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La ciutat de Barcelona té tots els atributs d’una ciutat literària ; amb un sector editorial 
dinàmic i diversificat, compta amb escriptors de renom internacional que retraten els seus 
espais i la seva societat, i la vida literària de la ciutat és molt activa gràcies als seus lectors, les 
seves institucions i una completa agenda d’esdeveniments literaris. 

No obstant, a Barcelona volem seguir creixent i el nostre objectiu és desenvolupar la literatura 
com una de les vessants de la nostre economia creativa. Per aquest motiu, volem formar part 
de la UNESCO Creative Cities Network, per tal de formar part d’una xarxa de ciutats literàries 
de reconegut prestigi i experiència que intercanvien projectes i polítiques de desenvolupament 
per tal de millorar les seves societats gràcies a la literatura. 

Estem treballant per integrar la xarxa de les UNESCO City of Literature, dins de la Creative 
Cities Network: 

• Perquè tenim un ecosistema editorial divers i amb bona salut, en dues llengües i amb 
un consum alt de traduccions; 

• Perquè comptem amb un entramat d’institucions culturals encarregades de difondre el 
patrimoni literari i fomentar la creació contemporània; 

• Perquè Barcelona és l’ inspiració de cada dia més escriptors, i un tema literari 
important per als lectors; 

Aquests aspectes, entre d’altres, ens permeten poder aportar noves idees a la xarxa d’UNESCO 
Cities of Literature. I si obtenim la designació, treballant amb les altres ciutats, ens agradaria: 

• Desenvolupar noves polítiques de lectura 
• Fomentar el coneixement del nostre patrimoni literari 
• Intercanviar idees i bones pràctiques pel foment del sector editorial i la creació 

literària. 

Barcelona creu que la literatura pot ser un motor de desenvolupament i progrés, treballant 
conjuntament amb tots els actors relacionats a nivell local i internacional. Per aquest motiu, 
volem ser la propera UNESCO City of Literature i treballar per la integració de la literatura en el 
desenvolupament cultural, econòmic i social. 

 

Lema: 

“ Barcelona –Ciutat de la Literatura, Xarxa de Ciutats Creatives Unesco.” Candidatura 2015. 
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