Una iniciativa de la Fundació Mallorca Literària
Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Consell de Mallorca
En col·laboració amb:
• Xarxa de Biblioteques de Mallorca
• Gremi de Llibreters de Mallorca
• Associació d’Editors de les Illes Balears
• AELC - Associació d’Escriptors en Llengua Catalana

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
La Fundació Mallorca Literària té la voluntat de promoure i divulgar el patrimoni
literari i cultural de Mallorca, així com el coneixement del fet literari i cultural en
general.
El projecte [LLEGIR] Espai de lectura neix amb la vocació de canalitzar la promoció
literària, el foment de la lectura, i crear una comunitat lectora que aglutini
interaccions: un espai multidireccional on es puguin anar abocant recomanacions de
lectura i es canalitzin propostes de trobada tant presencials com virtuals entre el
col·lectiu lector. Sempre amb l’accent posat en la lectura com a territori de plaer, de
refugi, de trobada, d’expressió, etc. El projecte [LLEGIR] Espai de lectura arranca amb
la creació de la comunitat [LLEGIR] a Facebook com a espai d’interrelació de lectors i
lectores de Mallorca, just un mes a abans de la que és la fita literària més important de
la nostra illa, el Dia del Llibre – Sant Jordi.

ESTRUCTURA I CANALS DE COMUNICACIÓ
LLEGIR Espai de lectura s’estructura a través de tres canals diferenciats:
•

[ LLEGIR ] WEB
(en construcció fins llançar nou web FML: abril)

Inserit dins del web de la Fundació Mallorca Literària:
http://www.mallorcaliteraria.cat/llegir
El web recopila i ofereix
> Recomanacions de lectures lligades a un cicle d’activitats:
> Converses Llegir (cicle anual)
> Cicle de commemoracions de cada moment
> Propostes de lectures lligades a una campanya concreta
> Sant Jordi, Estiu, etc.
> Dossiers d’obres escèniques literàries
> [Llegir] a Escena: en col·laboració amb el Teatre Principal de Palma
•

[ LLEGIR ] COMUNITAT
Facebook s’ha demostrat com un espai idoni de contacte amb usuaris i
destinataris dels projectes divulgatius de la Fundació Mallorca Literària, tant a
través del perfil de FML (4.000 seguidors) com d’altres perfils relacionats. Per
aquest motiu es crea dins del perfil FB de FML una comunitat [LLEGIR], que
s’alimentarà periòdicament amb diversos continguts.
Serà un espai interactiu d’adhesions, per compartir continguts divulgatius,
recomanacions i intercanvi.
L’accés a aquesta comunitat serà prèvia petició, i un cop havent respost la
pregunta literària (o altra prova d’accés que en cada cas s’estableixi, mostrant
des del primer contacte l’esperit lúdic i engrescador de la comunitat).
S’incentivarà la participació al grup amb un concurs mensual entre tots els
membres del grup d’un xec regal per consumir a les llibreries del Gremi.
Durant els mesos d’estiu, el premi seran entrades a espectacles de La Lluna en
Vers. En tot cas, mes a mes s’anunciarà la promoció específica.
S’estableixen un mínim de 12 promocions/any :
> 8 xecs regal 30€ llibreries gremi
> 4 entrades dobles per La Lluna en Vers (maig/juny/juliol/agost)
A l’Espai Llegir es compartiran diàriament PÍNDOLES amb recomanacions de lectura,
preparades tant per part de la FML com de les entitats col·laboradores: AELC,
Biblioteques de Mallorca, Gremi de Llibreters i Editors IB Associats

•

[ LLEGIR ] ACTIVITATS i propostes presencials
A més de la seva existència virtual, el projecte [LLEGIR] mantindrà els seus
usuaris i membres de la comunitat assabentats d’activitats i altres propostes
literàries (rutes guiades, espectacles, etc). En el cas de propostes impulsades
per la Fundació Mallorca Literària, podrà anunciar-les i oferir places en primícia
dins de la comunitat, abans que en altres canals de difusió.

•

[ LLEGIR ] en altres espais de difusió
S’articularan propostes de lectura en altres espais de difusió al marge de xarxes
socials. Pendent de confirmar conveni de col·laboració amb mitjans de
comunicació per a l’emissió regular de píndoles [LLEGIR].

CONVERSES [ LLEGIR ] 2021: PLAER I REFUGI

Una de les propostes ja consolidades de la FML en col·laboració amb el Gremi de
Llibreters, en relació al foment de la lectura, és el cicle Converses entre llibres que
s’organitza anualment, des de fa cinc anys, realitzant les sessions mensuals en llibreries
del Gremi.
En aquest 2021, ateses les dificultats existents per organitzar activitats en l’interior de
les llibreries s’ha optat per un canvi de format: el que en altres edicions eren sessions
presencials a llibreries són enguany enregistraments de converses a duo entre lectors i
lectores excepcionals. Assistim en aquestes Converses a reflexions sobre el poder
creador i transformador dels llibres, a intercanvi de recomanacions de llibres de
capçalera, i a bocins de tertúlia literària apassionada, en què els i les conversadores
ens transmetran i encomanaran la passió per la literatura.
La temàtica d’aquesta edició especial en temps insòlits és “Lectura: plaer i refugi”,
posant en relleu allò que ha fet a la literatura posicionar-se entre els continguts
culturals de referència en temps complexos com els actuals.

Les Converses 2021 s’emetran a través de la comunitat [LLEGIR] a facebook els dimarts
alterns, a les 19h, a partir del dia 30 de març, durant 4 setmanes.
Dimarts 30/3
Emili Manzano + Llucia Ramis: lectures i món literari

Dimarts 13/4

Mar Rayó + Miquel Rayó: lectures en família

Dimarts 27/4

Jaume Pons Alorda + Blanca Pujals: la cuina de la lectura

Dimarts 11/5

Catalina Moyà + Nekane Domblás: lectures i periodisme

La publicació de cada sessió de les Converses anirà precedida amb la publicació d’una
petita càpsula de presentació dels dos conversadors a través d’una mena de
Qüestionari Proust.
També es publicarà dins del web de [LLEGIR] un dossier totes les lectures recomanades
en cada sessió de conversa.

