Pla Nacional de Lectura
(2012 – 2016)

Bibliotren, el Tren
de la Lectura

Pla Nacional de Lectura
•

La iniciativa Bibliotren forma part del “Pla Nacional de Lectura (2012-2016). Impuls de la
lectura 100% lectors” impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat.

•

El pla vol vertebrar esforços de diferents sectors i àmbits, orientant-los cap a l’augment
dels hàbits lectors de la ciutadania.

•

L’objectiu principal del Pla és incrementar el percentatge de població lectora i apropar-lo
a la mitjana europea, des de l’actual 61,9% al 71%.
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Bibliotren
•

El projecte Bibliotren consisteix a transformar l’interior de 10 cotxes (vagons de
passatgers) dels trens de les línies metropolitanes de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya en una biblioteca virtual (línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia).

•

Els passatgers que disposin de terminals d’smartphone podran tenir accés gratuït a 40
propostes literàries a través de codis QR.
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Novetats literàries al mòbil
•

L’interior dels cotxes simulen una biblioteca mitjançant la vinilització de les finestres, en
què figuren les portades de les diferents obres literàries, amb el codi QR associat. A
través d’aquests codis, els passatgers poden descarregar el primer capítol del llibre de
manera instantània i gratuïta.
En aquesta primera edició, el grup
editorial Random House Mondadori ha
posat a l’abast dels passatgers les
principals novetats i èxits literaris de les
seves editorials Debolsillo i Rosa dels
Vents.
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Obres disponibles
Si tu em dius vine…
La nevada del cucut
La caiguda del gegants
El cementiri de Praga
L'estiu de les joguines mortes
Les cartes secretes del monjo que va vendre el seu Ferrari
Colinas negras
Caligrafía de los sueños
La carretera
El monje que vendió su Ferrari
El nom del vent
El món groc
Mar de foc
Cinc dies d'octubre
Los pilares de la tierra
La vida entera
El Elemento
Orgullo y prejuicio
Tot el que podríem ser tu i jo si no fóssim tu i jo
Mà de Fàtima

Albert Espinosa
Blanca Busquets
Ken Follett
Umberto Eco
Toni Hill
Robin Sharma
Nora Roberts
Juan Marsé
Cormac McCarthy
Robin Sharma
Patrick Rothfuss
Albert Espinosa
Chufo Llorens
Jordi Sierra i Fabra
Ken Follett
David Grossman
Ken Robinson
Jane Austen
Albert Espinosa
Ildefonso Falcones
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Obres disponibles
Digue'm qui sóc
Et donaré la terra
Un mundo sin fin
La biblioteca de los muertos
El Aleph
Némesis
Cuentos selectos
El temor d'un home savi
L'església del mar
La sang dels innocents
Steve Jobs
L'efecte Guardiola
En directe
Un traidor como los nuestros
Física de lo imposible
Simiocràcia
El club de la lucha
A dormir!
Cien años de soledad
La mecànica del cor

Julia Navarro
Chufo Llorens
Ken Follett
Glen Cooper
Jorge Luis Borges
Philip Roth
Mark Twain
Patrick Rothfuss
Ildefonso Falcones
Ildefonso Falcones
Julia Navarro
Àlex Martin
Josep Cuní / Pilar Rahola
John le Carré
Michio Kaku
Aleix Saló
Chuck Palahniuk
Eduard Estivill
Gabriel García Márquez
Mathias Malzieu
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Calendari
•

La iniciativa es durà a terme durant un període aproximat de dos mesos.

•

Es repetirà tres cops a l’any fins al 2016, amb la implicació d’editorials catalanes
interessades a col·laborar en les properes edicions de la campanya.

7

Actors implicats
•

Departament de Cultura

•

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

•

Ramdom House Mondadori, amb les divisions Debolsillo i Rosa dels Vents per a la
primera edició de la campanya
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FGC, compromesos amb la lectura
•

Des de fa anys, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entén l’interior dels trens com
un espai natural de lectura i els passatgers com uns lectors potencials.

•

El Bibliotren és una nova acció que s’engloba dins d’una estratègia global de foment de
la cultura, endegada per la companyia fa més de 10 anys. En aquest període,
Ferrocarrils ha editat diferents obres literàries d’autors catalans per ser distribuïdes entre
els seus clients.
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