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Valoració de les 4 últimes edicions 

 

Tot repassant la nota de premsa de la 33a edició de La Setmana del llibre en Català, edició en què vaig 

col·laborar amb la presidenta d’aquell moment, Montse Ayats (ja que m’havien proposat prendre el seu relleu 

en la següent edició), veig que ens plantejàvem tres objectius: 

 

✓ Convertir La Setmana en un esdeveniment cultural imprescindible i de prestigi. 

✓ Consolidar La Setmana millorant-ne la difusió i atraure públic. 

✓ Incentivar la compra de llibres. 

 

Ara, cinc anys després, havent presidit l’organització de La Setmana els darrers quatre, penso que no només 

hem aconseguit els objectius, sinó que hem anat molt més enllà. Puc dir, doncs, que estem molt satisfets 

de la feina feta. 

 

Veníem de la 32a edició, de les casetes de fusta, comptàvem amb un centenar d’expositors repartits en les 51 

casetes, una facturació de poc més de 200.000 euros i amb un patrocini privat molt minso. Per altra banda, hi 

havia una sensació que La Setmana era una “fira” menor amb una imatge de sistema editorial petit. Per si tot 

això fos poc, teníem la inseguretat que l’Ajuntament ens permetés quedar-nos a l’avinguda de la Catedral, 

que és el lloc ideal per a la seva celebració. 

 

En aquesta 37a edició, comptem amb més de 219 expositors repartits en els 62 estands, preveiem una 

facturació d’uns 550.000 euros, hem anat consolidant el patrocini privat, el lloc de celebració està ben assegurat 

per part de l’Ajuntament i La Setmana ha esdevingut probablement l’esdeveniment cultural de més 

magnitud al nostre país, amb una atenció per part dels mitjans que fa que el seu ressò vagi molt més enllà 

dels 10 dies de durada que té, convertint-se en el detonant de tot un mes de setembre en què tots parlem de 

llibres en català, cosa que actua molt directament sobre la incorporació de lectors a la llengua catalana 

i l’increment que experimenten les vendes en aquest darrer tram de l’any. 

 

Però també és molt important haver convertit La Setmana en una fira que incorpora les tres potes que 

sustenten les altres fires internacionals importants: la venda de llibres, el festival literari (els actes 

culturals, la dinamització de la lectura) i venda de drets internacionals (aquesta ha estat l’última fita assolida, 

amb la connivència de l'Institut Ramon Llull). 
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La transversalitat de La Setmana, que per a nosaltres és molt important, s’ha incrementat amb la presència 

dels nostres grans artistes plàstics (Jaume Plensa, Joan-Pere Viladecans, Frederic Amat i aquest any Ignasi 

Aballí) com a realitzadors de l’obra que s’entrega com a Premi Trajectòria.  També hem fet acords amb les 

escoles (Massana, Elisava, Aula Ràdio, entre d’altres) per tal que els seus alumnes col·laborin amb nosaltres. 

 

Una altra fita important és la presència de les biblioteques que vénen a cercar llibres a La Setmana, si 

l’any 2013 n’eren 10, aquest any en seran 104 (un 25% de totes les que hi ha al país) les que gràcies 

tant al patrocini públic com al privat passaran per La Setmana a comprar llibres. 

 

I finalment constatem que el sector editorial en català ja té La Setmana com el gran moment de sortida 

de les seves novetats de tardor en aquest gran aparador, cosa que fa que la presència d’autors sigui molt 

important en quantitat i en qualitat (aquest any més de 250 autors signaran a les casetes), aconseguint també 

que la participació d’autors internacionals de gran renom a La Setmana sigui possible. 

 

Com deia, doncs, amb una gran satisfacció envers la feina feta, ha arribat l’hora de deixar pas a una 

nova presidència que de ben segur treballarà amb gran energia per millorar encara més aquest gran 

esdeveniment de tots que és La Setmana.  

 

Vull, però, agrair de tot cor a les persones que han col·laborat en aquest èxit, que han estat moltes i sovint 

sotmeses a molta tensió, però la seva voluntat ha triomfat per sobre de tot i gràcies a això finalment tenim 

l’esdeveniment que aquest país es mereix. 

 

 

Joan Sala 

President de La Setmana 
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Del 6 al 15 de setembre torna La Setmana 

a l’avinguda de la Catedral de Barcelona. 

