
     

 

Barri&Llibre        

El joc de la Barcelona literària 

 

BTV se suma a la diada de Sant Jordi amb un joc de pistes que tindrà lloc als barris, a Internet i a les 

xarxes socials. El joc Barri&Llibre obligarà a les barcelonines i barcelonins a buscar llibres amagats 

en carrers, places, botigues, fonts, llibreries, parcs, monuments, biblioteques, etc, del seu barri.  

 

En els dies previs a Sant Jordi, es repartiran punts de llibres personalitzats pels il·lustradors Lapin i 

Judit Canela en espais culturals de la ciutat (biblioteques, centres cívics, llibreries…) per tal 

d’animar la cerca per descobrir on s’amaguen els llibres de Barri&Llibre.   

 

I la mateixa diada de Sant Jordi, l’equip de Barri&Llibre amagarà 73 llibres en els 73 barris de la 

ciutat que els participants més intrèpids podran començar a cercar a partir de les 11 h, quan es 

publiqui en el web btv.cat/santjordi la primera pista de cadascun dels barris.  

 

A més a més, es podrà seguir el desenvolupament i actualitzacions del joc en el web de Sant Jordi de 

BTV, i al Facebook, Twitter i Instagram amb l’etiqueta #SantJordiBTV. Tots els participants, a 

banda de recórrer i (re)descobrir prop de 150 racons de la ciutat, podran participar en el sorteig de 

diversos premis. 

 

El punt de trobada del joc Barri&Llibre estarà situat a la plaça de Catalunya, des d’on BTV cobrirà 

la diada amb una programació especial i des d’on s’informarà del seguiment del joc que s’estarà 

desenvolupant arreu de la ciutat.   

 

La mecànica del joc de la Barcelona literària, Barri&Llibre, serà molt senzilla: 

1. El dia 23 a partir de les 11h, entra al web btv.cat/santjordi i descobreix la 1a pista del teu 

barri  

2. Respon-la correctament i tindràs accés a la 2a pista   

3. Descobreix el lloc on està amagat el llibre. Ja és teu! 

4. Segueix les instruccions que trobaràs amb el llibre i guanya més premis 

 

Us animem a participar en la difusió d’aquesta iniciativa per descobrir la Barcelona literària d’una 

manera divertida i poder establir una comunitat de caçallibres que, a banda de l’exemplar amagat, 

podran participar en el sorteig d’altres regals culturals.  



 

 

Si necessiteu més informació, o teniu algun comentari/suggeriment/dubte al respecte, us preguem 

contacteu amb nosaltres. Estarem encantats de parlar amb vosaltres! 

 

Cordialment, 

 

Equip Barri&Llibre BTV 

jocbarrillibre@btv.cat 
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