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ANTECEDENTS
La Fundació FULL- Fundació pel Llibre i la Lectura, és un organisme sense ànim de lucre que té com a
objectiu desenvolupar projectes i accions que valoren 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.
Constituïda en València el 24 de juliol de 2013, la fundació treballa aprofitant totes les sinergies dels seus
patrons, donat que disposen d’una llarga experiència en l’organització d’activitats relacionades amb el llibre i
la lectura.
En compliment d’aquests objectius fundacionals, l’any 2016 FULL assumeix l’organització de La Plaça del
Llibre de València. Aquestes jornades s’havien iniciat l’any 2013 fruit de la col·laboració entre l’AEPV, Gremi
de Llibrers de València, ACPV i AELC, que van constatar la necessitat de celebrar a la ciutat de València un
certamen que donara visibilitat a la literatura en valencià, així com a les editorials i autors que treballen en la
nostra llengua.
Els baixos índex de lectura en valencià contrasten amb la quantitat (i qualitat) d’obres publicades al nostre
territori. Els esforços de les editorials per tenir una producció continuada en valencià es troben moltes
vegades amb entrebancs a l’hora d’arribar al lector, per la falta de presència en les llibreries i en menor
mesura també en les biblioteques. A més, es dona la circumstància que la divisió administrativa entre
comunitats autònomes amb la mateixa llengua suposa una dificultat a l’hora de la distribució.
La Plaça del Llibre naix per a ser el major aparador de llibres en català que mai ha existit a la ciutat de
València, amb una àmplia representació de la literatura feta en català en tot l’àmbit lingüístic, tant de novetats
com de fons. Naix per a trencar prejudicis, per a mostrar als lectors i també als professionals del llibre i del
foment lector que la literatura en valencià està més viva que mai, que té qualitat i futur.
La Plaça del Llibre és una celebració de la literatura, i a la vegada un homenatge a tots els professionals que
dia a dia treballen pels llibres en català.
Des de la seua primera edició, la iniciativa ha comptat amb el suport de les universitats valencianes
(Universitat de València, Universitat Jaume I i Universitat d'Alacant), Escola Valenciana, l’Associació de
Bibliotecaris Valencians, l’Associació d’Il·lustradors Professionals de València, la Institució de les Lletres
Catalans i en les seues últimes edicions, la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i l’Ajuntament de
València.

PROPÒSIT
La Plaça del Llibre es planteja com unes jornades per donar visibilitat a la literatura en català a València. La
Plaça és una celebració del treball diari d'autors, llibreters i editors, i una oportunitat per a la trobada amb els
lectors.
La iniciativa parteix d'una doble condició. Primer, el compromís de les entitats impulsores del projecte amb la
cultura i la llengua pròpies, la segona, la necessitat de fer front a un context de crisi econòmica (que afecta de
forma especial al món de la cultura) mitjançant la col·laboració, la generositat i la suma de sinergies.
La Plaça del Llibre, com els mercats de les ciutats, ha de ser un punt de trobada, punt neuràlgic per a
l’intercanvi de mercaderies i de sabers. És una celebració popular i bull d’activitat.
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En l'edició de 2018, malgrat tenir un dia menys el nombre de visitants no ha minvat, amb gran quantitat de
gent tant en les presentacions com en les activitats que s’hi van proposar. Les xifres de vendes també
mostren un increment significatiu any rere any, enguany de més del 10% sobre l’any 2017. La llista de més
venuts coincideix àmpliament amb títols presentats en la Plaça.

OBJETIUS
•
•
•
•
•
•
•
•

Visibilitzar el llibre i els autors en català.
Reconèixer la tasca de les editorials que editen en català i de les llibreries que acosten al lector les
seues publicacions.
Facilitar l'accés als llibres de fons, presentar novetats i oferir serveis de localització de llibres i eines
per fomentar la prescripció i recomanació lectora.
Impulsar la lectura com a via fonamental d'accés al coneixement per part de la ciutadania.
Contribuir a aconseguir una millora dels índexs de població lectora, l'hàbit i la competència lectora en
català al País Valencià.
Contribuir a la divulgació i al coneixement dels escriptors per part de la societat.
Contribuir a la divulgació i al coneixement de la literatura catalana actual.
Homenatjar als grans de les nostres lletres.
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ESTRUCTURA
El projecte té dues línies d'actuació:
•
•

Instal·lació de la major llibreria de fons en català de la ciutat de València, amb el treball conjunt i
coordinat de llibreries i editorials.
Organització d'un programa d'activitats que servisca com a aparador de les novetats editorials i
activitats d'animació lectora.

La direcció del projecte és a càrrec de la Fundació FULL, amb la col·laboració de la resta d'entitats: AEPV,
Gremi de Llibrers, AELC i ACPV.

DESTINATARIS
El projecte implica a distints receptors:
Àmbit professional:
•
•
•
•
•

Editorials. Plataforma per promocionar el seu projecte editorial i novetats.
Autors. Afavorir el seu reconeixement i projecció pública.
Llibreries. Posar en valor el seu paper com prescriptores.
Biblioteques. Afavorir el seu coneixement del fons editorial en català. Afavorir l'intercanvi de
coneixement entre bibliotecaris.
Professorat. Facilitar recursos de lectura en valencià, així com afavorir el coneixement de les
novetats i fons adaptat a cada edat.

Lectors:
•
•
•
•

Públic escolar. S'oferirà un programa d'activitats matinals concertades amb centres escolars. Totes
les activitats són gratuïtes.
Públic familiar. Afavorir la inclusió de la lectura entre les opcions d'oci de les famílies.
Públic adult. Crear un espai de trobada entre els lectors i els professionals del sector del llibre,
especialment llibreters i autors.
Nous públics. La ubicació de la Plaça del Llibre, a la plaça de l'Ajuntament de València, suposa un
aparador perfecte per a la trobada casual amb nous lectors.
Es programaran activitats que servisquen d'atracció per a públics habitualment no lectors o no lectors
en català (concerts, tallers, …)
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LLIBRERIA
La llibreria de la Plaça del Llibre compta amb més de 500m2 d'exposició, distribuïts en casetes obertes que
permeten l'accés del públic al seu interior. El model de venda de llibres de la Plaça del Llibre la distingeix de
la resta de fires del llibre.
La llibreria es distribueix en quatre blocs temàtics: Literatura infantil, narrativa, poesia i teatre i assaig i
literatura científica. Les casetes estan gestionades per llibreters del Gremi de Llibrers de València que
treballen de forma col·laborativa per a sumar els seus esforços i coneixement per a oferir la major varietat i
qualitat en l'oferta.
El format d'agrupació de llibreries s'ha triat en contraposició del model de casetes autònomes per afavorir dos
aspectes fonamentals:
•

•

Cooperació: Fomentar la col·laboració i l'intercanvi de coneixement entre els llibreters i llibreteres.
Contribuïm així a crear vincles entre ells que puguen derivar en col·laboracions futures.
Bibliodiversidad: Assegurar la major varietat i qualitat en els fons. Al no existir competència entre
les llibreries s'evita el monopoli dels best sellers, i es fomenta la presència d'obres de fons.

