
PREGUNTES I PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI SOBRE LA PLAÇA
DEL LLIBRE

Pablo González Gimeno, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a l'empar del
que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana
així  com  el  RD 2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten en el
Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Plaça del Llibre és l’aparador més gran de la literatura en valencià, amb 
representació d’autors i editorials de tot l’àmbit lingüístic. La Plaça és una celebració 
del treball diari d’autors, llibreters i editors, i una oportunitat per a la trobada amb els 
lectors.

Al llarg dels anys s’han anat expandint i diversificant en el format de les activitats 
programades. El passat any van visitar i participar un total de 30.000 assistentes en un
total de cinc Places del Llibre que abasteixen des del nord fins al sud de tot el territori 
valencià.

Considerem interessant que es plantege la celebració d’una Plaça del Llibre a Alcoi per
tal de fomentar la lectura en valencià amb multitud de tasques i activitats així com la 
visibilització de la qualitat de la nostra literatura i els nostres autors i autores. No en va,
les presentacions dels autors locals són les activitats més concorregudes en aquest 
esdeveniment, la qual cosa es tradueix en èxit de vendes.

Al respecte plategem les següents preguntes:

 S’ha plantejat en algun moment que Alcoi forme part de la Plaça del llibre?
 S’ha mantingut algun contacte amb els organitzadors?

Al respecte plantegem el següent prec:

PRIMER- Que s’estudie la pròxima participació d’Alcoi en la Plaça del Llibre 
organitzant actes per a la promoció de la lectura en valencià.

Alcoi, 31 de gener de 2023



Pablo González Gimeno
Portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi


