El Gremi de Llibreters, satisfet amb el balanç econòmic
i de vendes de Sant Jordi, que iguala el de l'any passat
En un primer balanç de la diada de Sant Jordi, i a falta de fer-ne un tancament definitiu, el
Gremi de Llibreters estima que el nivell de vendes de la jornada és similar al de l'any
passat encara que repartit de manera desigual entre els diferents territoris del país.
El Gremi valora que “s'ha notat un descens de les vendes en les ciutats i territoris més
castigats per la crisi i l'atur”.
Un altre dels factors que va condicionar la jornada d'ahir va ser el partit del Barça que va
fer que les vendes es concentressin més al matí i a primera hora de la tarda.
Barcelona, 24 d'abril de 2013.- En un primer balanç de la diada de Sant Jordi, i a falta de fer-ne un
tancament definitiu, el Gremi de Llibreters de Catalunya estima que el nivell de vendes de la
jornada és similar al de l'any passat encara que repartit de manera desigual entre els diferents
territoris del país. El Gremi valora que “s'ha notat un descens de les vendes en les ciutats i territoris
més castigats per la crisi i l'atur”. “Estem satisfets perquè, en el còmput global, s'han complert les
expectatives comercials de la festa de tenir un nivell de vendes com l'any passat”, afirma Antoni
Daura que destaca “el gran nivell de participació de la gent, segurament superior al de l'any passat,
que ha respost a la crida del Gremi de sortir a comprar llibres com un acte de reivindicació de la
pròpia festa però també del llibre com un element cultural de primer ordre”.
Un altre dels factors que va condicionar la jornada d'ahir va ser el partit del Barça que va fer que les
vendes es concentressin més al matí i a primera hora de la tarda. Més enllà de les xifres, Daura creu
que la jornada va demostrar “la seva plena vigència i popularitat i va ratificar un any més que es
tracta d'un esdeveniment únic a Catalunya”. El president del Gremi de Llibreters també vol destacar
la voluntat de la gent i dels lectors de participar de Sant Jordi i seguir amb la tradició de regalar
llibres i roses “malgrat segurament per a moltes famílies és un esforç per les dificultats
econòmiques que tenen”. Per al sector del llibre, Sant Jordi és una jornada primordial donat que
representa entre un 5 i un 8% de la facturació anual i “més encara tenint en compte l'actual
conjuntura de recessió i disminució del consum”, afegeix Daura.
En referència a la llista de llibres més venuts i les seves categories, vigent els últims anys, el Gremi
subratlla que és un tema que s'ha anat debatent els últims anys i que la polèmica referma la
necessitat de seguir-hi treballant. El Gremi dóna aquesta classificació amb criteris comercials
purament informatius, i deixa al marge d'altres valoracions que corresponen a la crítica literària.
Més informació a:
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa del Gremi de Llibreters de Catalunya
E. Aymerich Jou / info@monmar.net / Tel.: 93 886 22 48 / 685 506 531

GREMI DE LLIBRETERS DE CATALUNYA: c/Mallorca, 272-276 1a planta 08037 Barcelona
Tel.:93 215 46 10 – www.gremidellibreters.cat – gremidellibreters@gremidellibreters.cat

