
Selecció de projectes de coedició 

Heu d'omplir tots els camps obligatoris (*) del formulari i adjuntar els documents que es demanen en 

cada cas. Una vegada envieu la vostra proposta, rebreu un avís de confirmació a la mateixa pagina. 

En el termini establert, es comunicara la valoració final de les propostes rebudes i quines han estat 

escollides. 

Editorial que propasa l'obra 

* Qui propasa l'obra: 

* Persona responsable: 

* Adrega de correu electronic: 

* Teléfon de contacte: 

Fitxa tecnica de l'obra 

* Títol de l'obra: 

Subtítol: 

* Autoria: 



* Idioma/es: 

* Nombre aproximat de pagines:

* Nombre aproximat d'il·lustracions:

* Nombre aproximat de fotografies:

* Format: 

* Suport:

Tirada: 

* PVP: 

Data de publicació:

* Col·lecció: 

Tria ... V 



Les propostes hauran de tenir com a referencia la ciutat i la ciutadania de Barcelona i s'hauran 

d'emmarcar dins les vuit col·leccions que el mateix Consell d'Edicions i Publicacions va aprovar 1'11 de 

novembre de 2020. Si no formen part de cap d'aquestes col·leccions caldra indicar a quina col·lecció 

propia de !'editorial es propasa l'edició. 

• Gent de Barcelona. Biografies, reculls o memories de figures estretament vinculades a la ciutat.

• Barcelona ecologia. Per donar a conéixer els ecosistemes i la biodiversitat de Barcelona i la seva

area metropolitana.

• Barcelona present. Aspectes economics, científics, digitals i socials, tant histories com

contemporanis, que expliquin el model de ciutat i la seva area metropolitana.

• Barcelona arquitectura i urbanisme. El model de futur, l'evolució actual i el passat de l'urbanisme i

!'arquitectura a la ciutat.

• Barcelona ciutat i barris. Reculls d'historia, cultura, memoria i fotografia que conviden a conéixer el

passat de la ciutat i els seus barris. Entitats, associacions o moviments que hi han deixat petjada.

• Barcelona literaria. Estudis sobre el patrimoni literari, la crítica literaria i les reedicions de classics en

el marc d'efemérides.

• Barcelona dibuixada. No ficció dibuixada. Per explicar la ciutat de manera diferent, amb relats

histories o actuals que adoptin el llenguatge del cómic o la novel·la grafica.

• Barcelona infantil i jove. Per explicar la ciutat als joves i al públic infantil.

Presentació de l'autor 

* Escriviu una presentació sobre l'autor: 

Contingut de l'obra 

* Resum/Breu descripció: 



Puja fitxer .t.

Índex: 

Puja fitxer .t.

Mostra de les il·lustracions/fotografies: 

Puja fitxer .t.

Justificació de l'interes municipal 

* Descriviu breument !'interés municipal de l'obra: 

Promoció i difusió 

* A quin públic va destinat el vostre llibre? 

* Escriviu un missatge publicitari d'una o dues frases que reculli els aspectes més importants del 
vostre llibre: 

lnformació economica 

* Pressupost detallat

O Carrega un arxiu 

Puja fitxer .t.

Capítol de mostra: 



El pressupost haura de seguir el model de la fitxa de pressupost 

(https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/sites/default/files/model_pressupost_coedicio.pdf). 

* Nombre de llibres que es cediran a l'Ajuntament de Barcelona per al seu ús protocol · lari o per a la 

venda a les seves botigues: 

Peu legal 

D'acord amb la normativa de protecció de dades us informem i, en tramitar aquest formulari, consentiu 

que les vostres dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de 

gestió de premis, concursos i promocions promoguts o esponsoritzats per l'Ajuntament, (poden 

comportar aportacions economiques de tercers) (tractament-0298 Premis, Concursos i Promocions). Si 

s'escau, les vostres dades seran cedides als tercers que els subvencionen, patrocinen o participen en 

cada iniciativa. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre 

aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a 

ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades (http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades) 

Les vostres dades seran eliminades un cap complertes les obligacions legals derivades de la gestió de 

l'activitat. 




