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CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Benvolgudes famílies, 

 

Des de la Generalitat de Catalunya ens ha arribat aquesta informació d’interès per a vosaltres: 

 

El Departament de Cultura, a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals i  amb la 

implicació del Departament d’Ensenyament presenta la sisena edició de la campanya 

“Fas 6 anys. Tria un llibre”, que vol estimular principalment els hàbits de lectura dels infants de 

6 anys. La campanya té, entre d’altres objectius, fomentar la participació dels infants i 

descobrir el teixit de llibreries de territori, com a centres divulgadors de la cultura.  

És l’oportunitat perquè tot infant pugui escollir un llibre acompanyat d’un adult i rebre 

l’assessorament d’un especialista, el llibreter/a. A més, aquesta campanya vol fomentar el fet de 

compartir els llibres entre els companys de classe i contagiar la passió de viure aventures a 

través de la lectura. 

 

L’infant que fa o hagi fet 6 anys durant aquest 2021, rebrà a casa una targeta que el 

convidarà a anar a la llibreria més propera on podrà bescanviar-la pel llibre que més li agradi 

per un import de fins a 13€. La campanya arribarà a 75.327 nens i nenes que podran anar a 

més de 429 llibreries de tot Catalunya. 

 

“Fas 6 anys. Tria un llibre” és una iniciativa del Gremi de Llibreters amb el suport del 

Departament de Cultura amb ICEC, Departament d’Ensenyament, amb IDESCAT (Institu 

d’Estadística de Catalunya) i Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Com a col·laboradors 

de difusió naturals hi participaran les biblioteques i les escoles públiques, privades i concertades 

com l’ONCE. Com a col·laboradors també participen el Gremi d’Editors de Catalunya i 

l’Associació d’Editors en Llengua Catalana. 

 

Si algun infant no rep la targeta a casa, ens pot enviar un correu a l’adreça 

fas6anys@gencat.cat amb el nom, cognom, data de naixement i adreça completa. Nosaltres els 

facilitarem el codi corresponent. 

 

Per últim, per més informació sobre les condicions i les llibreries adherides a la campanya, 

poden consultar la nostra pàgina web icec.gencat.cat/fas6anys. 

 

Salutacions, 

        9 de novembre de 2021 

ESCOLA AZORÍN 

mailto:fas6anys@gencat.cat
icec.gencat.cat/fas6anys

