El Gremi de Llibreters de Catalunya
satisfet amb un Sant Jordi participatiu
i amb xifres de vendes molt positives
“La percepció de vendes fins al migdia és superior a la que les llibreries van
aconseguir l'any passat”, explica el seu president, Antoni Daura.
La recuperació del sector apuntada en el primer trimestre del 2015 es confirma en
una jornada on s'ha observat la tendència a comprar més d'un llibre per persona.
El bon temps ha acompanyat en un Sant Jordi on segueix creixent la venda de llibres
en català i de títols relacionats amb el procés polític del país.
Barcelona, 23 d'abril de 2015.- El Gremi de Llibreters de Catalunya fa una valoració molt
positiva d'un Sant Jordi marcat, novament, per la participació massiva dels ciutadans, que
han sortit al carrer i han complert amb la tradició de regalar llibres. El president del Gremi
de Llibreters de Catalunya, Antoni Daura, es mostrava satisfet per les dades de participació i
confirmava que “la percepció de vendes fins al migdia és superior a la que les llibreries van
aconseguir l'any passat”. Aquestes bones sensacions es demostren, per exemple, en el fet
que s'observa la tendència a comprar més d'un llibre per persona i en que la gent torna a
optar per les edicions estàndard dels llibres en detriment de les edicions de butxaca. També
es manté la tendència a no haver-hi un o dos llibres destacats, sinó un ampli ventall de títols
entre els que la gent tria. Aquests factors consoliden la recuperació del sector apuntada en el
primer trimestre d'aquest 2015.
La literatura en català segueix també en progressió, consolidant la tendència a llegir cada
vegada més en català. Precisament, un dels sectors que es manté en ascens és el dels llibres
relacionats amb el procés català i el futur polític dels propers mesos.
El bon temps ha acompanyat en una jornada que, al no haver-hi futbol o altres
esdeveniments massius, s'allargarà fins ben entrat el vespre i ha afavorit que la gent visqui la
diada de Sant Jordi a peu de carrer. El fet que sigui un dia laborable també contribueix a que
les darreres hores de la tarda tinguin una bona afluència de compradors de llibres. A
Barcelona i la seva àrea metropolitana, la zona centre ha estat la que ha rebut més visitants
en els carrers propers a la zona de Plaça Catalunya, Rambla Catalunya, Passeig de Gràcia i
Les Rambles. La bona resposta de la gent s'ha repetit a les altres tres capitals de província
catalanes.
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Per demarcacions, a Girona, un dels llibres que ha tingut més sortida és “La sala d'estar és
un camp de futbol” (Ara Llibres), de Josep Maria Fonalleras. A Lleida destaca “Sóc de
l'Oest” (Editorial Fonoll), del Sr. Postu. I a Tarragona, un dels llibres més venuts ha estat
“La cuina dels pescadors de la Costa Daurada” (Farell Editors), del restaurador David Solé .
En total, s'han muntat unes 400 parades per part de les llibreries agremiades.
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Renault és una marca que fa temps que aposta per la cultura, l’esport i el país, tot donant suport a
esdeveniments que relliguen amb els seus valors capdavanters d’innovació, tecnologia i disseny. Per
la seva banda, el Gremi treballa per a eixamplar les oportunitats de difusió de la cultura del llibre i
la llibreria, obrint-se a nous projectes i nous interlocutors. És en aquesta línia que ens plau l’acord
amb Renault per a col·laborar a fer encara més gran l’èxit del Dia del Llibre d’enguany, una
entesa que ens acosta i els atrau cap al món del llibre, dos móns en què tècnica, coneixement i
emoció van plegats.
Amb el suport de Renault

El Gremi de Llibreters de Catalunya vol agrair la col·laboració de:
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La Confraria del Cava, per la seva aposta cultural, pel suport mutu en la promoció dels
nostres productes i del comerç de qualitat (tothom que compri en les llibreries agremiades properes
al Palau Robert rebrà un punt de llibre que podrà bescanviar per un tast al Palau Robert).
Un agraïment molt especial a Transloan, empresa sempre disposada a fer que tothom trobi el seu
llibre puntualment i a cada racó del nostre país. Agraïment sobretot per l’esforç ingent que presta el
Dia del Llibre.
A l’Ateneu Barcelonès, per acollir el centre operatiu que aquesta diada desplega el Gremi.
Gràcies a tots.
Col·laboren
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