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Sant Pere de Riudebitlles acollirà el 25 de setembre,  

per sisè 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 

de Sant Pere de Riudebitlles, el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la 

Diputació de Barcelona, l’entitat Riudevins, el digital Surtdecasa, la Biblioteca Maria Àngels 

Torrents i el servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, es consolida com a punt de 

trobada dels professionals del món del llibre implicant tots els agents del sector. 

 

Riudelletres és una jornada de treball, debat i formació per a tots els sectors implicats en la 

literatura per tal de buscar noves fórmules per a la promoció dels llibres editats i de la literatura en 

general 

 

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 de treball, gestió i pensament, als participants de la jornada.  

 

El 2017 es va fer la primera edició d’aquesta trobada en què gent del món de l’escriptura, de l’edició, 

de les llibreries, de les biblioteques, de la comunicació cultural i de la docència debaten i aprenen  
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sobre la promoció de la literatura en tots els àmbits. L’objectiu de la trobada és posar en contacte 

tots els sectors del món del llibre per tal de trobar nous camins a traçar en publicitat, comunicació, 

col·laboració, promoció dels llibres editats; així com aprofundir en el coneixement del sector 

àmpliament entès. 

 

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, escriptors, comunicadors, agents literaris... 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.  

 

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. L’any 2021 es va dedicar una jornada a la promoció de la 

Literatura Infantil i Juvenil (LIJ) i una segona jornada en la que el matí és va dedicar al coneixement 

del món institucional (funcionament, característiques, serveis...) i la tarda al coneixement de les 

editorials literàries.  
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Programa 25 de setembre 
 

✓ 10.00 h – Arribada de participants i acreditacions (Casal del Marquès de Llió, carrer 

Major, 40, Sant Pere de Riudebitlles) 
 

✓ 10.30 h – Xerrada: L’animació lectora i l’àlbum il·lustrat. A càrrec de Piu Martínez 
 

✓ 12.00 h – Xerrada: Publicar traduccions. A càrrec d’Aniol Rafel, Edicions del 

Periscopi 
 

✓ 13.30 h – Descans i dinar  
 

✓ 16.00 h – Taula rodona: De la creació a la traducció. Ponents: Pau Vidal, Miquel 

Cabal i Esther Tallada 
 

✓ 18.00 h – Taula rodona: El futur de la Literatura Infantil i Juvenil. Ponents: Núria 

Carcamo, Clara Jubete, Anna Bertran. 
 

✓ 19.30 h – Cloenda de la trobada. 

 

 

 

Organitza: 
 

 

 
 

 
 

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles 

 

 

 
 

 

Entitats col·laboradores:  
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