 

 

 
 

Un nou any de rècord: 

rècord de segells editorials, rècord de llibreries, rècord de novetats 

 

La saga Millennium a La Setmana: 

David Lagercrantz convidat especial de La Setmana 

 

La Ràdio de La Setmana: 

una nova manera de presentar llibres 

 
 

Consolidada ja com un dels esdeveniments culturals més importants del país (per projecció, 

volum de negoci, participants, assistents, difusió...), La Setmana vol continuar sent un estímul i 

servir a la promoció de la lectura de llibres en català, contribuint així al creixement del nombre 

de lectors en la nostra llengua i col·laborar en la construcció d’un país molt més culte, més 

lliure.  
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37a edició La Setmana 
 
 

✓ 219 expositors repartits en 62 mòduls; un 7,5% més d’expositors, en relació a l’edició 

del 2018.  

 

✓ El cartell de La Setmana. 

 

✓ 260 novetats editorials, desenes de milers de títols de fons i 500 capçaleres de revistes 

i premsa comarcal i de proximitat presents a La Setmana. 

 

✓ Per tercer any el Making Catalan Literature Travel for Internacional Publishers and 

Agents se celebrarà dins del marc de La Setmana gràcies a la col·laboració amb l'Institut 

Ramon Llull.  

 

✓ Els distribuïdors i agents culturals Margrit Lömker  i Oriol Serrano, 23è Premi Trajectòria. 

 

✓ Ignasi Aballí artista col·laborador de la 37a edició de La Setmana. 

 

✓ Premi Especial La Setmana a la revista Cavall Fort. 

 

✓ La Setmana aposta decididament, per segon any, per la creació de nous lectors: La Primera 

Biblioteca Personal. 

 

✓ Les activitats de La Setmana, 270 activitats, 60 de les quals adreçades al públic familiar i 

13 al públic jove, a més de 250 signatures i 12 itineraris literaris.  

 

✓ L’escriptor David Lagercrantz convidat especial de La Setmana. 

 

✓ Celebrem La Nit de La Setmana. 

 

✓ La Setmana compromesa contra la violència de gènere.  

 

✓ La Setmana present als aparadors de les llibreries de tot el país: nova edició del Concurs 

d’aparadors. 

 

✓ Les biblioteques omplen les seves prestatgeries a La Setmana. 
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Les dades d’aquest any són: 

 

✓ 62 mòduls. 

✓ 219 expositors entre segells editorials, llibreries i institucions. El detall dels expositors és: 188 segells 

editorials, 16 llibreries, 1 distribuïdora i 13 institucions. 

✓ Un any més iQUIOSC.cat participa en La Setmana amb un espai de 100 m2  amb una mostra de 500 

capçaleres de revistes i premsa comarcal i de proximitat. 

 

L’any 2018 es va produir un increment d’expositors d’un 25,2% i en aquesta edició encara s’ha incrementat 

un 7,5% més. 

 

El cartell de La Setmana 

 

Fruit de l'acord entre La Setmana i Elisava, Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona, el cartell 

de la 37a edició de La Setmana és el resultat d'un concurs entre tots els alumnes del Grau de disseny.  

 

Un jurat format per membres de la Comissió Organitzadora de La Setmana i de l'equip docent d’Elisava va 

triar cartell guanyador l’obra de l'estudiant Sergio Conches.   

 

A partir del disseny de Sergio Conches, l’equip de disseny de La Setmana n’ha fet les aplicacions.  

 

 

Les editorials presenten les novetats de la tardor 

 

La Setmana és el gran escenari per a la presentació oficial de la programació literària, en català, de la tardor. 

Les editorials aprofiten el marc de La Setmana per avançar les seves publicacions i presentar-les als lectors. 

Aquest setembre són més de 260 les novetats (un 21% de les quals són de literatura infantil i juvenil) en 

català que arribaran a les llibreries durant la celebració de La Setmana.  

 
 

Making Catalan Literature Travel for Internacional Publishers and Agents 

 

L’Institut Ramon Llull organitza de forma anual una visita d’editors i agents literaris estrangers a Catalunya 

amb l’objectiu de presentar-los la literatura catalana de manera directa i personalitzada, fomentant també 

els lligams entre aquests i les agències literàries, les editorials catalanes, els escriptors, els il·lustradors, els 

traductors i els periodistes del sector. 
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Aquest serà el tercer any que el Making Catalan Literature Travel for Internacional Publishers and Agents 

se celebrarà dins del marc de La Setmana, seguint la línia oberta ja fa dos anys per arribar a configurar un 

Saló del Llibre que, sense que La Setmana perdi la seva essència de fira i festival de la cultura, pretén 

internacionalitzar l'edició en català i professionalitzar la gran cita anual. 

