Dossier de premsa

Logotip de Víctor Garcia Tur

Barcelona, 19 de desembre de 2019

Per primer cop tot el sector del llibre, tot,
s’uneix en una gran acció solidària!

GIREM FULL!, neix del convenciment que des del món del llibre podem aportar molt a la
societat.
El món del llibre és un món sensible; un món ple de sentiments, d’històries... Venem il·lusions,
acompanyament, alegria i tristesa, riures i somriures, història, política, ciència-ficció,
humanitats... El nostre públic està compromès amb la cultura i la societat, és culte i amb ganes
d’aprendre i de viure plenament.
Podem optimitzar tot això i anar un pas més enllà? Podem utilitzar totes les nostres
infraestructures, les grans, les petites, les personals o individuals i totes juntes, deixant de banda
els negocis i els beneficis materials, per fer una gran acció social?

Sí, definitivament podem i ho volem fer!
D’aquesta convicció neix GIREM FULL!
GIREM FULL! Llibres contra el càncer és un projecte en col·laboració amb l’Hospital Clínic
de Barcelona, compromès a impulsar els primers assajos clínics d’immunoteràpia per al
tractament del càncer a Catalunya. Una recerca mèdica que actualment porta a terme l’equip
d’investigació de l’ITC Clínic.
Des de GIREM FULL! convidem al sector del llibre, que té una indubtable capacitat d’arribar
al teixit social, a participar i promoure aquesta proposta solidària amb l’objectiu de captar
fons a favor de la recerca mèdica contra el càncer. Per això fem una crida a la seva implicació
conjunta: professionals de la creació, edició, llibreries, distribució, traducció i altres
agents culturals.

Objectiu:
GIREM FULL! Llibres contra el càncer té com a objectiu principal col·laborar en el finançament
i divulgació del projecte ITC Clínic. L’ITC Clínic contempla la construcció de les instal·lacions
d’una nova unitat d’immunoteràpia i dotar-la de l’equipament necessari. També realitzar dos
assaigs clínics en mieloma múltiple i càncer de mama. Tot plegat té un cost de 3 milions d’euros.
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Donacions:
Per recaptar les donacions s’han establert diferents mecanismes:

✓ Venda de material solidari a través de les llibreries de Catalunya
• Punt de Llibre, 3,00 €
• Cartell, 9,00 €
• Bossa, 12,00 €

La il·lustració del material solidari és de la Cristina Losantos, membre de l’equip organitzador.

✓ Contribucions de particulars o entitats a través del web www.giremfull.cat
L’apartat de donacions estarà enllaçat directament a la plataforma de donacions de
l’Hospital Clínic i els que realitzin les donacions podran identificar en tot moment que
els diners van destinats al projecte GIREM FULL! Llibres contra el càncer. Al fer la
donació s’obtindrà el certificat per poder desgravar l’import en la seva declaració de
Renda o Impost de Societats. Aquesta acció ha estat registrada i homologada amb el
codi HC-R-2019/124.

✓ 23 de març, el Dia solidari GIREM FULL! Llibres contra el càncer
Aquest dia es pretén fer una gran acció conjunta a tot Catalunya, implicant a totes les
llibreries col·laboradores del projecte, amb la complicitat de les editorials, autors,
traductors, il·lustradors... S’organitzaran activitats a totes les llibreries, sigui
individualment o col·lectivament. Aquestes accions seran de pagament, bé amb un preu
tancat (entrada) bé amb la fórmula de taquilla inversa. Tot el que es recapti en aquesta
jornada, s’ingressarà com a donació al projecte.

