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«La Setmana» arrenca amb
l'objectiu d'atrapar el públic més
jove
Del 4 al 13 de setembre, l'avinguda de la Catedral de Barcelona acollirà 260
activitats i 59 casetes, mostra del "ric ecosistema editorial" del país | Els
organitzadors anuncien que l'emplaçament "és garantit" per properes edicions

Montse Ayats i Albert Pèlach, en la presentació de la Setmana del Llibre en Català que comença aquest
divendres | E.Pl.

Del 4 al 13 de setembre, l'avinguda de la Catedral de Barcelona es converteix en l'espai ciutadà
de la lectura en català. En actiu per trenta-tresena ocasió, la Setmana del Llibre en Català
(http://www.lasetmana.cat) vol seguir apostant per l'extraordinària vivesa de la literatura catalana i,
també, "donar visibilitat a la riquesa editorial del sector editorial del país", tal com ha explicat
Albert Pèlach, president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, en la roda de premsa de
presentació celebrada aquest dijous al matí a la mateixa plaça.
En un acte amanit per la pluja -la gran amenaça dels primers dies de fira-, Pèlach ha reivindicat el
potent "ecosistema" que significa l'engranatge editorial català, format per editorials, llibreries,
biblioteques, autors i lectors. Amb tot, no s'ha estat d'assenyalar que encara manca "gruix i
potència". En aquest sentit, ha explicat que calent "més eines de suport al llibre i polítiques de
foment a la lectura", unes polítiques que ha qualificat de "correctes", però amb mancances
pressupostàries, cosa que no permet "competir en igualtat de condicions amb altres literatures",
com ara l'espanyola.
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Ayats i Pèlach han anunciat que l'emplaçament de la Setmana està assegurat per properes edicions Foto: EPl

Emplaçament amb continuïtat assegurada
Montse Ayats, presidenta de la Comissió Organitzadora de La Setmana, ha explicat al seu torn els
detalls de la Setmana, i ha fet especial èmfasi en la satisfacció per la reunió mantinguda amb Berta
Sureda, comissionada de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona,
aquest darrer dimecres. Sureda va expressar "la voluntat de continuar en aquest emplaçament",
una de les preocupacions que tenia la Comissió des de la presa de possessió del nou Govern
municipal.
Pel que fa a l'edició 2015, Ayats ha explicat que la Setmana ha vist ampliats els expositors i
activitats de manera notable i que preveu un creixement que es situa entre el 10 i 15%. Amb tot,
també ha expressat la voluntat d'ampliar l'espectre dels assistents, ja que actualment, segons ha
detallat, "un 50% dels visitants tenen entre 40 i 60 anys". "Volem crear lectors i tenim
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l'assignatura pendent dels joves", ha dit.
És amb aquesta vocació que s'ha intentar sumar més que mai, amb acords i complicitats amb
diferents entitats i festivals -com per exemple amb el Sónar o la noca campanya amb la Creu rojai amb la implicació de diversos joves blocaires, els quals celebraran una trobada el dia 12 de
setembre.

La pluja, que aquest dijous ha fet acte de presència, és un dels temors dels primers dies de la Setmana
Foto: E.Pl.

Una Setmana d'intensa activitat
Entre els majors reptes d'enguany, segons han explicat Ayats i Pèlach, es troba superar les xifres
de l'edició passada, on van gaudir de la Setmana 28.000 persones, amb una facturació de 240.000
euros. Un esforç col·lectiu que ha de propiciar "impuls" al mercat editorial i que ha d'establir
Barcelona com a gran capital de l'edició.
La plaça de la Catedral comptarà en la 33a edició de la Setmana amb 260 activitats, 59 casetes i
127 expositors. En total, 900 metres quadrats de lectures i dos quilòmetres de prestatgeries per
triar i remenar llibres de tota mena.

Horaris 33a Setmana del llibre en català

Quan? Del 4 al 13 de setembre
On? Avinguda de la Catedral de Barcelona
Horari: De les 10:30h a les 21h.
Divendres 4 de setembre (inauguració), de 17h a 21h.
Diumenge 13 de setembre (cloenda), que tancarà a les 19h.
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