Llibreries participants:

A més de l’espai gestionat directament per les llibreries, les editorials en català poden contractar un espai per
a exposar fons seleccionat directament per elles. En la passada edició es va arribar a 40 editorials
participants front als 72 d’enguany, i la intenció és continuar ampliant els participants per tenir la major
varietat possible.
Continuem treballant per ampliar al màxim el fons editorial ofert als visitants. La col·laboració amb
l’Associació d’Editors en Llengua Catalana ha consolidat la presència d’editorials del principat. L’objectiu és
aconseguir la participació d’editorials d’altres territoris de l’àmbit lingüístic. A més amb la participació
d’¡Âlbum! Barcelona (Associació d’editorials independents de literatura infantil) s’ha conseguit portar editorials
de tot el territori nacional que publiquen també en català.
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A més de la col·laboració amb ¡Âlbum!, enguany també s’ha col·laborat a APPEC (Associació de
Publicacions Periòdiques en Català) i s’h consolidat la col·laboració amb la Xarxa Vives d’Universitats
Les editorials que hi ha participat en aquesta edició de la Plaça del llibre són:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

9 Grup Editorial
A buen paso
Ajuntament de València
¡Âlbum!
Alrevés / Crims.cat
Alupa
Andana Editorial
Appec editors de revistes i digitals
Balandra
BiraBiro Editorial
Buc Llibreria electrónica universitària
Bullent
Coco books
Comanegra
Combel
Cuatro Azules
Drassana
Edelvives
Ediciones Ekaré
Edicions 96
Edicions Bromera
Edicions del Buc
Edicions del Bullent
Edicions Sidillà
Edicions Saldonar
Edicions Tres i Quatre
Edicions Universitat de Barcelona
Edicions de la Universitat de les Illes Balears
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
Edicions del Perisopi
Editorial Bambú
Editorial Barcino
Editorial de la Universitat Politècnica de València
Editorial Flamboyant
Editorial Joventut
Editorial Kókinos
Editorial Les Hores
Editorial Libre Albedrío
Editorial Milrazones
Eumo Editorial
Fundació Sambori
Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació
Jollibre Voramar
Kalandraka
L’avenç
La Galera
Lata de sal
Libros del Zorro Rojo
Llegir en Català
Lletra Impresa Edicions
Narval
Nube Ocho
Onada Edicions
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pagès Editors
Perifèric Edicions
Pruna Llibres
Publicacions de la Universitat de València
Publicacions de la Universitat Jaume I
Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili
Publicacions de la Universitat d’Alacant
Raig Verd Editorial
Sembra Llibres
Som Ara Llibres
Tabarca Llibres
Takatuka
Tàndem Edicions
Thule
Tigre de Paper Edicions
Triangle Postals
Vincle Editorial
Wonder Ponder. Filosofia visual per a nens.
Xarxa Vives d’Universitats
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BIBLIOTECA
La Plaça del Llibre compta amb una biblioteca infantil en col·laboració amb les biblioteques Municipals de
València.
En aquest espai els xiquets i xiquetes que visiten la Plaça poden tenir un contacte directe amb els llibres,
dedicar temps a fullejar-los, acompanyats dels seus pares o pels responsables de l’espai.

La biblioteca es nodreix de llibres infantils de les editorials participants en la Plaça del llibre. D’aquesta
manera, afavorim el contacte dels més menuts i les seues famílies amb títols que sovint queden fora dels
circuits comercials habituals.
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ESPAI DE SIGNATURES
Com en edicions anteriors, la Plaça compta amb un estand específic per a les signatures de llibres.
La presència d'autors en la Plaça potencia la trobada i el diàleg entre ells i amb els lectors, l'intercanvi
d'experiències. Com a lectors, ens permet conèixer millor la persona que hi ha darrere de l'obra, la seua
intenció, la seua visió del món i de la literatura, i com a autors, podrem descobrir què li passa a una història o
un poema quan continua el seu camí en mans del lector, com evoluciona, quines reaccions provoca.
Hem comptat amb la presencia de més de 70 autors i autores de tots els gèneres, alguns consagrats i uns
altres emergents.
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Autor/a

Títol del llibre

Editorial2

Josep Fontana

Sobre la història i
els seus usos
públics

Publicacions de
11:30la Universitat
01/11/2018
12:00
de València

Teresa Broseta

Superheroïna a
l'atac. Supermara 2

Tàndem
Edicions

Xavier Vidal

Silvia Colomer
Vicent Penya

Jordi Raül Verdú

Juli Martínez, Lidia Garrigós i Jesús
Ángel López / Juli Martínez

Ferran Carbó i Salvador Ortells

Contalles de iaios i
iaies i Rondalles
d'Enric Valor
adaptades
Punt per punt C1.
Curs de valenciá
nivell C1 / La
societat valenciana
en l'espill lingüístic
Els versos dels
calaixos Sobre
Llibre de meravelles
de Vicent Andrés
Estellés; Veure dins
els versos. La
poesia de Joan
Fuster

hora

01/11/2018

12:3013:00

01/11/2018

12:3013:00

01/11/2018

13:3014:00

Onada Edicions 01/11/2018

13:3014:00

Edicions del
Bullent

01/11/2018

17:3018:00

Publicacions
Universitat
d'Alacant

01/11/2018

18:3019:00

L'home que no
sabia escriure cartes Pagès Editors
d'amor
La Bruixa Xocolata i
Lletra Impresa
els Monstres
Edicions
Mostosos
L'efímer i l'etern

