Antoni Daura, reelegit president del Gremi de Llibreters
amb l'objectiu de consolidar projectes com Libridata i
Liberdrac i potenciar la modernització de les llibreries
El segon mandat de Daura passa per la continuïtat de la majoria de projectes engegats els
últims anys. Com Libridata, una plataforma digital que facilita informació sobre la venda
de llibres on col·laboren la resta de gremis del sector o el portal de venda de llibres
Liberdrac.
Altres objectius són la confecció d'un segell de qualitat, la defensa del marc legal actual,
mantenir els ajuts institucionals a la modernització de les llibreries així com potenciar
l'Escola de Llibreria.
Malgrat la crisi, Daura considera que el Gremi de Llibreters ha aconseguit treballar amb
resultats que es resumeixen en quatre punts: la modernització de les llibreries; l'enfortiment
de la gestió de l'entitat; la creació de serveis professionals per als agremiats; i l'establiment
d'un marc de diàleg interprofessional dins del sector i en el marc de la Cambra del Llibre.
Barcelona, 13 de febrer de 2014.- Antoni Daura ha estat reelegit president del Gremi de Llibreters
de Catalunya en l'única candidatura presentada per dirigir l'entitat a l'assemblea general que ha
tingut lloc avui. Daura portarà a terme, juntament amb l'equip que encapçala, un programa que
aposta per consolidar projectes engegats durant els últims anys com Libridata i Liberdrac i per
seguir millorant la gestió i tecnologia de les llibreries. Segons ell, el Gremi ha sabut adquirir els
últims anys “un paper important dins l'àmbit cultural, comercial i del llibre”.
El segon mandat de Daura, que s'allargarà fins al 2018, passa per la continuïtat de la majoria de
projectes engegats els últims anys i “per començar a treure'n fruit”. Com Libridata, una plataforma
digital que facilita informació sobre la venda de llibres impulsada en col·laboració amb la resta de
gremis representats a la Cambra del Llibre, “que està encarant la seva projecció amb una acord
estratègic amb Cegal en Red i un model de negoci que ens ha d'aportar molt”. O el portal de venda
de llibres Liberdrac “que s'ha d'enfortir com a imatge de marca, amb la incorporació de noves
llibreries i una expansió territorial de caire internacional”. Altres objectius són la confecció d'un
segell de qualitat, la defensa del marc legal actual “amb especial atenció a l'àmbit escolar on s'han
detectat més irregularitats”, mantenir els ajuts institucionals a la modernització de les llibreries així
com potenciar l'Escola de Llibreria.
A l'hora de fer balanç del seu primer mandat, Daura constata les difícils circumstàncies dels últims
anys dels llibreters “castigats per una crisi econòmica que continua amb força”. Tot i així, considera
que el Gremi de Llibreters ha aconseguit “treballar en diversos fronts” amb resultats “positius i
esperançadors” que es resumeixen en quatre punts: la modernització de les llibreries; l'enfortiment
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de la gestió i l'estructura de l'entitat; la creació de serveis professionals per als agremiats; i
l'establiment d'un marc de diàleg interprofessional dins del sector i en el marc de la Cambra del
Llibre “que es vol seguir potenciant”. També destaca que el Congrés de Llibreters en Llengua
Catalana de 2012 “va suposar una clara mostra de la vitalitat llibretera”.
A banda de Daura, de la llibreria Llibres Parcir de Manresa, el nou comitè executiu està format per
Marc Caparrós (Llibreria Cinta, Terrassa), que és el vicepresident primer; Josep Rovira (La Capona,
Tarragona), vicepresident segon; Gemma Barrufet (A Peu de Pàgina, Barcelona), secretària; i
Carme Prims (La Caixa d'Eines, Barcelona), com a tresorera. La nova junta també la conformen 14
llibreters més que ocupen una vocalia: Sergi Bassa (Lliberia Bassa, Mora d'Ebre); Miquel Bernal
(Punt de Llibre, Lleida); Xavier Cortacans (La Muntanya de Llibres, Vic); Pere Fàbregues (La
Formiga d'Or, Barcelona); M. Carme Ferrer (Empúries, Girona); Salvadora Julian (Carrer Major,
Santa Coloma de Gramenet); Carles Peña (L'Illa, Mollet del Vallès); Diana Riba (Pati de Llibres,
Sant Cugat del Vallès); Rafel Rovira (Viladrich, Tortosa); Xavier Sistach (El Corte Inglés,
Barcelona); Anna Soler (Bolibloc, Barcelona); Ferran Velasco (Newton/Universal, Barcelona);
Josep Vitas (Antinous, Barcelona); i Rosa Viñallonga (La Gralla, Granollers).
Més informació:
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa del Gremi de Llibreters de Catalunya
E. Aymerich Jou / info@monmar.net / Tel.: 93 812 58 97 / 685 506 531 (whatsapp).
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