
AJUNTAMENT DE BARCELONA 
ICUB (Institut de Cultura de Barcelona) 
 
Campanya Foment de la Lectura



Que la UNESCO hagi reconegut
Barcelona com a Ciutat de la Literatura
no és només un honor, també és una 
responsabilitat: 

La de transmetre la importància de 
la lectura.

Per això, farem una campanya que ens 
digui que Barcelona creu en el poder 
dels llibres.
 



Perquè els llibres són la clau 
per obrir la ment. 

Ens ajuden a tenir opinió pròpia, 
imaginació i recursos.  

En definitiva, ens fan lliures.  
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D’aquí neix el concepte: 

 

 

BARCELONA 
CIUTAT LLIBRE 

#BCNCiutatLlibre 
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Per fer que la gent es pugui apropiar del concepte, el portarem al carrer.

A través de l’art urbà mostrarem diferents aplicacions, on s’expressi una de 
les ‘llibretats’ que aporta la lectura: 
LLIBRETAT d’imaginació, LLIBRETAT d’opinió…

Sempre amb un llibre com a protagonista, i amb un tancament comú: 
#BCNciutatLlibre

Després, convertirem aquesta exposició en els elements de comunicació de la 
campanya: opis, banderoles, prensa, banners…
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Un cop el concepte hagi inundat la ciutat, farem 
que trespassi fronteres. 

El president d’EUA és notícia cada setmana degut 
a les seves declaracions i accions que mostren 
falta d’humilitat i sensibilitat social. 

Ningú més que ell necessita obrir la seva ment. 
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Per això… Enviarem, de forma 
real, a Donald Trump llibres 
escullits per els llibreters i 
bibliotecaris de Barcelona. 
 
“Cada llibreter i bibliotecari 
de Barcelona escull un llibre 
per enviar a Donald Trump 
per a que l’ajudi a tenir una 
visió més oberta” 
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Per tal d’aconseguir viralitat, enregistrarem tota l’acció en 
forma de documental (per internet), i peces curtes per TV 
i xarxes socials. 

Gravarem petites entrevistes en les quals els 
protagonistes (llibreters i bibliotecaris) donaran resposta 
a la següent pregunta: 

Quin llibre recomanaries a Trump?* 
I per què? 

Un cop tinguem tots els llibres, l’Ajuntament s’encarregarà 
d’enviar-los a l’atenció del president Donald Trump. 

*Un llibre internacional/nacional i un català. 



Gràcies