 

De la mà de l'Institut Ramon Llull, ens visitaran 18 editors (10 especialitzats en ficció literària i 8 en literatura 

infantil i juvenil) de 16 països i es reuniran amb 49 agències i editorials catalanes i amb l’Institut d’Estudis 

Baleàrics, i les associacions d’il·lustradors APIC i Il·lustra. Les reunions, 420 en total (197 de LIJ i 223 de ficció 

literària), amb els editors i les agències literàries tindran lloc del 10 al 13 de setembre al COAC. 

 

 

23è Premi Trajectòria 

 

El Premi Trajectòria des del 1997 es lliura anualment a un professional vinculat al món de la cultura catalana 

que hagi destacat en la seva divulgació.  

 

Els guanyadors d’aquesta edició, Margrit Lömker  i Oriol Serrano, han estat reconeguts pel seu compromís 

empresarial i personal amb el món del llibre. Els membres del jurat van decidir atorgar Premi Trajectòria 

2019 a Margrit Lomker i Oriol Serrano: "pels seus més de 50 anys de tasca enfront de la distribuïdora Les 

Punxes, modèlica per la seva innovació i compromís empresarial i personal amb el món del llibre, d’on són 

baula essencial.” 

  

L’acte de lliurament se celebrarà el dijous 12 de setembre a 2/4 de 8 del vespre. 

 

✓ Ignasi Aballí, artista col·laborador 

 

Fa quatre anys, amb motiu de la celebració del 20è aniversari del Premi Trajectòria, es va voler iniciar la 

col·laboració entre un artista i La Setmana. En l'edició del 2016 va ser Jaume Plensa, reconegut artista i 

escultor català, que va cedir un dibuix digital; en l’edició del 2017, qui va cedir la seva obra va ser Joan- 

Pere Viladecans; el 2018, el pintor i escenògraf Frederic Amat.  En aquesta edició ha estat Ignasi Aballí qui 

ha cedit la seva obra als guanyadors del 23è Premi Trajectòria, Margrit Lömker  i Oriol Serrano.  

  

D'aquesta obra només hi ha quatre originals: el que es lliurarà als guardonats amb el Premi Trajectòria, el 

que es lliurarà a Cavall Fort, Premi Especial La Setmana, un que quedarà exposat a EDITORS.CAT i un quart 

en poder d’Ignasi Aballí.  
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Premi Especial La Setmana 

 

La Comissió Organitzadora de La Setmana, ha decidit donar aquest any un “Premi Especial La Setmana” 

per tal de poder reconèixer la tasca en favor de la llengua catalana i el foment de la lectura d’institucions, 

publicacions, agrupacions i altres entitats que per la seva idiosincràsia no podien rebre el Premi Trajectòria. 

Aquest Premi només s’atorgarà els anys que la Comissió ho cregui convenient.  

 

El “Premi Especial La Setmana” ha estat atorgat a la revista Cavall Fort per la seva tasca ininterrompuda al 

llarg de 58 anys de treball a favor del foment de la lectura, de la defensa del català i la consciència de país. 

 

L’acte de lliurament se celebrarà el dissabte 14 de setembre a 2/4 de 7 de la tarda. 

 

La Primera Biblioteca Personal 

 

Després de la gran acollida en la passada edició, aquest any tornem a disposar de la Primera Biblioteca 

Personal gràcies al suport de Romanyà Valls. 

 

Són molts els reptes i els objectius de La Setmana però un dels principals és la creació de nous lectors. Per 

aconseguir-ho és molt important que els més petits tinguin, complementàriament a les biblioteques escolars, 

també els llibres a casa, al seu abast, i que puguin atresorar els primers llibres que llegeixin. 

 

Som el que hem llegit, la nostra biblioteca és la nostra biografia!  

Durant els 10 dies de  La Setmana, tots aquells que comprin llibres per un valor de 50 € podran endur-se a 

casa la Primera Biblioteca Personal (fins a esgotar existències).  

 

Les activitats 

 

Les activitats són una part central de La Setmana. En l’edició del 2019 s’han programat prop de 270 

activitats, d’aquestes, 60 estan adreçades als més petits i 13 al públic jove. 

 

En aquesta edició donarem un aire nou a les activitats amb un nexe comú com a eix central:  La Ràdio de 

La Setmana.  

 

Els escenaris es converteixen en un set de ràdio, amb una escenografia que simula un estudi radiofònic per  

fer entrevistes i un locutor que farà de fil conductor de les presentacions, fent-les així més àgils i dinàmiques.   
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La música també acompanyarà totes les activitats que es desenvolupin a  La Ràdio de La Setmana. 

