
 

FITXA 8. Intercanvi de llibres en català  

Àmbit: Literari                                                                                                   Destinataris: Públic en general  

Objectiu 

Fomentar la lectura en català a través de l’intercanvi de llibres. Conèixer nous autors i obres catalanes o 

traduïdes al català.  

Descripció 
Modalitat 1: Organització d’un intercanvi de llibres en català en motiu d’alguna festa assenyalada, com la 
diada de Sant Jordi. L’activitat s’inicia uns dies abans, on es convida a tothom qui vulgui a portar un llibre 
que ja hagi llegit i estigui en bon estat. A totes aquelles persones que portin llibres se’ls entrega un tiquet 
perquè el dia de l’intercanvi vinguin a escollir un altre llibre d’entre tots els recollits. Poden portar tants 
llibres com vulguin, i a canvi reben el mateix nombre de llibres en tiquets d’intercanvi. El dia triat per a fer 
l’intercanvi, es convoca a tothom perquè vinguin a escollir un altre llibre. Si durant la jornada ve algú sen-
se tiquet, pot canviar directament el llibre que porti per un altre. 

Modalitat 2: Realització de trobades periòdiques on cada assistent porta un llibre en català que hagi llegit. 
Un per un, expliquen a la resta de què tracta el llibre, què els ha agradat més, l’autor, etc. Un cop acabada 
la ronda de comentaris, es deixen tots els llibres sobre una taula i cada assistent en tria un.  

Indicadors d’avaluació 
Modalitat 1: Quantitat de tiquets entregats, valoració dels assistents i els organitzadors 
Modalitat 2: Nombre de sessions realitzades, nombre d’assistents, valoració de l’activitat  

Recursos 

La delegació de l'Eixample del CNL de Barcelona organitza un mercat d’intercanvi de llibres en català cada 

dijous: http://blocs.cpnl.cat/connectatseixample/activitats-2/intercanvi-de-llibres/  

Observacions 

La modalitat 1 es pot ampliar i convertir-se en una iniciativa que es realitza periòdicament (un cop al mes 

o a la setmana, per exemple). 

Contactes 

CNL de Barcelona. Delegació de l'Eixample:  

C. de Mallorca, 115-123, entl. 1a 

08036 Barcelona 

Tel. 934512445 

eixample@cpnl.cat 
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