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+ de 1500 subscriptors

+ de 10.000 contactes

+ de 100 llibres publicats a l’any

+ 2 editorials, 1 revista i 1 fira del llibre
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1
KULT és una comunitat
de pensament crític

creiem en el pensament crític i transfor-

mador que vagi més enllà dels productes 
de consum, i que posi el seu centre en 
les persones i els col·lectius que pensen, 
analitzen i actuen per transformar el seu 
entorn.

3
KULT és una comunitat
d’enxarxament

on poder oferir avantatges sobre produc-

tes, serveis o activitats, i a canvi altres 
comunitats podran beneficiar-se també 
dels avantatges, descomptes i promocions 
de KULT.

2
KULT és una comunitat
en expansió 

pretenem posar en comú les comunitats 

construïdes de Tigre de Paper, Catarsi, 
Literal i Bellaterra i posar-les en contacte 
amb comunitats amb qui coincidim en 
la defensa d’un altre model de relacions 
socials, econòmiques i culturals.

4
KULT és una comunitat
per a l’acció

volem una comunitat proactiva que s’arti-
culi al voltant del nostre projecte i el faci 
anar més enllà.

Cultura21  
ara som KULT

KULT som una cooperativa de treball 

associat dedicada producció editorial i al 
foment del pensament crític. Ens dediquem 
des de 2011 generar, al voltant del món del 
llibre, una aproximació entre el públic ge-
neral i les idees radicals. El nostre projecte 
editorial té l’objectiu de desenvolupar el 
pensament crític, teixir identitat col·lec-

tiva i enriquir l’àmbit literari en català.

Després d’anys de treball, primer impulsant 
l’editorial Tigre de Paper; després, la fira 
del llibre radical Literal conjuntament amb 
altres editorials i llibreries de l’àmbit de 
Barcelona; més tard, la revista de pensa-
ment crític en català Catarsi Magazín; 
i des de la tardor passada, amb la incor-
poració de l’històric segell Bellaterra 

Edicions, ha arribat el moment de fer una 
passa més enllà.

I fer una passa més enllà vol dir, en aquest 
cas, fer una proposta que posi en valor el 

treball fet fins ara –un treball que només 
ha estat possible perquè l’hem fet amb 
molta altra gent i perquè va molt més enllà 
dels plantejaments estrictament corpora-
tius i comercials.

Així, Cultura21 passa a ser KULT, una 
comunitat de pensament crític i acció 
transformadora.

COMUNITAT
CULTURA
REVOLUCIÓ
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FES-TE’N 
SÒCIA, 
PARTICIPA

KULT  Info:
no costa ni un cèntim i consis-
teix en la subscripció al Newsle-

tter de KULT, amb una selecció 

de notícies, novetats i propos-

tes de les entitats que formin 
part de KULT, incloent-hi també 
les ofertes i les promocions que 
siguin vigents a cada moment.

és una iniciativa oberta a 

persones i col·lectius de tota 

mena que vulguin promoure el 

pensament crític, l’impuls de 
comunitats actives i solidàries, 
així com processos de canvi i 
transformació social en favor de 
la majoria treballadora: una revo-
lució, en definitiva.

Les diferents modalitats de subscripció a KULT són:

KULT  Literal:
Per 30 € a l’any, a banda de les 
prestacions i regals de l’opció 
KULT Bàsica (descomptes, carnet 
i accés a promocions, i llibre o 
revista de regal) també rebràs 
com a regal un article del mar-

xandatge de l’edició de Literal 

d’enguany.

KULT  Bàsica:
Per 24 € a l’any (2 euros al 
mes) tindràs dret a descomptes 

del 5% en qualsevol llibre o 

revista de la comunitat KULT. 
D’entrada, els de Tigre de Paper, 
Catarsi Magazín i Bellaterra. Pel 
fet de fer-te de KULT rebràs un 

carnet gràcies al qual podràs 
gaudir d’ofertes, sortejos i 

promocions, a banda d’un llibre 
o revista de regal.

KULT  Catarsi:
Per 36 € a l’any tindràs accés a 
la subscripció mixta de la revis-

ta Catarsi (que inclou l’accés a 
tots els continguts digitals, i rebre 
els dos números en paper anuals 
de la revista a casa), tindràs dret 
als descomptes en qualsevol 
llibre o revista de Tigre de Paper, 
Catarsi o Bellaterra, i rebràs el 

carnet de KULT, incloent-hi l’ac-
cés a totes les ofertes, sortejos i 

promocions.