Dia

Publicacions de
19:00la Universitat
01/11/2018
19:30
de València

Mònica Richart

Violeta i el llop

Bromera

01/11/2018

19:0019:30

Juli Alandes

Caça major

Al revés /
Crims.cat

01/11/2018

20:0020:30

Pau Sif

Veles

Eumo Editorial

01/11/2018

20:3021:00

Empar Bria i Pelufo

Didín, vol ser
periodista

Edicions 96

02/11/2018

17:3018:00

Ana M. Prats Rodríguez

La llengua perifèrica Eumo Editorial

02/11/2018

18:3019:00

Anna Marzà

La llengua perifèrica Eumo Editorial

02/11/2018

18:3019:00

Mariló Àlvarez Sanchis

La primera onada

Bromera

02/11/2018

18:3019:00

Publicacions
Universitat
d'Alacant

02/11/2018

19:3020:00

Emili Rodríguez-Bernabeu i José Antonio
Poesia científica
Buil
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Joan Buades

CRUI. Els portadors
de la torxa

Més Llibres

02/11/2018

19:3020:00

Josepa Montagut i Mariner

Els records vénen
del vent

Onada Edicions 02/11/2018

20:0020:30

Francesc-Joan Monjo i Dalmau (editor)

Jesuïtes valencians. Publicacions
De l'esplendor Borja Universitat
a l'ocàs Borbó
d'Alacant

Maria Josep Escrivà

Tenda d'animals

Aina Torres

03/11/2018

11:3012:00

Tàndem
Edicions

03/11/2018

12:0012:30

Baula de la nit

Pagès Editors

03/11/2018

12:3013:00

Meritxell Gené

Després dels
esbarzers

Pagès Editors

03/11/2018

12:3013:00

Adrià Navarro Vallés

Tàngram

Edicions 96

03/11/2018

13:0013:30

Óscar Hernández Campano

El viatge de Marcos

Alupa editorial

03/11/2018

13:3014:00

Julià Guillamon

El barri de la Plata

L'Avenç

03/11/2018

14:0014:30

Mercé Viana

Les dones invisibles

Perifèric
Edicions

03/11/2018

19:0019:30

Fran García

Mare Nostrum, i
Lletres de viatge.

Edicions 96.

03/11/2018

19:3020:00

Francesc Pastor.

Mare Nostrum, i
Lletres de viatge.

Edicions 96.

03/11/2018

19:3020:00

Mariló Àlvarez Sanchis

Relats d'un futur
imperfecte

Edelvives

03/11/2018

19:3020:00

Toni Mollà

Tot entra en el pes

Vincle

03/11/2018

20:0020:30

Joanjo Garcia

Heidi, Lenin i altres
amics

Bromera

03/11/2018

20:3021:00

Mercè Rius i Jordi Julià Garriga

Matèria. El grau
zero de la filosofia;
L'autor sense
Publicacions de
11:30ombra. La figuració la Universitat
04/11/2018
12:00
literària de l’escriptor de València
entre els segles XIX
i XX

Vicent Usó

El paradís a les
fosques

Bromera

04/11/2018

11:3012:00

Maria Viu

Dones valencianes
que han fet història

Bromera

04/11/2018

12:3013:00

Sandra Capsir

Dones valencianes
que han fet història

Bromera

04/11/2018

12:3013:00
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Vicent Alonso, Antoni Clapés, Anna
Montero i Pau Sif

Lectura de poesia

14:00Eumo Editorial i
04/11/2018
Cafè Central
14:30

Sílvia Romero i Olea

El jurament

Bromera

04/11/2018

17:3018:00

Bromera

04/11/2018

18:3019:00

Bromera

04/11/2018

18:3019:00

Balandra
Edicions

04/11/2018

19:0019:30

Albert Bertomeu

Empar Bou

El pirata Pataxula i
el tresor de
Gamerús
El pirata Pataxula i
el tresor de
Gamerús

Anna Lis

Darreres
oportunitats

Tomàs Llopis

Les volves d'aquella Edicions del
neu
Bullent

04/11/2018

19:0019:30

Elvira Cambrils

A la platja de Camus

Edicions del
Bullent

04/11/2018

19:3020:00

Vicent Esteve Montalvà

El temps guanyat.
Memòries d’un
mestre valencià

Institució Alfons
el Magnànim Centre
Valencià
d'Estudis i
d'Investigació

Ernest Nabàs

Memòries d'un roder Vincle

04/11/2018

11:0011:30

Fani Grande

Jo sóc així, i això no
VINCLE
és un problema

04/11/2018

17:3018:00

Genar Martí

El fugitiu

Vincle

03/11/2018

13:0013:30

Patricia Estellés

I si fores tu?

VINCLE

03/11/2018

19:0019:30

Guillem Montoro

I si fores tu?

VINCLE

03/11/2018

19:0019:30

Teresa Broseta

No sigues rata!

VINCLE

03/11/2018

18:3019:00

Toni Cabo

No sigues rata!

VINCLE

03/11/2018

18:3019:00

Josep Arrandis

El món de Pao

Vincle

04/11/2018

18:0018:30

Paolo Ferrando

El món de Pao

Vincle

04/11/2018

18:0018.30

Albert Toldrà

Il·luses, santes,
falsàries

Edicions del
Bullent

03/11/2018

11:0011:30

Àlan Greus

Teoria del càstig

Onada Edicions 03/11/2018

11:0011:30
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Raül González Devís

Maquis i masovers

Onada Edicions 01/11/2018

11:0011:30

Anna Chover

Carn de ficcions

Onada Edicions 04/11/2018

13:0013:30

Pedro Montalbán Kroebel

El Faust de Goethe

Alupa editorial

04/11/2018

17:3018:00

David González

El drac del Patriarca Edelvives

04/11/2018

13:0013:30

Marta Chaves

L'escala de la
donzella

Edelvives

02/11/2018

12:3013:00

Josep Franco

La Santa

Pagès Editors

01/11/2018

18:0018:30

Encarna Sant-Celoni

Vestals de Roma

Pagès Editors

03/11/2018

11:3012:00

Ximo Cerdà

Un mocador de
pirata

Bromera

01/11/2018

18:0018:30

Elvira Andrés i Manel Joan Arinyó

El cas dels homes
tatuats

Bromera

04/11/2018

18:0018:30

Vicent Marco i Raúl Salazar

Les boles del drac

Bromera

04/11/2018

20:0020:30

Manel Pitarch

Poemari per a
ociosos

Bromera

03/11/2018

12:0012:30

Alba Fluixà

Geografies de l'atzar Bromera

01/11/2018

12:0012:30

Josep Antoni Fluixà

Peter Pan i la
desaparició del foc

Bromera

01/11/2018

12:0012:30

Joanjo Garcia

La pornografia de
les petites coses

Sembra Llibres

02/11/2018

18:0018:30

Vicent Dasí

Loly Ferrer i
l'enigma Gulliver

Bromera

04/11/2018

12:0012:30

Lourdes Boïgues

La revolta d'Adam

Edicions del
Bullent

01/11/2018

11:3012:00

Carles Mulet

La Bona lletra

Lletra Impresa

04/11/2018

19:3020:00

Emili Gascó

Castellonies II
Relats amb
"gomàtic"