 

Per altra banda, i per dotar de més sentit totes les activitats que s’han programat, en aquesta edició la 

Comissió Organitzadora de La Setmana va crear una comissió, formada per agents i periodistes culturals,  

i els va encarregar destriar de totes les propostes rebudes per part dels expositors, col·laboradors i 

patrocinadors, les activitats que finalment s’han programat.  

 

Com a novetat d’aquesta edició, als dos escenaris principals comptarem amb dues pantalles on es projectarà 

la informació de cada activitat, vídeos o imatges relacionades amb els llibres que es presentin i l’agenda del 

dia. 

 

✓ Convidat Especial.   

 

Durant La Setmana ens visiten autors internacionals que presenten les seves últimes novetats editades en 

català. En l’edició de l’any 2017 es va crear la figura del "convidat especial de La Setmana". El primer 

convidat va ser Paul Auster; en l’edició del 2018 ens va visitar l’escriptora i il·lustradora Sarah Andersen; en 

aquesta edició el convidat especial és David Lagercrantz. 

 

David Lagercrantz presentarà La noia que va viure dues vegades 

el dia 7 de setembre, a les 7 de la tarda, a la sala d’actes del COAC. 

 

David Lagercrantz (Suècia, 1962), escriptor i periodista, va debutar amb un llibre sobre l’aventurer suec 

Göran Kropp i la seva conquesta de l’Everest. És l’autor d’un dels llibres de més èxit de la història recent de 

Suècia, la biografia de Zlatan Ibrahimović, Jo sóc Zlatan Ibrahimovic.. També és autor de la novel·la inspirada 

en el geni matemàtic i precursor de la informàtica Alan Turing L’enigma Turing. Va ser escollit per continuar 

l’aclamada sèrie Millennium, i la quarta entrega, El que no et mata et fa més fort, es va convertir en un best-

seller internacional en publicar-se en més de 40 països i vendre més de sis milions d’exemplars a tot el món. 

La noia que va viure dues vegades, de David Lagercrantz, és la cinquena entrega de la sèrie.  

 

 

 

✓ Programació per a públic adult 

 

En aquesta edició s’ha volgut treballar, molt especialment, pels joves. Totes les activitats orientades a aquest 

públic s’han condensat en un matí jove, que pretén constituir-se com una trobada anual de tots els  
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lectors i lectores juvenils. Els joves són un col·lectiu que es reivindica fent-se visible a les xarxes i als mitjans 

i buscant espais i propostes personalitzades, que responguin a les seves inquietuds.  

 

De la programació per a públic adult també cal destacar que un gran nombre de les activitats (presentacions, 

xerrades, debats...) no són de literatura i/o narrativa; l’assaig, el pensament, la història, els clàssics o la poesia, 

també tenen el seu espai. 

 

✓ Programació pels lectors més petits 

 

Un any més, la LIJ tindrà una presència destacada a La Setmana, tant en la programació d’activitats com 

en les publicacions que ompliran les casetes de llibreries i editorials. S'han organitzat 60 activitats.  

 

De la mateixa manera que el format ràdio anirà donant continuïtat i unitat a la programació als escenaris 

dels adults, l’escenari familiar incorpora també la figura d’Eva Cartanyà com a animadora de l’espai i 

presentadora de tots els espectacles i tallers.  

 

Per tal de facilitar que totes aquestes obres i activitats trobin els seus lectors/es i que la visita de La Setmana 

sigui el més interessant possible per a expositors i visitants, enguany la programació familiar incorpora 

una classificació de totes les activitats en tres etapes lectores: primers lectors, lectors mitjans i grans 

lectors.  

 

✓ Les firmes dels autors. Més de 250 autors signaran els seus llibres als mòduls on estiguin 

representats. 

 

✓ Rodes de Premsa. Durant La Setmana es faran rodes de premsa convocades per expositors, 

col·laboradors i entitats diverses, que seran informades puntualment.  

 

✓ La Nit de La Setmana 7 de setembre de les 9 del vespre fins a les 12 de la nit. Per segon any 

celebrarem La Nit de La Setmana amb un seguit de propostes de literatura i música. Aquesta és 

una activitat organitzada pel Club Tr3sc amb la col·laboració d’AELC. 

  

La Setmana Compromesa 

 

Com cada any, La Setmana i tots els implicats en la seva organització (Comissió Organitzadora, expositors, 

institucions, col·laboradors, patrocinadors, treballadors...), volen mostrar el seu compromís social. En aquesta  
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edició La Setmana, tornarà a ser solidària i ho farà amb un dels temes que més preocupa a tota la societat, 

la violència de gènere. La Setmana rebutja qualsevol mena de violència i ens centrarem en la que destrossa 

milers de persones i famílies any rere any.  