KULT  Tigre de paper:
La subscripció a Tigre de Paper 

també et donarà ple accés als 
avantatges de KULT, incloent-hi 
el carnet, els descomptes i les 

promocions.

Em vull fer sòcia: 
quines possibilitats tinc?

KULT

A les persones que se sumin a KULT oferim diversos nivells de com-

promís amb múltiples avantatges, incloent-hi des de descomptes, fins 
a la participació en sortejos i promocions, així com la possibilitat de 
ser un agent actiu tant en el disseny i la configuració de propostes 

culturals o literàries, com de participar en la seva difusió i promoció.

GRATUÏTA BÀSICA LITERAL CATARSI TIGRE DE PAPER

PREU 0 €  24 € 30 €  36 € Subscripció a
Tigre de Paper

NEWSLETTER Sí Sí Sí Sí Sí

CARNET No Sí Sí Sí Sí

REGAL:
Llibre o Revista No Sí Sí No No

MARXANDATGE 
LITERAL No No Sí No No

SUBSCRIPCIÓ
CATARSI No No No Sí No
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Avantatges:

A mesura que la comunitat i la xarxa de 
KULT es vagi ampliant hi haurà més avan-
tatges. En el moment de començar ja són 
decenes d’entitats i cooperatives enxarxa-
des a la comunitat Kult.

Els avantatges que oferim són sobre 
productes o serveis del món del llibre, del 
pensament crític, dels moviments i d’altres 
projectes de l’Economia Social i Solidària.

Participació: 

KULT és una comunitat cultural amb 
avantatges de tipus comercial per als 
seus membres. Alhora, pretenem confi-
gurar KULT com un instrument de canvi 
i de transformació social, que parteixi 
del pensament crític i de la cultura, com 
a instruments de creació de comunitats 
solidàries i compromeses amb els canvis 
socials de naturalesa econòmica, política 
i cultural que són imprescindibles per aca-
bar amb els privilegis i les desigualtats: en 
definitiva, un instrument per una veritable 
revolució.

És per això que en el futur començarem 
a desplegar la dimensió participativa 
d’aquest projecte, una dimensió que ha 
d’incloure no només la possibilitat que 
els i les seves sòcies puguin expressar les 
seves opinions respecte a les iniciatives 
i activitats que puguem impulsar des de 
KULT, sinó que puguin també participar en 
la seva definició, i també en la seva difusió 
i promoció.
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KULT és una comunitat cultural que des 

del cooperativisme fomenta el pensa-

ment crític i l’acció transformadora.

Volem fer gran la xarxa i obrir la porta a la 
participació de qualsevol espai col·lectiu.

→ si busqueu difusió entre públics amplis 
i actius;

→ si busqueu sumar propostes per a la 
vostra comunitat que vinguin de la cultura 
més crítica;

→ o si simplement busqueu potenciar 
intercanvis amb altres comunitats pel 
simple fet d’anar teixint una xarxa cada 
vegada més àmplia, cada vegada més 
densa, i cada vegada més preparada per 
anar construint una alternativa als models 
vigents;

Som una entitat 
i volem formar part
de la xarxa i de  
la comunitat KULT

KULT pot ser
un instrument útil
per a vosaltres:

LA XARXA

KULT és una comunitat cultural 
que des del cooperativisme 
fomenta el pensament crític i 
l’acció transformadora
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Qualsevol entitat, cooperativa o moviment 
que tingui el pensament crític entre les se-
ves prioritats, i que aposti per la construc-
ció de comunitats crítiques i comprome-
ses, així com per un canvi social profund 
pot trobar-hi el seu lloc:

→ editorials, llibreries o biblioteques, 
fins a mitjans de comunicació —siguin 
generalistes o especialitzats,

→ entitats o fundacions que fomen-
tin la cultura i el pensament crític, fins a 
qualsevol tipus d’associació o moviment 

popular, siguin d’abast local, territorial o 
nacional, passant per tot tipus de centres 

socials, casals o ateneus populars,

→ cooperatives culturals o de qualsevol 
altre àmbit d’activitat

En qualsevol cas, per participar de la xarxa 
de KULT no haureu de posar ni un cèntim 
d’euro, ja que l’articulació d’aquesta co-
munitat es basa en els següents principis i 
objectius: 

→ Enxarxar comunitats, enxarxar la 

base social de l’entitat/cooperativa/movi-
ment amb la de KULT i vice-versa, apropant 
les vostres activitats a socis i sòcies de 
KULT, i viceversa, apropant les activitats 
i iniciatives de la xarxa KULT a la vostra 
comunitat.

