals.
Hem unificat les xarxes entorn a la marca de la fundació --@fundaciofull-- i, amb aquest paraigua, hem
difós les activitats i els continguts del Portal del Llibre i, evidentment, també, els de l’entitat. Cada xarxa
té, a més, un contingut afegit especialitzat.

Twitter
Considerem que Twitter és una eina molt valuosa per al foment del llibre i la lectura: per la
seua immediatesa, rapidesa i resposta.
La Fundació FULL fa difusió mitjançant el seu compte de totes les notícies i novetats de la web, a més
de seguir als principals actors en el món del llibre i la promoció de la lectura.
En aquest any s’han aconseguit 453 nous seguidors respecte a l’exercici del 2016, passant de 1209 a
1.655 persones que ens segueixen cada dia en Twitter.

Estat del compte de twitter @FundacioFull a 10 de novembre de 2018

Tot seguit presentem les dades d’impacte en Twitter:

Els moments més destacats, pel que fa a activitat i interacció són, de nou, la Fira del Llibre (abril) i la Plaça del Llibre
(novembre).
En aquest cas, però, l’activitat resulta més repartida al llarg de tot l’any i apareixen altres moments punta, a causa de
campanyes com «Llegim falles» (promoció de la literatura en el marc festiu de les Falles), a març, o «Temps per llegir»
(on compartim lectures per al temps lliure), a Nadal.
Tot seguit presentem unes gràfiques que mostren diferents aspectes de la interacció del perfil:

Facebook
A Facebook seguim una estratègia semblant, encara que adaptada a les particularitats de la
ferramenta.

Amb 2.318 seguidors, la nostra pàgina de Facebook està centrada en la promoció i difusió dels llibres,
les llibreries i els autors valencians. Els seguidors, no arriba un any, han pujat en més de 500
persones.
També és una plataforma per a la difusió i el desenvolupament del Pla Valencià de Foment del Llibre i
la Lectura.
Cal destacar que Facebook esdevé una plataforma molt útil per difondre l’activitat del Portal del Llibre i
la Revista Digital del Llibre Valencià. Tot el contingut del Portal del Llibre és difós, d’entrada també a
Facebook. Més enllà, però, d’aquest contingut, aquesta xarxa demostra els punts, ja comentats en
l’apartat de Twitter, més destacats al llarg de l’any.
En aquesta gràfica, no obstant, mostrem la tasca de promoció, més enllà de la de difusió, que es
realitza des de FULL-Fundació pel Llibre i la Lectura.

Instagram
L’any anterior vam crear un compte d’Instagram en què sobretot publicàvem noticies d’actualitat i vídeos
de la llibreria recomana. A 2018, hem especialitzat l’Instagram amb els continguts de les campanyes
• #espaisdelectura: mostrem i recollim espais dels lectors on llegim
• #FulldeLectura: informació del club de lectura virtual de FULL
• #llegimllegimllegim: informació sobre foment lector
• i #llegimfalles: imatges de la campanya de foment lector emmarcada en el món de les falles.
El compte compta amb 731 seguidors (472 nous a 2018) i 288 publicacions.

Balanç
•
•
•

El redisseny de les xarxes i del mateix Portal del Llibre ha permès presentar una imatge
més uniforme i millorar la marca, a banda de potenciar-hi el contingut.
Seguirem apostant per les tres xarxes majoritàries (Facebook, Twitter i Instagram), amb
l’objectiu de consolidar una comunitat de lectors.
L’augment de seguidors, en xarxes, és una de les fites més destacades, i acompleix de sobra
els nostres objectius.

Serveis i contractacions
Per a aquesta activitat s’ha comptat amb col·laboradors per compte propi o contractats, per a poder
dur endavant el projecte.
• Jordi Puig s’ha encarregat de la gestió del portal del llibre i de la comunicació tant al web com a les
xarxes socials.

