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Sant Pere de Riudebitlles acollirà el 26 de setembre i el 3 d’octubre, 

per cinquè any consecutiu, la Trobada professional del món del llibre  

per a la recerca de noves fórmules de promoció de la literatura. 

 

 

La iniciativa, promoguda pels membres del projecte Riudelletres i amb el suport de l’Ajuntament, 

la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, es 

consolida com a punt de trobada dels professionals del món del llibre implicant tots els agents del 

sector. Com a novetat d’aquest any, la trobada professional se celebrarà durant dos dies. 

 

Riudelletres vol ser un espai per compartir experiències d’èxit en el món de l’edició i la 

comunicació, del sector editorial i dotar d’eines als participants de la jornada.  

 

Jordi Romeu Carol, ideòleg i fundador de Riudelletres va detectar que, sovint, molts dels actors 

(especialment els autors i les autores) de la cadena del llibre, desconeixien les noves fórmules o 

eines de comunicació que tenen al seu abast, per donar visibilitat a les seves obres, així com el 

funcionament intern de les editorials, distribuïdores i llibreries.   

  

Després d’una conversa amb Jaume Felipe, bibliotecari de Riudebitlles, van decidir reunir en un 

mateix espai a bibliotecaris, editors, llibreters i escriptors per posar en comú aspectes de 

comunicació, sobretot experiències d'èxit que es poguessin aplicar en els diferents moments de la 

vida d'un llibre i per part de cadascun dels sectors implicats.  
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El primer pas era conèixer l'opinió dels diferents sectors i per això el primer any es va organitzar 

una  taula rodona on representants de cada sector van plantejar la seva problemàtica, el seu punt 

de vista i van plantejar possibles vies de reformulació. El segon any, Riudelletres es va plantejar 

des de l’experiència del comunicador cultural, amb la intenció que els assistents a la jornada 

coneguessin eines efectives (i coneixement real) de la comunicació editorial. L’any 2019 es va 

decidir canviar les ponències per tallers pràctics i específics de comunicació a xarxes i d'oralitat 

sense deixar de banda el coneixement d'un altre aspecte important de la cadena, en aquest cas 

per això vam convidar la Carlota Torrents (Asterisc Agents) qui va parlar sobre la contractació i 

els drets d’autor. L’any 2020, els tallers van ser sobre xarxes socials i les seves eines, sobre oralitat, 

i sobre la professionalització del món editorial. 

 

En aquesta edició, primer cop, es dedicarà íntegrament, una jornada a la promoció de la Literatura 

Infantil i Juvenil (LIJ). 

 

Programa 26 de setembre 

La Promoció de la literatura infantil i juvenil 
 

✓ 10.30 h – Arribada de participants i  

Casal del Marquès de Llió, carrer Major, 40, Sant Pere de Riudebitlles 

✓ 11.00 h – Conferència: Propostes de laboratoris de lectura  

A càrrec Natàlia Martínez, coordinadora dels laboratoris de del  

✓ 13.30 h – Dinar  

✓ 16.00 h – Temps de contes, amb la narradora oral Mon  

✓ 18.00 h – Debat a cinc bandes: I després de la pandèmia,  

Moderadora: Marina Llompart, editora de L’Altra  Muriel 

Villanueva, escriptora; Gisela bibliotecària; Paula Jarrín, de la Llibreria 

Al·lots; Mar González, editora de Books. 

 19.30 h – Cloenda de la 
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Programa 3 d’octubre 

El món institucional i editorial de la literatura 
 

✓ 10.00 h – Arribada de participants i  

Casal del Marquès de Llió, carrer Major, 40, Sant Pere de Riudebitlles 

✓ 10.30 h – La promoció institucional de la literatura catalana, a càrrec Izazkun Arretxe, 

directora de la Institució de les Lletres  

✓ 11.30 h – Associacions col·legiades del món de l’escriptura: l’AELC, càrrec de 

Sebastià Portell, secretari de  

✓ 12.30 h – Debat entre el representant de l’AELC i la directora de la  Institució de 

etres Catalanes sobre polítiques públiques en el món de la  

✓ 13.30 h – Dinar  

✓ 16.00 h – L’editorial: funcionament.  A càrrec de Glòria Gasch, editora Columna 

 

✓ 18.00 h – Taula sobre la situació actual del món editorial. Hi participen Glòria Gasch, de 

Columna Edicions, Matilde Godall Edicions i Eulàlia Pagès, de Pagès 

E  

✓ 19.30 h – Cloenda de la  
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Organitza 
 
 

 
 

 

 
 

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles 

 

 

 

 
 

Entitats col·laboradores:  
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