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Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Rafel Bruguera Batalla, diputat del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que establei
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta
de resolució sobre el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, per tal que si
gui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent:

Exposició de motius

El passat 14 de juliol el Govern de la Generalitat va acordar encarregar al De
partament de Cultura, en col·laboració amb el d'Educació, la redacció del Pla
Nacional del Llibre i la Lectura amb l'horitzó 2030, a la vegada que aprovava
les bases que han de regir la seva elaboració.
L'organisme coordinador del Pla és la Institució de les Lletres Catalanes (ILC),
amb la col·laboració del Servei de Biblioteques de la Direcció General de Crea
ció, Acció Territorial i Biblioteques i de l'Àrea del Llibre de l'Institut Català de
les Empreses Culturals (ICEC). El Departament de Cultura ha de presentar el Pla
al Govern, per procedir a la seva aprovació definitiva, el setembre de 2021.
Entre els cinc eixos que ha de contemplar el Pla hi consta:
"c) Foment de l'hàbit lector, la competència lectora i el llibre entre la petita in
fància, infants i joves fora de l'àmbit escolar, en què es proposen les actuaci
ons encaminades a difondre i prestigiar la lectura en tots els seus formats i
suports, així com promoció de la lectura en llengua catalana i occitana com un
factor de cohesió social, especialment en entorns socialment vulnerables i poc
proclius a la lectura en català.
d) Suport a la indústria editorial (autors, editors, distribuïdors, llibreters) en
llengua catalana i occitana en tots els seus formats, en què s'analitzen les ne
cessitats del sector i es proposen les línies de treball que han de garantir la
consolidació, el desenvolupament i la modernització de la cadena de valor del
llibre en tota la seva extensió."
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De redactar-se el Pla amb aquestes premisses, en quedarien exclosos els au
tors catalans en llengua castellana com també el sector editorial en castellà,
del qual Catalunya, i especialment Barcelona, en són líders mundials.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar pre
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a modificar les bases aprovades el
14 de juliol passat, especialment els eixos c i d, per tal que s'hi incloguin tant
els autors en llengua castellana com la indústria editorial en castellà.
Palau del Parlament, 30 de juliol de 2020

Ferran Pedret i Santos
Portaveu adjunt del GP PSC-Units

Rafel Bruguera Batalla
Diputat del GP PSC-Units
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