→ I finalment, aportar avantatges per 
difondre les vostres iniciatives, les vos-
tres activitats o els vostres llibres, discos, 
samarretes o concerts perquè els pugui 
gaudir la comunitat KULT.

→ A canvi, KULT facilitarà als i les mem-

bres de la vostra comunitat descomptes 

del 5% per a qualsevol producte incloent 
els llibres de Tigre de Paper i Bellaterra 
Edicions, les revistes de Catarsi Magazín 
i també les compres al Mercat Virtual de 
Literal quan estigui actiu.

→ Altres avantatges que KULT pot aportar 
per la vostra entitat o per la seva comuni-
tat poden ser descomptes per a compres 

col·lectives de qualsevol llibre o revista de 
KULT i suport i coparticipació en l’or-

ganització de xerrades, presentacions, 
cursos, grups de lectura o seminaris.

→ Finalment, i el més important, qualsevol 
acord es fonamentarà en el compromís 

mutu en explorar noves vies de col·la-

boració i intercooperació per seguir 
desenvolupant objectius comuns, i en 
especial l’impuls del pensament crític i la 
cultura, xarxes comunitàries i la revolució 
als nostres territoris.

Som cooperativa,  
som moviment. 
PODEM SUMAR-NOS A KULT?
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www.kult.coop

→ L’espai web està dissenyat per poder 
mostrar d’una forma senzilla, clara i directa 
els continguts i les activitats que KULT 

i la seva xarxa duguin a terme perquè 
la comunitat de sòcies de KULT puguin 
accedir-hi fàcilment d’acord amb els seus 
interessos i les seves característiques.

→ L’espai funcionar com un web de 

recomanacions i suggeriments: des d’un 
concert que pugui tenir lloc a la Stroika 
de Manresa, fins a una xerrada que pugui 
tenir lloc al Tio Cuc d’Alacant o un curs de 
COS Cooperativa de Salut; però també pot 
aparèixer des d’un vídeo de recomanacions 
elaborat per alguna de les Biblioteques de 
Barcelona, fins a una notícia o un reportat-
ge d’algun mitjà amic.

→ Tot plegat amb un buscador que 
facilitarà les cerques als usuaris perquè 
puguin filtrar els seus resultats per territori, 
temàtica o en funció del que vulgui fer en 
cada moment: si aprendre, participar o 
distreure’s.

→ Per facilitar la visibilització de les 
diferents iniciatives, propostes, activitats 
o continguts recollits en el web els seus 
editors recopilaran reculls i col·leccions 
d’iniciatives crítiques, transformadores i 
mobilitzadores per temes o per territoris, 
agrupant-les i visualitzant-les a La portada.

KULT 
l’espai virtual

L’espai virtual mostra els 
continguts i activitats de  
KULT i la seva xarxa
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→ El butlletí serà, a més del web, el prin-

cipal instrument de comunicació direc-

ta entre KULT i la seva comunitat —una 
comunitat que comença amb unes 10.000 

membres subscrites als butlletins de Tigre 
de Paper, Catarsi, Literal i Bellaterra.

El butlletí tindrà
una regularitat quinzenal

→ Contindrà una quantitat més o menys 
fixa d’idees o propostes d’activitats, 

recomanacions culturals, o convoca-

tòries populars aportades per KULT i la 
seva xarxa o per les entitats que en vulguin 
formar part

→ Les entitats/cooperatives/moviments 
podran aportar les seves propostes a 

través d’un formulari que se’ls enviarà 
regularment a través d’un butlletí o un 
correu electrònic, i que hauran de retornar 
emplenat amb les seves idees, propostes o 
promocions

KULT es compromet a recollir almenys en 

4 butlletins a l’any les propostes formula-
des per cada entitat/moviment/cooperativa

El butlletí

www.kult.coop

Totes les entitats, moviments 
i cooperatives podran 
proposar els continguts que 
vulguin que apareguin a un 
butlletí que arribarà a més de 
10.000 contactes
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UN PROJECTE
DE FUTUR

KULT va començar a caminar el 27 de maig 
de 2021 promovent cultura | comunitat 

| revolució des del seu web i els seus 
butlletins.

