


Mércores, 13 de xuño
20:00 h.  Recepción de convidados (Concello A Coruña- Praza María Pita).

21:00 h. Uralita. Espectáculo de poesía escénica a cargo de Iria Pinheiro. 

 Con guión de María Lado (Auditorio Fundación Luís Seoane).

22:00 h. Cea- cóctel de benvida (Patio Fundación Luís Seoane).

Xoves, 14 de xuño
Mañá

10:00 h. Inauguración das xornadas.

10:30 h. Primeira sesión de traballo. 

Panorama da edición nas linguas dos territorios Galeusca.

Manel Romero (Associació d’Editors del País Valencià). Resumo e cadro comparativo de 
axudas á edición nas nosas linguas.

Joxemari Sors (Elkar). Diagnose da situación editorial no País Vasco.

Hakan Casares (Consello da Cultura Galega). Diagnose da situación editorial en Galicia.

Pep Lafarga (Associació d’Editors en Llengua Catalana). Cadro-resumo comparativo axudas 
á edición en catalán e situación editorial.

12:00 h. Café.

12:30 h. Segunda sesión de traballo. 

Propostas e políticas proactivas da situación editorial.

Pello Elzaburu (Pamiela) e Xosé Ballesteros (Kalandraka Editora) Coedicións e accións 

colaborativas.

13:30 h. Experiencias editoriais en promoción da lectura.

Francisco Castro (Editorial Galaxia) “Os retos lectores”.

14:00 h. Xantar.

Tarde

16:30h. Terceira sesión de traballo.

Plans de lectura. Accións concretas e experiencias por cada área lingüística.

Joan Sala (Comanegra). «Pla de Lectura 2020» Generalitat de Catalunya.

Javier Pascual Echalecu (Subdirección Xeral do Libro, a Lectura e as Letras Españolas). Plan 

de Fomento da Lectura do Ministerio de Educación e Cultura. Accións concretas para cada 

área lingüística dos territorios Galeusca.

Dolors Pedrós (Edicions 96) Plan Valenciano de Fomento do Libro e da lectura 2017-2021 .

18:30h. Cuarta sesión de traballo.

Internacionalización do sector editorial nos territorios Galeusca.

Mikel Soto (Txalaparta). Presenza e modelo do gremio e editoras vascas nas feiras 

internacionais.

Manel Romero (Associació d’Editors del País Valencià). Estratexias de Internacionalización 

do sector editorial valenciano. Axudas europeas: Literary Market un caso de éxito

Silvia Bello (Asociación Galega de Editoras). Presenza e modelo da AGE nas feiras 

internacionais do libro.

Montse Ayats (Eumo). A Associació d’Editors en Llengua Catalana e a xestión das feiras 
internacionais.

19:30 h. Final da xornada

21:00 h. Cea-tertulia

Venres, 15 de xuño
09:30 h. Quinta sesión de traballo.

A igualdade no sector editorial, un proceso en construción.

Belén López (Baía Edicións). A igualdade de xénero no sector editorial galego: un proceso  

 en continua construción.

Idoia González (Erein). Presenza e evolución da muller no contexto do libro en éuscaro.

África Ramírez (Balandra Edicións). Presenza das mulleres valencianas na literatura e na 

industria do libro.

Reina Duarte (Grupo Edebé). A influencia sobre as novas xeracións.

11:00 h. Café.

11:30 h. Elaboración e aprobación das Conclusións

Elaboración e redacción do documento de conclusións e nota de prensa do balance das 
xornadas.

Exposición “A igualdade de xénero no sector editorial galego” 
(Patio da Fundación Luís Seoane)
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