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Els sotasignats, representants dels diversos sectors del llibre infantil 

i juvenil, així com representants d’institucions i entitats que hi estan 

relacionades   

 

ENTENEM: 

1. Que la literatura catalana és un pilar fonamental de la cultura 

nacional. 

2. Que la literatura infantil i juvenil és essencial per a la formació 

dels nens i joves, per a la creació de nous lectors i per a la 

pervivència futura de la literatura en general. 

3. Que el llibre forma part de la indústria cultural i que totes les 

professions lligades al llibre han de ser considerades, també, 

des d’un punt de vista econòmic. 

4. Que cal protegir la creació literària, primera baula de la 

cadena del llibre, com a bé nacional d’interès públic. 

5. Que cal protegir la producció industrial del llibre i la seva 

difusió, com a béns nacionals d’interès públic. 

6. Que la “reutilització mal entesa” del llibre literari ha estat una 

mala praxi que ha posat en perill el futur de la literatura infantil 

i juvenil catalana. 

 

RECONEIXEM: 



1. L’Escola Catalana per la tasca de foment de la lectura al llarg 

dels darrers trenta anys. 

2. Les biblioteques, els mestres i les mestres que  amb la seva 

feina han fet possible que els nostres nens i nenes estimessin 

els llibres i han facilitat l’acostament a les aules d’escriptores, 

escriptors, il·lustradores i il·lustradors. 

3. Les editorials que han creat i produït col·leccions de literatura 

catalana infantil i juvenil. 

4. Les llibreries que han fet de grans difusores del llibre català. 

5. Els autors i autores de literatura catalana que han creat un 

món de ficció autòcton per als nostres infants i joves alhora 

que han ajudat a consolidar l’imaginari col·lectiu.  

6. Les institucions catalanes, (diputacions, ajuntaments, 

Departaments d’Ensenyament i Cultura de la Generalitat, 

Institució de les Lletres Catalanes, Centres de Recursos 

Pedagògics, Instituts de Ciències de l’Educació, etc.) que al 

llarg dels darrers trenta anys han creat instruments de suport 

a la creació, la producció, la difusió i el foment del llibre i de la 

lectura.  

7. Diverses entitats com poden ser Rosa Sensat, el Col·legi de 

Doctors i Llicenciats, algunes Universitats..., que amb 

iniciatives com, per exemple, les Escoles d’Estiu, han inculcat 

el gust i el foment de la lectura entre els ensenyants.  

 

ENS COMPROMETEM A:  

1. Respectar i protegir la cadena del llibre, les baules 

fonamentals de la qual són: 

a. Creació: autores, autors; il·lustradores, il·lustradors; 

traductores, traductors. 



b. Producció: editorials 

c. Difusió: Llibreries 

d. Destinatari final: El lector entès des d’un punt de vista 

ampli: lector individual, escolar i/ o familiar. 

2. Desaconsellar els hàbits de “reutilització mal entesa” dels 

llibres literaris a les escoles, d’utilització de fotocòpies, 

descàrregues il.legals,  i tots aquells usos indeguts del llibre 

que no respectin el copyright dels autors. 

3. Cercar solucions per tal de proporcionar llibres als alumnes 

que no es puguin permetre de comprar-ne. 

4. Fomentar el valor social del llibre i inculcar el valor sentimental 

del llibre i la relació que s’estableix amb el seu lector. 

5. Estimular l’actualització i el manteniment de les biblioteques 

escolars amb compres de llibres, recomanacions lectores i 

activitats de promoció de la lectura.  

6. Fer visibles a les llibreries les obres d’autors catalans en 

equitat amb les d’autors estrangers. 

7. Demanar més presència i visibilitat per als llibres, també els 

infantils i juvenils als mitjans de comunicació, almenys als 

públics.  

8. Engrescar pares i mares perquè vagin sovint a les llibreries, 

comprin llibres amb regularitat, gaudeixin de la lectura 

compartida i desitgin crear una biblioteca familiar i personal. 

9. Promoure les trobades d’autors i lectors a les escoles i 

instituts com una oportunitat privilegiada d’estímul a la lectura. 

10. Crear una comissió de seguiment per al bon compliment 

dels acords signats en aquest document. 

 

 