PRIMERA FASE Primavera-estiu 2021
→ Arrencada de KULT

SEGONA FASE Tardor-hivern 2021
→ Desenvolupament i creixement de la 
comunitat i de la xarxa

TERCERA FASE a partir de 2023
→ Desenvolupament d’espais de partici-
pació i acció col·lectius

KULT es compromet
amb aquests objectius
i en potenciar eines que,
des d’aquesta comunitat,
puguin facilitar formes
de participació
i d’intervenció directa
sobre la realitat
per transformar-la.

→ moltes entitats per sumar, especial-
ment editorials, llibreries, revistes, mit-
jans, podcasts i entitats de tot tipus que 
promouen dia a dia el pensament crític en 
català a cada racó del territori

→ molts col·lectius de l’àmbit de la 

cultura per enxarxar, siguin associacions, 
grups, cercles, assemblees o col·lectius de 
tota mena, o fins i tot cooperatives, funda-
cions i organitzacions

Però encara quedarà
molt camí a fer:

→ moltes iniciatives per recolzar, molts 

projectes a difondre, i moltes campanyes 
per combatre l’individualisme, l’avarícia i la 
por, el racisme i el feixisme, i per construir 
una societat basada en comunitats fortes i 
en la solidaritat

→ moltes lluites per lliurar, perquè la 

cultura no és una bombolla separada 
de la societat, sinó que n’és una de les 
seves expressions més genuïnes i per tant 
ha d’escollir entre comprometre’s en favor 
dels i les oprimides per fer front als i les 
privilegiades i les forces que aquests utilit-
zen per mantenir i reproduir el seu poder
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CULTURA21  
ARA SOM KULT
Som una cooperativa de treball amb 10 

anys d’experiència. Des de 2011, quan 
vam començar amb el projecte editorial de 
Tigre de Paper, hem treballat per poten-
ciar el pensament crític i per contribuir a 
la construcció d’un teixit cultural actiu al 
nostre país.

Per això, conjuntament amb altres edito-
rials i llibreries vam impulsar Literal, la fira 
d’idees i llibres radicals que cada primave-
ra té lloc a Barcelona; més endavant vam 
crear Catarsi Magazín, una revista de 
pensament crític en català; i recentment 
hem adquirit les principals col·leccions 
de Bellaterra Edicions amb l’objectiu de 
donar continuïtat al seu llegat de divulgació 
en el camp de les ciències socials.

Avui, ens sentim amb encara més ganes de 
sembrar el país de pensament crític que 
quan vam començar: creiem encara més 
necessari que mai ajuntar forces per fer 
possibles els canvis i les transformacions 
que defensem per la societat en la qual 
vivim: per això participem de projectes com 
Llegir en Català, PlataformESS o Cultu-

ra Cooperativa. 

Des de KULT treballem per una cultura no 
elitista i individualista: una cultura que posi 
al centre valors i pràctiques com la lluita, 
la comunitat i la solidaritat.
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ELS
PROJECTES

Revista digital de pensament 

crític en català, que publica un 
mínim de dos números en paper a 
l’any, amb una edició avantguar-
dista que combina la profunditat 
dels seus articles amb un disseny 
i unes il·lustracions alhora fres-
ques i atrevides.

Editorial que compta ja amb 

més de 100 títols publicats, i 
una base de 700 subscriptors, i 
que a poc a poc ha anat cons-
truint una col·lecció cada vegada 
més sòlida que conrea sobretot 
l’assaig en català – combinant 
obres originals amb traduccions.

En pocs anys s’ha convertit en 

una de les principals referèn-

cies en l’àmbit de les fires del 

llibre, ja no només a Barcelona 
sinó al conjunt del país i de l’Es-
tat espanyol, havent aconseguit 
articular al voltant de 100 edito-
rials i atraient no només profes-
sionals del sector, sinó un públic 
cada vegada més ampli.

