Col·leccions i formats Barcelona Llibres
Gent de Barcelona
Barcelonines i barcelonins o persones molt relacionades amb la ciutat, val tant per als grans
protagonistes com per a la gent comuna.
Subcol·leccions:
		
- Àlbum: Amb molta presència i potència visual.
Formats: 
		
- 15 × 21 cm
		
- 16 × 24 cm (subcol·lecció Àlbum)
Barcelona Ecologia
Tots els aspectes relacionats amb el medi ambient urbà, la sostenibilitat, la natura urbana i
l’emergència del canvi climàtic.
Subcol·leccions:
		
- Natura Urbana
		
- Cicle de l’Aigua
Formats:
		
- 21,5 × 25,5 cm
		
- 21 × 29,7 cm (DIN A4)
Barcelona Present i Futur
Abordar els aspectes econòmics, científics, digitals i socials, tant històrics com contemporanis,
que expliquin el model de ciutat i la seva àrea metropolitana, així com la perspectiva de futur que
dibuixen.
Subcol·leccions:
		
-Ciència i Recerca
		
-Innovació i Barcelona
Formats:
		-16 × 24 cm
		
-21,5 × 25,5 cm
Barcelona Arquitectura i Urbanisme
Per mostrar les línies i el model urbanístic de la ciutat i prioritzar el coneixement de la ciutadania
dels projectes i personatges singulars relacionats amb l’arquitectura i l’urbanisme de la ciutat.
Subcol·leccions:
		
- Premis Ciutat de Barcelona d’Arquitectura
		
- Barcelona Espai Públic
		
- Arquitectes de Barcelona
		
- Fragments de ciutat
Formats:
		
- 16 × 24 cm (subcol·lecció Arquitectes de Barcelona)
		
- 21 × 29,7 cm (DIN A4)
Barcelona Ciutat i Barris
La història, la memòria i la cultura de la ciutat i dels seus barris. La divulgació del passat i el present
del teixit associatiu, entitats i moviments socials que han deixat petjada a la ciutat i els seus barris.
Subcol·leccions:
		
- Barcelona Història i Memòria
		
- Barcelona dels Barris
		
- Barcelona Societat i Cultura
Formats:
		
- 15 × 21 cm (llibres de text)
		
- 16 × 24 cm (llibres de text amb algunes fotografies)
		
- 21 × 21 cm (llibres d’entitats i de barris)
		
- 21,5 × 25,5 cm (llibres amb molta presència gràfica)
		
- 24 × 27 cm (llibres que requereixin mapes i molts gràfics) —casos excepcionals—.
Barcelona Literària
Els vincles de Barcelona amb el seu patrimoni literari i la representació literària de la ciutat.
Formats:
		
- 15 × 21 cm
Barcelona en Vinyetes
Introduir el gènere de la novel·la gràfica i el còmic per explicar històries de la ciutat i de la seva
ciutadania.
Subcol·leccions:
		
- Barcelona Memòria en Vinyetes
Formats:
		
- 16 × 23 cm
Barcelona Beceroles
Acostar la ciutat als públics infantil i juvenil amb publicacions atractives tan gràficament com
narrativament.
Formats:
		
- Formats variats
Darrere la Càmera
Llibres de fotografies de la ciutat, antigues i noves. Per valorar la transformació de la ciutat i la
tradició de fotògrafes i fotògrafs.
Formats:
		
- Formats variats
Arts a la Ciutat
Catàlegs i edicions de museus i Centres d’Art.
Formats:
		
- Formats variats