 

Trobareu tota la informació sobre les activitats a la pàgina web de La Setmana. 

 

 

Els aparadors de La Setmana 

 

Gràcies a la implicació de llibreries d'arreu del territori, la 37a edició de La Setmana és més gran i 

descentralitzada. Més de 60 llibreries de Catalunya han fet aparadors de promoció de La Setmana en els 

quals hi ha, exclusivament, títols en català i s’han vestit amb la imatge de La Setmana.  

 

Aquesta acció es desenvolupa gràcies al suport del Gremi de Llibreters de Catalunya i Transloan. 

 

 

Les biblioteques omplen les seves prestatgeries 

 

Un any més volem destacar la compra de llibres per a biblioteques. Enguany un total de 104 es 

beneficiaran de les aportacions. 

 

72 biblioteques, en el marc del programa de suport a les fires del llibre de Catalunya que impulsa el Servei 

de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 

12 biblioteques, a partir de l’aportació de la Gerència dels Serveis de Biblioteques de la Diputació de 

Barcelona 

10 biblioteques, gràcies a la col·laboració de les empreses privades: Banc Sabadell, Obra Social “La Caixa”, 

FACC-BBVA i Transloan.  

A més, 10 biblioteques escolars rebran el suport de Coca-Cola. 
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Entitats que participen en activitats de La Setmana 

 

✓ Agència Catalana de la Joventut 

✓ Ajuntament de Barcelona. Barcelona Ciutat de la Literatura UNESCO 

✓ Associació d'Escriptors en Llengua Catalana 

✓ Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya 

✓ Biblioteques de Barcelona 

✓ Catalunya DO 

✓ Club TR3SC 

✓ Coca-Cola  

✓ Col·legi Oficial d’Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya 

✓ Consorci per la Normalització Lingüística 

✓ Diputació de Barcelona. Gerència de Biblioteques i Àrea d’Educació 

✓ Escola d'Escriptura de l’Ateneu Barcelonès 

✓ Escola de Llibreria de la Universitat de Barcelona 

✓ Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX  

✓ Generalitat de Catalunya. Servei de Biblioteques 

✓ Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament 

✓ Institució de les Lletres Catalanes 

✓ L’Illa dels Llibres 

✓ Núvol. El digital de cultura 

✓ Obra Social “la Caixa” – CaixaBank 

✓ PEN Català 

✓ Universitat de Barcelona 
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La Setmana és possible gràcies al suport de:  

 

✓ Ajuntament de Barcelona  

✓ Aula Ràdio. Centre d’Estudis 

✓ Banc Sabadell  

✓ Coca-Cola 

✓ Col·legi d'Arquitectes de Catalunya – COAC 

✓ Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya 

✓ Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

✓ Diputació de Barcelona  

✓ D.O Catalunya 

✓ Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA  

✓ La Vanguardia   

✓ La Xarxa 

✓ Obra Social “la Caixa” 

✓ Institut Ramon Llull 

✓ Romanyà Valls 

✓ Transloan 

 

 

Organització de La Setmana 

 

La Setmana està organitzada per EDITORS.CAT. La Comissió Organitzadora està composta per: 

✓ EDITORS.CAT 

✓ Gremi d’Editors de Catalunya 

✓ Gremi de Llibreters de Catalunya 

✓ Gremi de Distribuïdors de Publicacions de Catalunya 

✓ APPEC, Associació de Publicacions Periòdiques en Català 

✓ Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i Servei de Biblioteques 

✓ Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB) i Biblioteques de 

Barcelona 

✓ Diputació de Barcelona 
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La falca de La Setmana 

 

Torna l’aparador més gran de llibres i revistes en català, torna La Setmana! 

T’esperem del 6 al 15 de setembre  a l’avinguda de la Catedral de Barcelona.  

No t’ho perdis, a La Setmana, la literatura és vida, és compromís, és llibertat. 

T’esperem amb més de 250 activitats, segur que trobés la teva! 

Viu i llegeix en català, viu La Setmana 

 

 

El merchandising de La Setmana  
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El cartells de La Setmana 
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La Setmana 2.0 
 

www.lasetmana.cat 
 

Facebook @lasetmanadelllibreencatala | Twitter @LaSetmana  | Instagram la setmana  

Hashtag #LaSetmana19 

mailto:neus@neuschorda.com
http://www.lasetmana.cat/

