
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MANUAL DEL / DE LA PARADISTA 
 

LITERAL 2021 
 

[català] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
HORARIS 
 
Horari de muntatge parades: dissabte 22 de maig de 8h a 9.30h 
Horari de funcionament dels espais de venda: dissabte i diumenge de 10h a 21h 
Horaris desmuntatge parades: diumenge 23 de maig de 21h a 22h 
 
 
 
CONTACTES 
 
Coordinació general: Laura 
coordinacio@literalbcn.cat / 636003601 
 
Coordinació logística i tècnica: Sergi 
produccio@literalbcn.cat / 626677469 
 
Responsables d’espais durant els dies de Literal: 

● Mercat del llibre: Carlota 
● Ateneu L’Harmonia: Miriam 
● Fàbrica de Creació: Marta 
● Espai Bota: Laura 
● Escenari Calma: Sergi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESPAI I DISTRIBUCIÓ D’ESTANDS 

 
 
Veure mapa ampliat: https://tuit.cat/PnLza  



 

EDITORIAL NÚMERO D’ESTAND 
Libélula verde ediciones 1 
Labreu edicions 2 
AKE argitalpenak - Boltxe 3 
APPEC 4 
Arcàdia 5 
Asociación Ruta Ediciones 6 
Atrapasueños editorial 7 
Club Editor 8 
Contraescritura 9 
Ediciones de la Torre Magnética 10 
Edicions 1984 11 
Edicions Cal·lígraf 12 
Edicions del 1979 13 
Edicions del Periscopi 14 
Edicions poncianes 15 
Edicions Tremendes 16 
Editorial Descontrol 17 
Editorial Karwan 18 
Editorial Les Hores 19 
Editorial renacimiento 20 
Editorial Traficantes de Sueños 21 
El Cep i la Nansa edicions 22 
El garaje ediciones 23 
Extinció edicions 24 
Hurtado & Ortega 25 
incorpore 26 
Katakrak 27 
L'Altra Editorial 28 
La fuga ediciones 29 
Libros del Kultrum 30 
Libros del Zorro Rojo 31 
Libros Izquierda Diario 32 
Lo Diable Gros 33 
Mosaics llibres 34 
Neret Edicions 35 
Nórdica Libros 36 
Ònix 37 
Orciny Press 38 
Pagès editors 39 
Rasmia ediciones 40 



 
Sajalín editores 41 
Sembra Llibres 42 
Tintamotora 43 
Viento Sur 44 
Virus editorial 45 

Triangular edicions 46 
Edicions del Pirata 47 - 48 
Edicions Sidillà 49 - 50 
Fundació Federico Engels 51 - 52 
Godall Edicions 53 - 54 
Hoja de Lata editorial 55 - 56 
Libros del KO 57 - 58 
Raig verd editorial 59 - 60 
Wunderkammer 61 
Takatuka 62 - 63 
Voliana Edicions 64 - 65 
Ediciones Wanafrica 66 - 67 
Mai més / Chronos 68 
Edicions del buc / Pruna llibres 69 
Fuera de Ruta 70 
Barlin Libros 71 - 72 
Automática Editorial 73 
Capitan Swing 74 - 75 
Cisma Editorial / Ed. de Oriente y del 
Mediterráneo 76 
Icaria editorial s.a. 77 
El Viejo Topo 78 - 79 
Pol·len edicions 80 - 81 
Milvus 82 
Ediciones el salmón 83 
Pepitas ed. 84 

Editorial Hermenaute / Edicions Secc 85 
Antipersona 86 

Tigre de paper / Catarsi Magazín 87 - 88 
Bellaterra Edicions - SGU 89 - 90 
Edicions Bellaterra 91 - 92 
Txalaparta 93 - 94 
Consonni 95 
Akal 96 



 
Llibreria La Carbonera 97 
Llibreria Synusia 98 
Llibreria La Raposa 99 
 
 
 
INFORMACIÓ DE L’ESTAND 
 
Els estands estaran formats per carpes blanques de 3x3m, que estaran col.locades una al 
costat de l’altra. Tindran una lona de la mateixa carpa a la part del darrera i, també, entre 
carpes. En el cas de carpes dobles no tindran la lona separadora i les taules estaran juntes. 
 
