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Informe per a l’elaboració d’un fòrum literari 
 
 
Des de Llibreria Serret volem iniciar la creació d’un fòrum literari per promoure llibres i autors 
de les Terres de l’Ebre, el Matarranya, la Franja de Ponent, la Comarca dels Ports i El 
Maestrat.  
 
Plantegem doncs la creació d’un espai a internet on el fòrum sigui l’eix central de la 
promoció dels llibres i autors. 
 
El fòrum és una eina que requereix de la participació de les persones per tal que funcioni. 
Per això, des de Dilema (empresa a qui Llibreria Serret ha demenat el desenvolupament 
d'aquest projecte) plantegem la creació de diferents espais de participació que a més del 
fòrum permetin l'entrada de contingut i generin major participació dels visitants del web. 
 
Com a eix principal d'aquest espai literi promogut per Llibreria Serret, proposem la creació 
del fòrum pròpiament dit. Per tal d'organitzar els missatges rebuts al fòrum, s'han de crear 
diferents categories que alhora podran acollir diferents temes a tractar. 
 
Per exemple, en el cas del fòrum que ens ocupa, es podrien definir les categories següents: 
Categoria 1: Literatura catalana 
Categoria 2: Literatura i autors del Matarranya, Terres de l'Ebre i Franja de Ponent   
Categoria 3: Literatura española 
Categoria 4: Natura i esports de muntanya 
Categoria 5: Miscel·lània literaria 
 
Cadascuna d’aquestes categories tenen temes i subtemes. Per exemple, dins de la 
categoria de literatura catalana es podrien posar temes de poesia, novel·la, història de 
catalunya... tots els que es vulguin i dins d’aquests temes, anirien els missatges dels 
participants. 
 
Per tal d'ajudar a la dinamització d'aquest espai literari, des de Dilema proposem, a més del 
fòrum, la creació de diferents espais dins del web que permetin relacionar i enriquir els 
continguts que apareixen al fòrum. 
 
Per tal doncs de dinamitzar aquesta pàgina literària i generar més participació, des de 
Dilema proposem la creació dels espais complementaris següents: 
 
Enquestes 
Els dinamitzadors del fòrum i les persones que tinguin permisos d'administració, podran 
crear enquestes online sobre els temes que desitgin. Per tal que aquestes enquestes 
generin més participació recomenem que es facin sobre temes que apareguin al fòrum. 
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Rànquing  
La creació de ranquings d'autors, llibres, temes, etc. pot ser també una font de nous 
missatges i generació de nous temes de participació. 
 
Calendari de presentacions de llibres i actes relacionats 
La creació d'un calendari o agenda d'activitats amb les presentacions de llibres i altres 
activitats d'interès relacionades permet, en primer lloc la difusió d'aquestes activitats que 
requereixen una presència off-line i alhora poden suposar la generació de nous temes (per 
exemple, missatges relacionats amb el llibre que es presenta, amb l'autor, amb el tema del 
llibre, etc.). 
 
Concursos 
La creació de concursos pot ser una bona eina dinamitzadora. Els concursos han d'estar 
relacionats amb llibres o temes que es tracten i que siguin assequibles per a la majoria de 
participants. Per exemple, es podria fer un concurs amb 2 o 3 preguntes d'un llibre tractat en 
el fòrum o d'un llibre que s'hagi presentat recentment, etc. 
 
Noticies 
Espai de noticies relacionades amb els llibres, autors i temes tractats en el fòrum. 
 
BookCrossing 
El bookcrossing és un moviment que va néixer amb la voluntat de convertir el món en una 
biblioteca global. Es tracta d'"alliberar" llibres, escriure el lloc on es deixa al web i posar una 
nota al llibre perquè pugui entrar a la pàgina web i anoti comentaris sobre el llibre quan l'hagi 
llegit. Aquesta persona, l'haurà de tonar a deixar en algun lloc per tal que algú altre el reculli 
i segueixi corrent. Es poden tenir diferents llibres sobre categories diferents reccorrent el 
territori. 
 
 
Totes aquestes activitats i el propi fòrum tenen per objectiu promocionar la literatura en 
general i la literatura i els autors del Matarranya, la Franja de Ponent, les Terres de l’Ebre, la 
Comarca dels Ports i el Maestrat en particular. Fer-ho possible, serà gràcies a la participació 
dels usuaris del web i dels dinamizadors i administradors del fòrum que permetran la gestió i 
dinamització dels continguts complementaris.  
 
Alguns mitjans de comunicació com Vilaweb ja s'han fet ressò de la intenció de tirar 
endavant aquest projecte. 
Podeu trobar la informació d'aquesta notícia al web de Llibreria Serret 
(www.serretllibres.com) i al web de Vilaweb (www.vilaweb.com/www/noticia?p_idcmp=1707265). 
 
 
 