Edicions 96

04/11/2018

18:3019:00
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
A més de l'exposició i venda de llibres, la Plaça del Llibre compta amb un ampli programa d'activitats
relacionades amb la literatura i l'animació lectora.
Existeixen dos escenaris amb activitat simultània amb aforament per a unes 100 persones. La ubicació
privilegiada de la Plaça del Llibre, a la Plaça de l’Ajuntament de València converteixen aquestes activitats en
un important focus d'atracció tant per a lectors com per a vianants.
En l’edició de 2018 hem vist un manteniment dels visitants que va haver-hi l’any anterior malgrat l’entrebanc
de tenir un dia menys. Així, malgrat la reducció temporal, l’afluència ha estat la mateixa.
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Activitats per a escolars
Com a conseqüència de les dates de la 6a edició de la Plaça del Llibre (1-4 de novembre), moltes de les
escoles participants tenien dia festiu. Així doncs, enguany el focus d’activitats dedicades a les escoles
valencianes s’ha vist reduït respecte anys anteriors. Això no obstant, hem pogut gaudir d’actuacions infantils,
conta contes i presentacions de literatura infantil i juvenil, a més d’un espai d’animació exclusiu per a infants

Activitats per a públic infantil i jove
El públic infantil és prioritari a la Plaça del Llibre. Les animacions lectores i els tallers continuen a les
vesprades i el cap de setmana. A la Plaça s’organitzen activitats lúdiques adaptades a diferents edats. Pels
més menuts, animacions que desperten la seua imaginació i la curiositat pels llibres, A més de la difusió
general de la Plaça del Llibre, aquestes activitats es promocionen en canals específics dirigits a famílies,
entre els col·legis i directament a les associacions de la EAPN Comunitat Valenciana-Xarxa per la inclusió
social que treballen amb xiquets de col·lectius especialment vulnerables.
Totes les activitats són d'accés lliure i gratuït.
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Activitats per a adults
La Plaça és un punt d’encontre per a les editorials, i un punt de referència per a presentar les seues novetats.
Els autors i autores són protagonistes de la Plaça: sense ells no hi ha literatura i volem posar en valor el seu
treball.
A la programació es presta especial atenció a la participació equilibrada entre homes i dones. La paritat és
fonamental per a assolir una Plaça del Llibre més justa i igualitària.També es fomenta la participació d'autors
joves i es presta especial atenció a gèneres amb públics minoritaris, com la poesia o el teatre.
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Presentacions de novetats
“Sobre la historia i els seus usos públics” Josep Fontana
Publicacions de la Universitat d’Alacant
“Superheroïna a l’atac. Supermara 2” Teresa Broseta
Tàndem Edicions
“L’home que no sabia escriure cartes d’amor” Xavier Vidal
Pagès Editors
“La Bruixa Xocolata i els Monstres Mostosos” Silvia Colomer
Lletra Impresa Edicions
“Amor sense casa. Poesía LGTBQ catalana” Sebastià Portell
Angle Editorial
“Contem històries de dones d’ací” Rosa Roig
Vincle
“Contes de iaios i iaies i Rondalles d’Enric Valor adaptades” Jordi Raül Verdú
Edicions del Bullent
“L’efimer i l’etern” Vicent Penya
Onada Edicions
“Violeta i el llop” Mònica Richart
Bromera
“10 de dones” Isabel-Clara Simó, Mariló Sanz Mora, Gràcia Jiménez, Empar de Lanuza, Rosa Roig,
Violeta Tena, Amàlia Roig, Lliris Picó, Carmen Agulló, Mercé Viana.
Fundació Escola Valenciana.
“Matèria. El grau zero de la filosofía” Mercè Rius
Publicacions de la Universitat de València
“Després de l’amor” Subhast Jaireth
Lletra Impresa Edicions
“Caça major” Juli Alandes
Al revés / Crims.cat
“L’autor sense ombra. La figuració literaria de l’escriptor entre els segles XIX i XX” Jordi Julià
Publicacions de la Universitat de València
“Veles” Pau Sif
Eumo Editorial
“El fracàs de certs encanteris i altres senyals dispars de vida” Gordon Henry Jr
Balandra Edicions
“La primera onada” Mariló Àlvarez Sanchis
Bromera