Dins de cada estand hi haurà: 

● Una taula de 1,8m de llarg per 0,7m d’ample + mantell per la taula 
● Dues cadires 

 
A banda, les editorials i llibreries podràn col.locar expositors verticals, lones o rollups 
informatius a la part del darrera. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 
Entrades i especificacions tècniques 

● La càrrega i descàrrega es farà a través de l’accés principal, en els horaris marcats. 
● Les carpes estaran muntades i comptaran amb les seves respectives taules, cadires i 

teles per cobrir les taules. 
● En arribar, les responsables de l’espai, vetllaran per l’agilitat d’accés, descàrrega i 

sortida del vehicle de l’espai de muntatge. Arribar, descarregar i retirar el vehicle. 
● Els espais NO disposaran de xarxa WIFI. 

 
Magatzem 

● Aquelles editorials que necessitin enviar els seus llibres dies previs a la fira s’hauran de 
posar en contacte amb nosaltres a través del correu coordinacio@literalbcn.cat per tal 
de coordinar l’entrega. 

● La nit del dissabte els llibres s’hauran de guardar a l’Ateneu L’Harmonia ja que les 
carpes no es tancaran i no es comptarà amb un servei de vigilància de tots els carrers 
del recinte. S’habilitaran espais on es podran deixar les caixes, que hauran d’estar 
senyalitzades adequadament. 

● Cal preveure portar carretons i materials que us ajudin a traslladar les caixes ja que des 
de l’organització no es compta amb una quantitat prou gran de carretons. 

 
 
 
INFORMACIÓ DELS ESPAIS ON ES FAN ACTIVITATS 
 
Podeu veure el programa complet de Literal 2021 aquí. 
 
Aquelles editorials que tingueu programades presentacions de llibres vostres, disposareu d’una 
taula de 1,8 x 0,7m a l’entrada de la sala on hi podreu exposar i vendre el llibre que s’hi 
presenti. 
 
Us haureu de presentar a la sala 15 minuts abans que comenci l’acte per tal de deixar la taula 
preparada. Així mateix, es recomana que els i les autores, traductors/es i editors/es que 
participeu en el propi acte sigueu a la sala 20 minuts abans que comenci. 
 
Els espais dels actes tenen una capacitat del 50% de públic, segons marquen les mesures 
Covid vigents. Aquests son els aforaments: 

● Sala polivalent de la Fàbrica de Creació: 175 persones 
● Espai Bota: 145 persones 
● Sala Joe Forga de l’Ateneu L’Harmonia: 50 persones 
● Escenari Calma (exterior): 49 persones 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
MESURES GENERALS 
 
La configuració de l’espai i les mesures associades han estat aprovades pel Procicat i 
Protecció Civil de Barcelona, però sempre dependrem de les indicacions que el Govern decreti. 
 
Cal tenir en compte que: 

● Responsables d’espais: a cada espai hi ha un responsable que us atendrà per a 
resoldre qualsevol incidència, sigui tècnica, de seguretat o d'altra tipus. (veure llistat 
d’espais i contactes) 

● Estands: els estands tindran plàstics separadors entre editorials. Respecteu l'espai que 
se us ha atorgat i manteniu-lo net i desinfectat. Restringiu el lliurament de productes 
gratuïts als visitants. 

● Paradistes: es recomanarà que hi hagi un únic venedor per estand per podrà reforçar-se 
amb un/a segon venedor/a, si l’editorial així ho considera. 

● Cues i aforament: la gestió de cues i el control d'aforament és a càrrec de l'organització, 
com també l'assistència al públic, l'atenció per a qualsevol incidència i el control del 
compliment de les mesures Covid. Els i les paradistes sereu responsables dels vostres 
treballadors i treballadores i del públic que tingueu a la vostra parada. 

● Higiene: a cada entrada i sortida del recinte hi haurà gel hidroalcohòlic, així com a les 
sales d’actes. Amb tot, us recomanem que en tingueu a disposició del públic al vostre 
estand. Les mesures Covid dels vostres treballadors i treballadores són responsabilitat 
vostra. Les diverses parades estaran separades les unes de les altres: recordeu que els 
i les paradistes d'una parada no sou bombolla amb els companys i companyes d'una 
altra parada.  

● Debats i presentacions de llibres: els ponents accediran al recinte per una cua 
diferenciada. S’hauran d’identificar com a ponents d’un acte. També tindran sales 
habilitades per l’espera, que permetin mantenir les distàncies de seguretat, en cada un 
dels edificis amb activitats culturals. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per una Literal segura, respecteu les normes! 
 


