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El Gremi de Llibreters preveu repetir les 
vendes de l’edició anterior per Sant Jordi  
 
Malgrat el context actual, els llibreters, que instal·laran més de 400 parades  
a tot Catalunya, esperen facturar uns 20 ME, la mateixa xifra que l’any passat.     
 
Barcelona, 15 abril de 2009 
 
El Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya preveu que la venda de llibres per Sant 

Jordi serà similar a l’edició de 2008 que es va tancar amb una facturació de 20 ME. 

Aquesta xifra representaria un 7,6% del volum de vendes anuals de les més de 700 

llibreries que hi ha a Catalunya, que va ser de 263,22 ME el 2007, segons consta en el 

Mapa de Llibreries, estudi sobre la situació del sector presentat a finals de l’any passat. 

“Si finalment es confirmen les previsions, podem estar molt satisfets perquè haurem 

pogut igualar les vendes de l’any passat tot i el context econòmic desfavorable. Això 

també demostrarà que les llibreries comptem amb un públic molt fidel i que segueix 

regalant llibres per Sant Jordi”, afirma Imma Bellafont, presidenta del Gremi que 

supedita la previsió al temps que faci durant la jornada.  

 

“Per als llibreters, les obres més venudes no són les que surten a les llistes i que tothom 

vol saber sinó la suma de tota la resta que representen la part més important de la 

venda”, explica Bellafont. “Aquest any és de preveure que augmentarà la demanda de 

llibres d’autoajuda, bricolatge, cuina i sobre la crisi econòmica i financera, un dels 

temes recurrents dels últims mesos”. “Per gèneres, els títols que tenen més sortida són 

els de narrativa, assaig –principalment sobre la situació sociopolítica actual– i, en tercer 

lloc, els infantils que els avis, pares i tiets regalen als més petits de cada casa”, afegeix. 

 

De les més de 400 parades que els llibreters instal·laran a Catalunya, la meitat 

aproximadament estaran ubicades a Barcelona ciutat, sobretot a l’Eixample (88), Ciutat 

Vella (45) –moltes a la Rambla–, Sarrià-Sant Gervasi (23) i Gràcia (16). A aquestes se 

n’han d’afegir 111 més a la resta de poblacions de la demarcació de Barcelona, 41 a la 

de Girona, 28 a la de Lleida i 18 a la de Tarragona. La majoria de parades pertanyen a 

establiments agremiats. 
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Per a més informació: 
 
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa del Gremi de Llibreters de 
Barcelona i Catalunya 
Eudald Aymerich Jou/ Tel.: 93 883 63 16 - 685 506 531 
info@monmar.net 
www.monmar.net 
http://monmarcom.wordpress.com 
http://monmarcomes.wordpress.com 
c/Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 2ª planta 
08500 Vic 
 
Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya 
Tel.: 93 215 46 10 - 667 367 935 
gremidellibreters@gremidellibreters.cat 
c/ Mallorca 272-276, 1ª planta  
08037 Barcelona 
 
 
 

 