18

“Didín, vol ser periodista” Empar Bria i Pelufo
Edicions 96
“Poesia científica” Emili Rodríguez-Bernabeu i José Antonio Buil.
Publicacions Universitat d’Alacant
“La llengua periférica” Anna Marzà i Ana M. Prats Rodríguez
Eumo Editorial
“Els records vénen del vent” Josepa Montagut i Mariner
Onada Edicions
“CRUI. Els portadors de la torxa” Joan Buades
Més Llibres
“Tenda d’animals” Maria Josep Escrivà
Tàndem Edicions
“Jesuïtes valencians. De l’esplendor Borja a l’ocàs Borbó” Francesc-Joan Monjo i Dalmau
Publicacions Universitat d’Alacant
“Baula de la nit” Aina Torres
Pagès Editors
“Després dels esbarzers” Meritxell Gené
Pagès Editors
“Tàngram” Adrià Navarro Vallés
Edicions 96
“El viatge de Marcos” Óscar Hernández Campano
Alupa Editorial
“Les dones invisibles” Mercé Viana
Perifèric Edicions
“El barri de la Plata” Julià Guillamon
L’Avenç
“Relats d’un futur imperfecte” Mariló Àlvarez Sanchis
Edelvives
“Mare Nostrum, i Lletres de viatge” Fran García i Francesc Pastor,
Edicions 96.
“Tot entra en el pes” Toni Mollà
Vincle
“Veure dins els versos. La poesía de Joan Fuster” Salvador Ortells
Publicacions de la Universitat de València
“Els versos dels calaixos. Sobre Llibre de meravelles de Vicent Andrés Estellés” Ferran Carbó
Publicacions de la Universitat de València
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“Heidi, Lenin i altres amics” Joanjo Garcia
Bromera
“Dones valencianes que han fet historia” Maria Viu i Sandra Capsir
Bromera
“El jurament” Sílvia Romero i Olea
Bromera
“El pirata Pataxula i el tresor del Gamerús” Albert Bartomeu
Bromera
“Gent de l’Horta Sud. Biografies 1” Obra col·lectiva. Alfred Ramos (coordinador)
Perifèric Edicions.
“Castellonies II Relats amb “gomàtic” Diversos autors
Edicions 96.
“Les volves d’aquella neu” Tomàs Llopis
Edicions del Bullent
“A la platja de Camus” Elvira Cambrils
Edicions del Bullent.
“Darreres oportunitats” Anna Lis
Balandra Edicions
“La bona lletra” Rafael Chirbes
Lletra Impresa Edicions
“El temps guanyat. Memòries d’un mestre valencià” Vicent Esteve Montalvà
Institució Alfons el Magnànim. Centre Valencià d’estudis i d’investigació.
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Altres activitats destacades
Biblioteques Municipals de València.
En col·laboració amb les Biblioteques Municipals de València i altres biblioteques públiques, s'organitza una
trobada entre professionals per seleccionar els títols que s’incorporaran a les seues biblioteques durant la
temporada següent.
Amb aquestes trobades es fomenta el coneixement dels fons en valencià per part dels professionals. Aquesta
activitat ha tingut molt bon acolliment en edicions anteriors i s'ha valorat molt positivament entre els
bibliotecaris.

Amb la col·laboració en l’edició de 2018 es consolida la Plaça del Llibre com a punt per a la selecció i compra
de novetats de la temporada de tardor/hivern. L’objectiu és ampliar progressivament l’oferta de fons en
valencià disponible a les biblioteques públiques de València.
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Contacontes
Les narracions orals prenen especial protagonisme en la Plaça del Llibre. Hi haurà sessions dirigides a públic
familiar, però també a públic adult, menys acostumat a aquest format.

“Superheroïna a l’atac. Supermara 2” Teresa Broseta”
“La Bruixa xocolata i els Monstres Mostosos” Silvia Colomer
“Els contes del Sambori” Diversos autors
“Tàngram” Adrià Navarro Vallés
“El pirata Pataxula i el tresor de Gamerús” Albert Bertomeu

Espectacle a càrrec de Dani Miquel.
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Concerts
Cada vesprada es programen concerts en la Plaça del Llibre. La Plaça del Llibre és un esdeveniment cultural
en el seu sentit més ampli, i la relació entre la literatura i la música és innegable. Amb els concerts, a més, es
busca acostar l'esdeveniment al públic jove, ampliant l'espectre de visitants.
Entre els concerts de la Plaça 2018 hi ha les propostes de Veles, La mirada violeta (Homenatge a
Montserrat Roig i Maria-Mercè Marçal), La Fúmiga, Dani Miquel per als més menuts o Jim War Brou.
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Premis Plaça del Llibre
La Plaça del Llibre 2018 s’encetà l’1 de novembre amb l’acte inaugural i el lliurament dels Premis Plaça del
Llibre, uns guardons que nasqueren en 2014 com un reconeixement a la promoció del llibre i la literatura, en
l’àmbit de la creació individual i en el de la difusió de les obres escrites en valencià. Enguany, els premis han
sigut, pel que fa a la trajectòria literària, per a Isabel-Clara Simó i, pel que fa a la difusió d’autors i editorials,
per a l’espai radiofònic i televisiu Plaerdemavida, d’Àpunt, que ha fet una gran aposta en la seua graella per
programes de foment de la lectura.
Isabel-Clara Simó (Alcoi, 1943) és considerada com una de les autores modernes més importants de la
literatura catalana. La seua obra ha estat traduïda a l’alemany, l’anglès, el basc, el castellà, el francès, el
gallec, l’italià, el neerlandès i el suec. Ha participat en nombrosos congressos acadèmics i ha fet més de mil
conferències, a tot arreu, també a l’estranger. Ha col·laborat regularment en nombrosos mitjans de
comunicació, ha participat en diverses obres col·lectives i d’investigació i la seua bibliografia també inclou
diversos títols teatrals.
Per la seua banda, Plaerdemavida establix lligams entre els escriptors i els lectors. Ajuda a fer que el públic
conega les novetats editorials en la nostra llengua i que entre totes i tots descobrim una literatura pròpia,
diversa i rica. El programa també ens acosta als llibres, escriptors, il·lustradors i, en definitiva, a tot allò que
configura el complex ecosistema literari valencià.
Les edicions anteriors del Premi Plaça han recaigut en Joan Francesc Mira i els Sopars Estellés (2014),
Jaume Cabré i Escola Valenciana (2015), Maria Antònia Oliver i l’Associació de Bibliotecàries i el Col·legi
Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la CV (2016), i Marc Granell i Capella de Ministers (2017).
L’acte va comptar amb la presència del president de les Corts Valencianes, Enric Morera, la regidora de
Cultura de l’Ajuntament de València, Glòria Tello, així como destacades persones de la vida política, social i
cultural valenciana. El premiats van rebre una escultura ceràmica creada per Cristina Guzman Traver que
representa un llibre i que l’artista aporta de manera altruista des de l’inici dels guardons que atorga la Plaça
del Llibre.
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COL·LABORACIONS
Biblioteques Municipals de València
Després de l’èxit obtingut en les edicions anteriors, hem proposat repetir la col·laboració entre les
Biblioteques Municipals i la Plaça del Llibre que es va iniciar l’any 2016 i es va consolidar la passada edició.
Aquesta col·laboració es divideix en tres línies d’actuació principals:
Accions de formació per a bibliotecaris:
◼
◼
◼

Trobada bibliotecària.
Selecció de fons per a la compra.
Jornada professional (en col·laboració amb COBDCV).

Espai de lectura infantil
Promoció de biblioteques:
◼
◼

Animacions infantils.
Punts de llibre per a senyalitzar els llibres recomanats pels bibliotecaris.