Que ens fa diferents?
La novetat del projecte GIREM FULL! Llibres contra el càncer en relació amb altres de
semblants és la unió del sector del llibre amb la complicitat d’altres agents culturals per
impulsar la campanya.
Creiem en la capacitat del nostre sector per arribar al teixit social; a través de la xarxa de
llibreries i editorials, i amb el suport del món de la creació i la distribució, tenim al davant
l’oportunitat de connectar amb el nostre públic i aconseguir que la convocatòria sigui un èxit.
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L’equip organitzador
L’equip organitzador del projecte està format per professionals del món del llibre i del sector
cultural. Provinents del món editorial, de la traducció, la distribució, del disseny gràfic, la
comunicació, la il·lustració, etc., els seus recursos i les seves capacitats s’uneixen, de forma
voluntària i altruista, amb l’objectiu d’impulsar econòmicament el tractament pioner de la
immunoteràpia contra el càncer, ITC Clínic, i fer-lo arribar a la Sanitat Pública catalana.
Hi formen part: Blanca Álvarez, Jordi Benavente, Neus Boteller, Oriol Canosa, Neus Chordà,
Tono Cristòfol, Eric del Arco, Rosa Domingo, Laura Espot, Bibiana Federico, Olga Federico, Víctor
García Tur, Gemma Glendon, Cristina Losantos, Cristina Moix, Lola Pastor, Mireia Perelló, Rosa
Rey, Marc Sagristà, Rafa Sánchez, Maria Sellarès, Núria Vilamajó.

Adhesions a 18 de desembre

✓

Associacions: ADAL, AELC, APPEC, Editors.cat, Escrivim, Gremi de Distribuïdors de
Publicacions de Catalunya, Gremi de Llibreters de Catalunya, Llegir en català.

✓

Agències Literàries: Asterisc Agents

✓

Distribuïdores: Les Punxes

✓

Editorials: Acantilado, Amsterdam Llibres, Angle Editorial, Anima Llibres, Ara Llibres,
Babulinka Books, Bridge, Capital Books, Catedral, Club Editor, Comanegra, Cossetània
Edicions, Cubert Edicions, Edicions Bromera, Edicions Paper d’Edicions de 1984, Edicions
del Periscopi, Edicions Saldonar, Edicions Sidillà, Editorial Barcanova, Editorial Barcino,
Editorial Juventud, Editorial Males Herbes, Editorial Meteora, Eumo Editorial, Godall
Edicions, Grup 62, Grup Enciclopèdia, Impedimenta, La Galera, La Temerària Editorial,
L'Altra Editorial, L'Avenç, Libros del Asteroide, Més Llibres, Navona, Nórdica Libros,
Penguin Random House Grupo Editorial, Plataforma Editorial, Quaderns Crema, Raig
Verd Editorial, Símbol Editors, Tèmenos Edicions, Text - La Galera, Univers i Viena
Edicions.

✓

Llibreries: Alibri Llibreria, Atzavara Llibreria, Bolibloc Llibreria, Cal Llibreter, Casa Usher
Llibreters, Dòria Llibres, El Gat Pelut, Galatea Llibres, Índex Llibreria, La Central, La
Impossible Llibreters, La Sabateria, Laie Llibreria, Llibreria A peu de pàgina, Llibreria
Adserà, Llibreria Al·lots, Llibreria Caselles, Llibreria Dalmases, Llibreria Dalmau, Llibreria
Documenta, Llibreria Empúries, Llibreria Geli, Llibreria Jaimes, Llibreria L’Argonauta,
Llibreria La Capona, Llibreria La Temerària, Llibreria L'Altell, Llibreria L'Aranya, Llibreria
Les Voltes, Llibreria Pròleg, NoLlegiu, Pati Blau Llibres, Pebre Negre Llibreria, Saltamartí
Llibres, Santos Ochoa i Tòmiris Llibreria.
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Volem agrair la col·laboració de la

que ens ha cedit l’espai per fer la
roda de premsa de presentació del projecte.
També a l’Anna Guitart qui va acceptar en 0,5 segons
la proposta de fer el vídeo de llançament de
GIREM FULL! Llibres contra el càncer.
A la Cristina Losantos, il·lustració i al Víctor Garcia Tur, disseny gràfic,
que han creat les imatges de GIREM FULL! Llibres contra el càncer.
Al Xavier Mingo de l’empresa oleoshop, que ha creat i dissenyat i farà
el manteniment de la nostra web www.giremfull.cat
A la distribuïdora Les Punxes, que es fa càrrec i assumeix,
de la distribució de tot el material solidari.
I, per descomptat, molt especialment, a tots els mitjans de comunicació,
que avui heu vingut a la roda de premsa i als que us fareu ressò
els pròxims dies i ens ajudareu a fer la difusió d’un projecte encoratjador.

Gràcies a tothom!!!
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