Amb més de 1.000 títols publi-

cats, es tracta d’una referència 

en castellà en l’àmbit de les 

ciències socials, especialment 
gràcies a l’obertura de nous horit-
zons crítics en les disciplines de 
l’antropologia, el pensament de-
colonial, el feminisme i les teories 
queer, LGTBI i el transfeminisme.

BASE
SOCIAL

Més que una audiència que consumeix els nostres productes, KULT hem contribuït a donar resposta a uns 
sectors socials que existien abans que nosaltres i que tenen una sèrie de característiques concretes: són 
majoritàriament joves, amb pràcticament tants homes com dones i, sobretot, amb una alta disposició a la 
participació, la mobilització i a la implicació.

700
subscriptors

12.414
seguidors

16.334
seguidors

8.857
seguidors

15.000
assistents (2019)

7.300
seguidors

4.582
seguidors

5.372
seguidors

800
subscriptors

8.017
seguidors

3.233
seguidors

1.289
seguidors

-

3.629
seguidors

2.926
seguidors

293
seguidors
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ELS NOSTRES  
VALORS

Es tracta d’un públic que 
no és passiu, sinó que, al 
contrari, està disposat a 
activar-se per fer que els 
projectes en què creu, 
puguin materialitzar-se:

HISTÒRIC DE VERKAMIS DELS PROJECTES DE KULT

DATA DE FINALITZACIÓ TÍTOL DEL PROJECTE TIPOLOGIA
QUANTITAT 

DEMANADA

QUANTITAT 

ACONSEGUIDA
APORTACIONS ESTAT

12/03/2012 Postmortem Llibre 1.500,00 € 2.115,00 € 103 Finalitzat

29/07/2012 Intifada literària Llibre 6.000,00 € 6.495,00 € 156 Finalitzat

25/05/2015 Literal 2015 Fira 3.500,00 € 3.585,00 € 148 Finalitzat

09/05/2016 Literal 2016 Fira 6.000,00 € 6.470,00 € 389 Finalitzat

09/11/2016 Panther Llibre 5.000,00 € 6.993,00 € 247 Finalitzat

12/05/2017 Literal 2017 Fira 8.000,00 € 8.475,00 € 279 Finalitzat

19/03/2018 Els anys d’Allende Llibre (còmic) 2.500,00 € 6.578,00 € 340 Finalitzat

11/05/2018 Literal 2018 Fira 10.000,00 € 10.476,00 € 316 Finalitzat

18/06/2018 És morta la poesia? Llibre 4.000,00 € 4.587,00 € 142 Finalitzat

21/07/2018 El capital  
en català Llibre 5.000,00 € 12.772,00 € 176 Finalitzat

29/12/2018 Catarsi: innovar per a 
transformar Revista 9.000,00 € 10.710,00 € 313 Finalitzat

11/05/2019 Literal 2019 Fira 5.000,00 € 5.000,00 € 147 Finalitzat

15/02/2020 Quadern Catarsi Revista 5.000,00 € 6.430,00 € 189 Finalitzat

11/12/2020 Literal 2020 Fira 6.000,00 € 8.645,00 € 269 Finalitzat

01/02/2021 Història de l’esquerra 
independentista Llibre 16.000,00 € 25.290,00 € 552 Finalitzat

11/04/2021
Quadern Catarsi. 
El Treball contra 

l’Algoritme
Revista 5.000,00 € 6.180,00 € 208 Finalitzat

Literal 2021 Fira 6.000,00 € 6.030 € 191 En procés

97.500,00 € 127.551,00 € 3.880

KULT som una cooperativa compromesa amb 

la cultura i el pensament crític, i també en la 
transformació del nostre entorn:

→ Per això som una cooperativa  

de treball associat.

→ Som assembleàries i impulsem  
models horitzontals i democràtics.  

→ Promovem la intercooperació  

i el treball en xarxa.

→ Perquè volem contribuir a construir  
comunitat arreu del territori.

→ Assumim la perspectiva ecofeminista  

en els continguts que generem, però també en les 
nostres pràctiques.

→ Treballem també en la perspectiva  
de la sobirania tecnològica.
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