EMT València
Proposem dues accions troncals de promoció directa de la Plaça del Llibre de la EMT, amb aplicacions
específiques del disseny del cartell, que es realitzen en col·laboració entre l’equip de disseny de la Plaça i el
de la EMT València.
◼
◼

Promoció de l’esdeveniment a través de la cessió de l’espai exterior de 3 autobusos durant el mes
anterior a la Plaça (octubre de 2018).
Vinil·lat especial integral d’una parada d’autobús.
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Accions específiques no convencionals
S’ha convocat el Concurs de microrelats #ambEMTalaPlaça. Aquest concurs ha consistit en vinil·lar
l’interior de 5 autobusos amb la frase “Aleshores Júlia va deixar la paella damunt la tauleta i es va
traure de la butxaca el document i el va llegir lentament.” del llibre Júlia d’Isabel-Clara Simó i els
pasatgers de l’autobus tenien que continuar el microrelat a twitter. El concurs ha tingut un gran acolliment
entre la gent.
L’elecció de les xarxes socials respon al seu caràcter eminentment gràfic i a l’ús habitual de hashtags. El
concurs ha estat vigent des de la instal·lació dels vinils (octubre 2018) i els premiats es coneixerien el dia 1
de novembre (primer dia de la Plaça).
La Plaça del Llibre, juntament amb l’EMT València, va lliurar el primer mitjançant un jurat format per tres
persones de les diferents associacions participants: Fundació Full, Plaça del Llibre i EMT València. Així, de
forma unànime van decidir que la guanyadora del premi de l’import de 100 euros i un abonament d’EMT de
30 viatges era la usuària @ilionemort

També vàrem lliurar dos accèssits per a un segon i tercer guanyador. El valor d’ambdós va ser un xec regal
per valor de 50 euros i un abonament d’EMT València de 30 viatges per cadascú dels dos. Aquests accèssits
varen tenir per guanyadors els usuaris: @Santiago_VCF i @Dominatrixx
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Promoció de EMT València en la Plaça del Llibre
El diumenge 4 de novembre es va realitzar a la Plaça del Llibre una jornada lúdica destinada al públic infantil.
Repetint l’experiència de la passada edició, EMT va participar en aquesta festa amb les activitats Superbús,
Superbusina, música, balls, sortejos i altres activitats per als més menuts, adaptades al context de foment de
la lectura en valencià.

Federació Empresarial d’Hosteleria de València
Per a una major difusió tant de la Plaça com dels locals d’hosteleria s’ha iniciat una col·laboració per a poder
compartir públics entre els locals pròxims a la plaça de l’Ajuntament i la Plaça del llibre.
Durant els dies que es va celebrar la Plaça del Llibre els locals d’hostaleria adherits han fet menús literaris. A
més, s’ha col·laborat per a realizar lectures i tertúlies literàries als locals, de forma que la Plaça es va allargar
més enllà de l’horari de tancament de les casetes.
S’han distribuit cartells i programes de la Plaça del llibre entre els locals adherits a la campanya, a més de fer
flyers promocionant la Plaça del llibre i els menús literaris.
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Associació Comerços València Centre
Fruit d’aquesta col·laboració, l’Associació de Comerços Valencia Centre ha cedit vuit bosses gegants
situades a llocs emblemàtics del centre de la ciutat per a anunciar la Plaça del Llibre.

Teatres de la Generalitat
L’any 2017 es va iniciar la col·laboració amb Teatres de la Generalitat amb la distribució a la Plaça del Llibre
de descomptes per a assistir a determinades representacions al Teatre Principal.
Per a aquesta edició s’ha proposat consolidar aquesta col·laboració i ampliar-la amb la programació d’obres
amb una marcada vinculació amb la literatura valenciana coincidint amb les dates de la Plaça del Llibre.
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IMATGE
La imatge integral de la plaça ha estat a càrrec de l’artista Marta Pina. L’encàrrec comprén tant la cartelleria
com totes les adaptacions necessàries: punts de llibre, programes, banners, retolació de stands entre altres
productes d’imatge.
Tant el cartell com la resta d’aplicacions inclouen els logotips de les entitats organitzadores i col·laboradores.
Els cartells han estat distribuïts per les llibreries, biblioteques, escoles i oficines de turisme.
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COMUNICACIÓ
Gabinet de premsa
La Plaça del Llibre ha comptat amb un gabinet de premsa a càrrec de Alamida Periodisme & Comunicació.
Acabada la campanya comunicativa al voltant de la VI Plaça del Llibre, i després d’estudiar el resò que les
accions comunicatives han tingut als diferents mitjans de comunicació i a través de les xarxes socials, veiem
que l’esdeveniment ha tingut un impacte alt en la societat valenciana. Això ha afavorit una major assistència
de públic a la plaça de l’Ajuntament de València entre l’1 i el 4 de novembre i ha potenciat la consolidació una
imatge forta al voltant de la marca.
No només han publicat les notes de premsa els mitjans de comunicació generalistes, sinó també els
especialitzats en l’àmbit cultural, els de difusió d’activitats lúdiques i familiars i els espais webs d’editorials i
entitats relacionades amb la literatura.
Tanmateix, Àpunt Mèdia ha parat especial atenció a l’esdeveniment, amb entrevistes i connexions en directe
durant tots els dies de la fira tant pel que fa a la televisió com la ràdio. Ràdio València Cadena Ser també va
emetre una entrevista en fals directe el primer dia de l’esdeveniment.

Notes de premsa
Entre l’1 d’octubre i el 5 de novembre s’han elaborat i difós un total de 19 notícies, que s’han penjat al web de
la Plaça del Llibre i que s’han remés als mitjans de comunicació. Entre les que major incidència han tingut,
pel nombre de vegades que han estat publicades pels diferents periòdics, trobem aquestes:
-N01-Torna la Plaça
-N07-Premis Plaça
-N18-Valoració Plaça del Llibre

