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INTERNÀUTICA

Llibreries
Daniel Ruiz-Trillo

Internet és ple de llocs on trobar llibres: llibreries, edi-
torials, biblioteques, propostes, recomanacions... Cada 
vegada s’utilitzen més els llibres digitals i també es fan 

comandes i cistelles d’anar a comprar a través d’Internet. 
Ara bé, molts dels webs i blogs de llibreries són també una 
bona manera de donar-se a conèixer i, a partir d’aquí, molta 
gent les visita in situ. 

Llegir és un plaer, una activitat humana que, malgrat el 
pas del temps, no passa mai de moda; al contrari, s’adapta 
als nous temps i a les noves tecnologies. Justament per això, 
la xarxa —les xarxes socials en general — i els llibres van de 
bracet. Amb un cop d’ull a Internet podem comprovar que 
la majoria de les llibreries i editorials tenen blog, compte de 
facebook i fins i tot de twitter. Hi podem trobar les novetats i 
milers d’activitats que fomenten la lectura i el coneixement.

Les llibreries

http://www.alexandriallibres.com és una llibreria de Sant Cugat 
cèntrica, atractiva i molt gran. Hi podeu trobar moltes 
novetats editorials i llibres d’escriptors santcugatencs. 
Són llibreters des de 1987 i tenen més de vint mil títols 
a disposició nostra.

http://carrermajor.blogspot.com és el blog de la llibreria Carrer 
Major de Sant Coloma de Gramenet, un indret familiar, 
acollidor i ple de llibres, revistes i moltes activitats que 
afavoreixen la lectura i donen suport als autors locals. 

http://www.llibreriaombra.cat és el web de la llibreria L’Ombra 
de Rubí, que és cèntrica i que compta amb un catàleg ben 
ampli d’obres per a tots els gustos.

http://www.latralla.com és el web de la llibreria La Tralla de 
Vic, que també té blog, facebook i twitter. Tenen lli-
bres infantils, juvenils, de poesia, d’assaig, de lleure, de 
viatges, diccionaris... És una llibreria fundada el 1976 i 
compromesa amb la literatura local i comarcal, que dóna 
suport als autors i editors de la zona.

 http://laploma.blogspot.com és el blog de la llibreria La Ploma 
de Barcelona, ubicada al barri de la Sagrada Família. 
Aquesta llibreria, especialitzada en l’Àfrica, fa recitals, 
presentacions de llibres, cursets, tallers i, com a més des-
tacat, la festa africana. 

http://www.quartcreixent.cat és el web de la llibreria mallor-
quina Quart Creixent, situada a Palma, on podeu tro-
bar tots els llibres en català, a més de revistes, música 
i cinema, i també llibres d’aprenentatge de la llengua. 

http://www.llibreriamanent.com és el web de Can Manent, la 
llibreria menorquina més antiga (té més de cent anys). 
Situada a Maó, tenen novel·les, biografies, clàssics, con-

tes, diccionaris, cuina, històrics, poesia… i una secció 
dedicada a Menorca.

http://www.llibreria3i4.cat és la llibreria valenciana per excel-
lència, ubicada al carrer Sant Ferran de València. S’hi 
poden comprar llibres en línia i comprovar que el seu 
catàleg és gran i de matèries ben diverses: novel·la, 
assaig, cinema, ciències, clàssics, diccionaris, ecologia, 
ensenyament, feminisme, filosofia, fotografia…

http://www.llibreriacatalana.com és el blog de la Llibreria Cata-
lana de Perpinyà, on hi ha productes —tant musicals com 
literaris— propis del Rosselló i també diccionaris i obres 
didàctiques. 

http://libreriacompas.com/llibres és el web de la Llibreria 
Compàs d’Alacant. A més d’obres en paper, també en 
tenen per a lectors digitals, portàtils, tabletes o telèfons 
iPhone, iPad, iPod Touch o Android. 

http://www.lla2deviladrich.cat on trobareu tots els llibres rela-
cionats amb les Terres de l’Ebre i amb escrits de persones 
d’allà. És una de les llibreries més antigues d’Europa (fun-
dació any 1760) i disposa de més de 200 m2 amb més 15.000 
llibres per triar. u
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