Llibres més venuts per Sant Jordi
Barcelona, 23 d'abril de 2015.- A continuació teniu la llista de llibres més venuts de la diada
de Sant Jordi 2015 segons dades obtingudes en una mostra representativa feta entre
llibreries agremiades del Gremi de Llibreters de Catalunya fins a les 5 de la tarda. El
rànquing també té en compte la informació fins al dia anterior recollida per Librired, sistema
que envia informació de manera automàtica de 220 punts de venda (llibreries, cadenes de
llibreries, hipermercats, grans superfícies, etc).
Ficció català
1-“Algú com tu” (Planeta), de Xavier Bosch
2-“Un any i mig” (Columna), de Sílvia Soler
3-“El món blau. Estima el teu caos” (Rosa dels Vents), d'Albert Espinosa
4-“L'àguila negra” (Proa), de Joan Carreras
5-“Un film (3.000 metres)” (Club Editor), de Víctor Català
Ficció castellà
1-“La Templanza” (Planeta), de María Dueñas
2-“Blitz” (Anagrama), de David Rodríguez Trueba
3-“Hombres buenos” (Alfaguara), d'Arturo Pérez-Reverte
4-“El Tesorero” (Ediciones B), de Francisco Ibáñez Talavera
5-“El mundo azul. Ama tu caos” (Grijalbo), d'Albert Espinosa
No ficció català
1-“És l'hora dels adéus?” (Rosa dels Vents), de Xavier Sala i Martín
2-“Ole tu!!!” (Ara Llibres), de Lluís Jutglar Calvés
3-“Córrer per pensar i sentir” (Angle Editorial), de Francesc Torralba
4-“Ja t'ho faràs!” (Cossetània), de diversos autors
5-“Sàpiens. Una breu història de la humanitat” (Edicions 62), de Yuyal Noah
No ficció castellà
1-“Grandes platos para todos los días” (Ediciones Temas de Hoy), de Jordi Cruz
2-“MasterChef Junior” (Temas de Hoy), de diversos autors
3-“Yo fui a EGB 2” (Plaza&Janes), de Javier Ikaz/Jorge Díaz
4-“De lo peor, lo mejor” (Ediciones Martínez Roca), d'Auronplay
5-“Destroza este diario” (Paidós), de Keri Smith
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Llibres infantils i juvenils català
1-“La puta història de Catalunya de la iaia” (La Galera), de Jofre Martell Camprubí
2-“Sant Jordi i el drac” (Barcanova), de Núria Pradas
3-“T'estimo (quasi sempre)” (Estrella Polar), d'Anna Llenas
4-“Wonder” (La Campana), J.R. Palacio
5-“La Diada de Sant Jordi” (La Galera), de Carles Sala/Roser Calafell
Llibres infantils i juvenils castellà
1-“El libro troll” (Temas de Hoy), de El Rubius
2-“After (Serie After 1)” (Planeta), d'Anna Todd
3-“Divergente” (RBA Molino), de Veronica Roth
4-“Wigetta” (Temas de Hoy), de Willyrex
5-“Minecraft 4. Guía de combate (Minecraft 4)” (Montena), d'AA.VV.
Més informació:
MONMAR COMUNICACIÓ · Eudald Aymerich Jou - Tel. 93 812 58 97 - 685 506 531 (whatsapp) info@monmar.net

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
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El Gremi de Llibreters de Catalunya vol agrair la col·laboració de:
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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