Barcelona presenta el Congrés de Llibreters que debatrà
sobre el nou model de llibreries i el llibre en català
Les llibreries es proposen trobar fórmules per augmentar la seva competitivitat,
millorar la formació i aprofitar les tecnologies de la informació.
El congrés, que es farà a Tarragona del 10 al 12 de febrer, inclou un programa
transversal i tractarà temes com l'edició i la comercialització del llibre en català.
L'acte d'inauguració inclourà una conferència de l'escriptor Ramon Solsona, premi Sant
Jordi 2010, i un homenatge a l'escriptora tarragonina Olga Xirinacs.

Barcelona, 17 de gener de 2011.- La seu d'Òmnium Cultural a Barcelona ha acollit avui la presentació
del Congrés de Llibreters en Llengua Catalana que tindrà lloc al Palau Firal i de Congressos de
Tarragona del 10 al 12 de febrer de 2012. La cita, que organitza el Gremi de Llibreters de Catalunya
amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona i l'Institut Català de les Empreses Culturals i el Departament
d'Empresa i Ocupació, pretén encetar un debat transversal sobre el tractament i la comercialització del
llibre en català i posar sobre la taula els principals reptes de futur de les llibreries. El congrés es proposa
trobar fórmules per poder augmentar la competitivitat de les llibreries que constitueixen una xarxa de
comerç cultural de referència a Catalunya, ja sigui a través de la formació, de les millores en la gestió
empresarial i també utilitzant les noves tecnologies de la informació, tres dels eixos de l'esdeveniment.
En aquest sentit, Antoni Daura, president del Gremi de Llibreters, constata “l'existència d'un nou model
de llibreria sorgit els últims anys, molt activa, amb professionals preparats al capdavant, que actua de
dinamitzador i pol cultural de la zona on es troba i que utilitza les xarxes socials i Internet per arribar al
seu públic objectiu”. També afirma que hi ha hagut un creixent procés d'especialització al sector. A
banda d'Antoni Daura, a l'acte han participat Oriol Izquierdo, director de la Institució de les Lletres
Catalanes, Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural, i Josep Rovira, president del Gremi de
Llibreters de la demarcació de Tarragona. Izquierdo i Casals han elogiat la iniciativa del congrés, tenint
en compte el difícil context econòmic que viu el país, i la voluntat de les llibreries de voler ser més
competitives i no perdre el tren del futur. També han destacat el paper primordial que juguen aquestes
en la difusió de la literatura en català.
El congrés servirà per presentar diferents projectes que busquen la dinamització i professionalització
dels llibreters, com la creació de la primera titulació especialitzada en la gestió de llibreries que impartirà
la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona; i les iniciatives Pla
Llibreria Activa, impulsat per l'Institut Català de les Empreses Culturals i que permetrà valorar-ne la
qualitat de gestió, i Datallibres-Fundacc (Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura), per
gestionar més eficientment els estocs de llibres.

Programa transversal i ampli suport
L'acte d'inauguració del congrés tindrà lloc el divendres 10 de febrer i inclourà una conferència de
l'escriptor Ramon Solsona, premi Sant Jordi 2010, i un homenatge a l'escriptora tarragonina Olga
Xirinacs; comptarà amb la presència de l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i del conseller
de Cultura, Ferran Mascarell. L'esdeveniment s'ha volgut fer coincidir amb l'any que Tarragona és la
capital de la cultura catalana. La cloenda anirà a càrrec de Josep Maria Recasens, director general de
Comerç.
El congrés inclou diferents debats on participaran professionals de prestigi com Lluís Agustí Ruiz,
professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, Lluís M.
Anglada, director del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, Jordi López Daltell,
formador de directius, Neus Arqués, analista digital, i Martí Manent, vicepresident de l'associació
aDigital (Economia Digital), entre altres. També hi prendran part destacats personatges del món de la
cultura i del sector del llibre, com Jordi Ferré, president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, i
l'escriptor Joan-Lluís Lluís, que parlaran sobre la creació i edició del llibre en català.
Un dels punts destacats del congrés és la participació de llibreters dels diferents territoris de parla
catalana que explicaran com viuen la projecció del llibre en català des de llocs com Palma de Mallorca,
Castelló de la Plana, Perpinyà i Andorra la Vella, en un debat amb llibreters de Catalunya que tindrà lloc
el diumenge, jornada de cloenda. El congrés compta amb el suport i la col·laboració d'escriptors,
periodistes i gent del món de la cultura, com Mònica Terribas, Jordi Puntí, Patrícia Gabancho, Blanca
Busquets, Matthew Tree, Martí Gironell, Xavier Graset, Judit Pujadó, Vicenç Villatoro, Xavier Mallafré i
Judit Pujadó, que han aportat el seu punt de vista sobre les llibreries en articles que es publiquen al
web: www.congresdellibreters.cat. Nombroses firmes i organitzacions, la majoria pertanyents al sector
del llibre, també hi donen suport: Libux, el Gremi d'Indústries Gràfiques de Catalunya,
Edi.cat, Grup 62, la Institució de les Lletres Catalanes, Cossetània Edicions, la Confederació de
Comerç de Catalunya, el Banc de Sabadell, Pagès Editors, Edicions La Campana, Random House
Mondadori, Les Punxes Distribuïdora , Transloan Llibres, Fundació Enciclopèdia Catalana i Òmnium
Cultural.

Per a més informació:
Monmar Comunicació, gabinet de premsa del Congrés de Llibreters en Llengua
Catalana
Eudald Aymerich Jou / Carles Muñoz – Tel.: 93 886 22 48 – 685 506 531
info@monmar.net / carles@monmar.net