Accions complementàries
→Elaboració d’un dossier de premsa previ a la celebración de la VI Plaça del Llibre que es va remetre als
mitjans de comunicació.
→Convocatòria i cobriment de la roda de premsa de presentación de l’esdeveniment el passat 25 d’octubre.
→Elaboració d’un dossier de premsa previ a la celebración de la VI Plaça del pades durant les vesprades a la
Plaça del Llibre, amb la posterior edició i difusió de la galería d’imatges mitjançant Facebook.
→Entrevista amb Sergi Pitarch Garrido, director de Plaerdemavida, per a reportatge específic sobre el
guardó. Impossibilitat de fer-la amb Isabel-Clara Simó per qüestions alienes al gabinet de comunicació.
→Difussió de la programació específica de la Plaça del Llibre la vespra de cada jornada amb l’elaboració
d’una graella diària.
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Campanya canal EMTV
S’ha contractat una campanya de comunicació al canal EMTV dels autobusos de la EMT. Els anuncis s’han
emés abans i durant la plaça. Els spots podran s’han vist en al menys 7 línies (70 autobusos) línies del centre
i circulars Grans Vies. La duració serà 10” cada 15’ aprox, durant 16 hores al dia segons hores. A més, el
canal BUSSI ha emés notícies de suport dins de la seua graella informativa en la secció Cultura, sobre les
llibreries participants i les activitats organitzades. Aquestes notícies han estat presents en tota la flota
d’autobusos de la EMT.
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Recull premsa
La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20181004/452170018632/placa-del-llibre-en-valencia-obres-illibres.html

Valencia Plaza
http://valenciaplaza.com/torna-la-placa-del-llibre-laparador-mes-gran-deditorials-i-obres-escrites-en-valencia

32

Diari La Veu del País Valencià
https://www.diarilaveu.com/noticia/84828/placa-llibre-valencia-refent-literatura

Horta Noticias
https://www.hortanoticias.com/placa-del-llibre-valencia/
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InfoGuia València
https://www.infoguiavalencia.com/val/noticies/cultura-valencia/torna-la-placa-de-llibre-a-la-placadelajuntament/

Portal del llibre
http://www.llibresvalencians.com/La-literatura-feminista-triomfa-en-la-Plaua-del-Llibre_va_1_3705_0.html
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Europa press
https://fotos.europapress.es/f1742408/

Diari La Veu
https://www.diarilaveu.com/noticia/85103/programa-plaerdemavida-rep-premi-placa-del-llibre-2018
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València Blog
https://www.valenciablog.com/nueva-edicion-de-la-placa-del-llibre/

L
evante EMV
https://www.levante-emv.com/aula/2018/10/24/placa-llibre-torna-valencia-l1/1784862.html

36

Acció Cultural del País Valencià
http://www.acpv.cat/web/actualitat/la-vi-placa-del-llibre-tindra-lloc-els-dies-1-4-de-novembre-a-valencia

Vilaweb
https://www.vilaweb.cat/noticies/valencia-obre-la-placa-del-llibre-en-catala/
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Las Provincias
https://www.lasprovincias.es/culturas/libros/nueva-funcion-plaza-ayuntamiento-valencia-20181031112305nt.html

El nacional
https://www.elnacional.cat/es/pais-valencia/la-plaza-del-libro-en-valenciano-premia-a-isabel-clarasimo_320259_102.html
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Levante EMV
https://www.levante-emv.com/cultura/panorama/2018/11/04/placa-llibre-vol-superar/1790305.html

Editors.cat
https://editors.cat/2018/07/19/6a-edicio-placa-llibre-valencia/
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Diari Ara
https://www.ara.cat/paisvalencia/Arrenca-sisena-Placa-Llibre-Valencia_0_2117188352.html

Agendes València
AU Agenda Urbana
https://au-agenda.com/6a-la-placa-del-llibre/
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València extra
https://valenciaextra.com/es/microrelatos-emt-llibre-valencia/

València Extra
https://valenciaextra.com/es/plaza-libro-valencia-2018/
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Agenda feminista
https://agendafeminista.org/evento/vi-placa-del-llibre-valencia/

Deceroadoce
http://www.deceroadoce.es/placa-del-llibre/
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Televisió
À Punt
https://apuntmedia.es/es/noticies/cultura/video-tret-deixida-a-la-placa-del-llibre-laparador-mes-gran-de-laliteratura-en-valencia
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Web
Pel que fa a Internet, l’estratègia s’ha centrat en la reconstrucció d’un web on allotjar tota la informació del
programa i de les entitats participants. Al web, que té per adreça www.placadelllibre.com, es pot trobar la
programació completa, amb una àmplia descripció de cada activitat, el calendari de signatures, la relació
d’editors i llibrers expositors.

El web disposa d’un recull de notícies pròpies i enllaços a les mencions aparegudes en premsa i altres
mitjans, a més d’enllaços a les fotografies i altres mitjans audiovisuals.
Les estadístiques de visites a la pàgina ens mostren un que ja durant el mes d’octubre la pàgina web ha sigut
una important font d’informació per als visitants, siguent el dia 1 de novembre el de major activitat.

44

Xarxes socials
L’impacte a les xarxes socials és avui en dia igual o major que el que generen habitualment els mitjans de
comunicació tradicionals. Analitzem les tres ferramentes amb les quals s’ha incidit en la transmisió de les
informacions al voltant de la Plaça del Llibre (Facebook, Tweeter i Instagram).
A les noves accions hem de sumar tot el bagatge dels quatre anys anteriors, en els quals també es vam
centrar en la difusió mitjançant aquests dos canals.

Twitter
Donada la immediatesa d’una ferramenta com Twitter, volem hem aprofitat d’alguna manera, retransmetre el
que està passant en La Plaça. Mostrant imatges i vídeos als nostres seguidors quasi simultàniament a la
seua celebració.
A més amb el concurs #ambEMTalaPlaça s’ha vist incrementada la participació dels usuaris de twitter.

A twitter també podem veure un augment de visites i, sobretot d’interaccions; aquesta última és la més
important, perquè vol dir que els visitants i seguidors de La Plaça també deien la seua:
→ Nombre de seguidors:
-1/10: 913
-8/11: 1.127
INCREMENT: +214
→Nombre de tweets emesos: 101 (des de l’1 d’octubre)
→Impressions (vegades que s’han vist els tweets des de l’1 d’octubre)
TOTALS: 94.800 aproximadament
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→Retweets (des de l’1 d’octubre): 430
→Likes (des de l’1 d’octubre): 916
→Clicks en enllaços (des de l’1 d’octubre): 289
Tweets més populars:
1r
Impressions: 3604
Interaccions: 301
Taxa d’interacció: 8.4%

2n
Impressions: 3327
Interaccions: 56
Taxa d’interacció: 1.7%

3r
Impressions: 2502
Interaccions: 49
Taxa d’interacció: 2%
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Facebook
A Facebook hem seguit una estratègia diferent: anunciar les activitats més properes, per tal d’informar els
nostres seguidors de tot allò interessant que anava a ocórrer en La Plaça. A més em fet una gran aposta per
els dies previs de la Plaça anunciant les activitats.

