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El Gremi de Llibreters espera igualar les 
vendes de l’any passat per Sant Jordi  
 
Els llibreters, que instal·laran més de 400 parades a Catalunya, preveuen 
facturar uns 20 ME com el 2009, un 7,6% del volum anual del sector.     
 
El Gremi recorda la importància dels títols que no estan a les llistes de preferits 
pels lectors però que, globalment, conformen la part més important de la venda.  
 
També lamenten que no s’hagi solucionat encara l’instrusisme en la venda de 
llibres per part d’institucions, entitats i partits polítics durant la jornada.  
 
Barcelona, 14 abril de 2010.- El Gremi de Llibreters de Catalunya preveu que la venda 
de llibres per Sant Jordi serà similar a l’edició de 2009 que es va tancar amb una 
facturació de 20 ME, una xifra que representa un 7,6% del volum anual de les més de 
700 llibreries que hi ha a Catalunya, d’uns 263 ME. “El que és important és que el 
temps acompanyi perquè estem segurs que, si és així, la gent tornarà a sortir al carrer 
massivament com l’any passat a comprar el seu llibre per regalar”, afirma Antoni 
Daura, president del Gremi de Llibreters. “Més enllà dels números, per al llibreter Sant 
Jordi és un dia molt especial en el qual vol participar i contribuir acostant els llibres al 
lector amb la parada al carrer”, afegeix. Respecte el fet que la jornada sigui en 
divendres, Daura diu que “és bo perquè hi haurà gent que retardarà la seva sortida de 
cap de setmana per comprar llibres i també perquè això anirà bé a les llibreries que són 
de zones turístiques”.  
 
A l’hora de valorar les preferències dels lectors, des del Gremi de Llibreters s’assumeix 
la necessitat de tenir una llista dels títols més venuts però es vol recordar “la 
importància que tenen tota la resta de llibres que no surten enlloc però que, globalment, 
conformen la part més important de la venda que fan les llibreries”. “Aquest any la 
venda estarà molt més diversificada que l’any passat”, diu Daura, en referència a 
l’absència dels títols de Larsson i el seu èxit de vendes l’any passat. “Per gèneres, els 
que seguiran tenint més sortida entre els compradors seran la narrativa, l’assaig i els 
llibres infantils, però aquest és un dia en què es pot trobar de tot, títols de viatges, 
autoajuda, bricolatge, psicologia, poesia, etc.”, afegeix. Des del Gremi, es lamenta 
també “l’intrusisme en la venda de llibres que patim cada any per part d’institucions, 
entitats i partits polítics i que no hi ha manera que pugui solucionar-se”. 
 
Els llibreters instal·laran unes 400 parades a tot Catalunya, la meitat d’elles 
aproximadament a Barcelona ciutat, sobretot a l’Eixample, Ciutat Vella  
–moltes a la Rambla–, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia. A la resta de demarcacions, Girona 
comptarà amb una quarentena de punts de venda al carrer, Lleida amb una trentena i 
Tarragona sobre uns vint. La majoria de parades pertanyen a establiments agremiats. 
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Per a més informació: 
 
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet premsa Gremi de Llibreters de Catalunya 
Eudald Aymerich Jou/ Tel: 93 883 31 00 (ext.17402) – 685 506 531 
Helena Ges/ Tel: 93 883 31 00 (ext.17407) – 699 285 915 
info@monmar.net 
www.monmar.net 
c/Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 2ª planta 
08500 Vic 
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