Nombre de seguidors:
- 1/10: 1566
- 8/11: 1835
INCREMENT TOTAL: +269
→Dia en què es va obtindre el major número de nous seguidors: 1/11 (39 nous seguidors)
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→Dies amb majors nombres d’interaccions (usuaris únics):
- 2/11: 642
- 6/11: 476
- 3/11: 455
→Dies amb un nombre més alt de vegades que les publicacions de Plaça del Llibre han entrat en pantalles
(no usuaris únics):
- 2/11: 11161
- 4/11: 10516
- 3/11: 9597
→Dies amb més entrades a la pàgina d’usuaris logeats (usuaris únics):
- 2/11: 53
- 1/11: 47
- 30/10: 40
→Dies en què més nombre d’usuaris tingueren publicacions de la Plaça del Llibre en la seua pantalla (usuaris
únics):
- 1/11: 4142
- 2/11: 3732
- 6/11: 3527
→Dies en què més usuaris varen fer click en els continguts (usuaris únics):
- 2/11: 454
- 3/11: 314
- 1/11: 309

→Dies en què un vídeo ha tingut més visualitzacions (completes o incompletes):
- 31/10: 1045
- 1/11: 585
- 3/11: 563
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Instagram
Enguany hem creat un compte d’instagram, una plataforma de fotografía que cal tenir present en qualsevol
campaña pel seu impacte social. Malgrat no ser tan ràpida i directa com Twitter, la seua capacitat de difusió
ens ha portat a fer-nos-en un compte.
→Seguidors totals (a 8 de novembre): 260
→Publicacions a les notícies: 54 publicacions
→Publicacions a les històries: més de 60 publicacions, algunes de creació pròpia (vídeos en directe, fotos o
cartells) i altres compartides d’altres usuaris de la xarxa.
→Publicació més popular:

Hashtags relacionats:
-#Plaçadelllibre: 122 publicacions
-#Plaçadelllibre2018: 5 publicacions
-#Placadelllibre: 13 publicacions
-#Placadelllibre2018: 14 publicacions
-#Placallibre2018: 41 publicacions
-#Placallibre: 23 publicacions
→Publicacions etiquetades: 11
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PROJECCIÓ EN LA CIUTAT
La Plaça del Llibre ha vist créixer la seva projecció a la ciutat de forma exponencial en l'última edició. El
principal motiu ha estat el canvi d'ubicació, del Centre de Cultura Contemporània Octubre (també cèntric,
però un recinte tancat) a la Plaça de l’Ajuntament de València. Aquesta nova ubicació era una de les
reivindicacions dels organitzadors des de la primera edició.
En l'edició de 2018 més de 4000 persones van visitar la Plaça del Llibre i van participar en les activitats.
La ubicació de la Plaça del Llibre a ajudat a arribar nous públics. Per a aquesta edició es plantegen dos
objectius fonamentals:
•
•

Fomentar els nous lectors en valencià. El coneixement de la llengua és un element d'integració de
gran importància. Es prestarà especial atenció a col·lectius que s'inicien en el seu aprenentatge.
Reforçar l'oferta per a adolescents i joves. En l'adolescència és quan molts joves abandonen els
llibres com a element d'oci i passen a convertir-se exclusivament en una eina acadèmica. Es
programarà pensant especialment en ells i en els seus interessos, per consolidar l'afició per la lectura
com a entreteniment que gran part d'ells tenen de xiquets però que no mantenen en l'edat adulta.

Les xifres de vendes també van mostrar un increment significatiu. La llista de més venuts coincidia
àmpliament amb títols presentats en la Plaça. Aquesta dada anima als organitzadors a continuar apostant per
la presència d'autors i les animacions lectores.

ENTITATS PARTICIPANTS I COL·LABORADORES
Organitzadors:
•
•
•
•
•

Full Fundació Ple Llibre i la Lectura
Associació d’Editors del País Valencià
Gremi de Llibrers de València
Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
Acció Cultural del País Valencià

Col·laboradors:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Xarxa d’Entitats per la Inclusió Social
Associació d’Editors en Llengua Catalana
Biblioteques Municipals de València
Associació d’Il·lustradors Professionals de València
Escola Valenciana
Fundació Sambori
Xarxa Vives d’Universitats
Col·legi Oficial de Bibliotecaris de la Comunitat Valenciana
Generalitat de Catalunya. Govern de Cultura.
EMT València.
Universitat de València.
Generalitat Valenciana. Direcció General de Cultura i Patrimoni. Direcció General de Política
Lingüística i Gestió del Plurilingüisme.
Corts Valencianes.
Servei de Suport i Orientació Familiar (SSOM)
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COMUNICACIONS
Activitat
Plaça del llibre

Data d'enviament de la
convocatòria
11 de juliol de 2018

Grups de contactes
Editorials Associades
Editorials No Associades
TOTAL

Invitació Premis Plaça
del Llibre

18 d'octubre de 2018

Nº de contactes
adscrits al grup
74
86
160

Editorials Associades

74

Editorials No Associades

86

Biblioteques Públiques
Municipals
Biblioteques Agències
Municipals
Biblioteques Especialitzades
Centres Documentació

170
136
35
18

Biblioteques Infantils i Juvenils

8

Biblioteques Públiques
Provincials
Biblioteques Escolars

6

Escola Valenciana
Federació d'Editors
Comissió Fires i Trobades

6
39
3
4

Centres de Formació
Professional d'Alacant
Traductors Català

12

Biblioteques Catalunya

235

Biblioteques Diputació de
Barcelona
Centres Infantil i Primària
d'Alacant
Centres Primària i Secundària
d'Alacant
TOTAL

Data de
recordatori
18 d'octubre de
2018

45
37
270
111
1295

CONTRACTACIONS I SERVEIS
Per a la coordinació i organització de la Plaça del Llibre s’ha comptat amb Rosella Valor , per a fer tota la
feina previa, durant i després de la Plaça.
A més s’ha comptat amb l’empresa PRO21 per a contractar els concerts de L Fúmiga i Jim War Brou. També
es van encarregar de l’espectacle de diumenge al mati: Transhumància.

