
El Gremi de Llibreters, molest per l’exclusió 
de les seves llibreries de la plataforma de 
continguts digitals d'Educació

Critica al Departament d'Educació per desatendre la petició de les llibreries  
agremiades que volen participar a la plataforma des de l'inici del projecte. 

Denuncia el favoritisme del govern cap a l'empresa Abacus, l'única que de  
moment pot comercialitzar els continguts digitals a través de l'espai virtual.

Exigeix a Educació reconduir la situació i considera prematura la  
incorporació dels llibres digitals a les escoles de cara al curs vinent. 

Barcelona, 4 d'agost de 2010.-  El Gremi de Libreters de Catalunya està molest amb el 
Departament d'Educació després que aquest hagi desatès la seva petició de participar 
des del primer moment a la plataforma de continguts digitals eduCAT 1x1 -que segons 
la nota de premsa del Departament a partir d'ara es dirà Atria-, un projecte que ha 
concedit a l'empresa tecnològica Aventia que compta amb la col·laboració de la 
cooperativa Abacus pel que fa a continguts digitals. “Estem realment molestos per 
l'actitud del Departament d'Educació que ha anat donant allargues a la nostra petició 
d'incorporar-nos a la plataforma; de fet hem presentat dins dels terminis demanats la 
documentació i ara mateix hi ha unes 25 llibreries agremiades en disposició d’oferir el 
nou servei, com també moltes d’altres que resten a l’espera de saber com es 
desenvoluparà el procés d’adaptació; però malgrat això a dia d'avui encara estem 
esperant conèixer els protocols i requeriments tècnics i només s’ha anunciat que Abacus 
pot vendre ja aquests continguts”, explica el Gremi. 

El Gremi denuncia la situació de privilegi de l'empresa Abacus “ja que s'ha beneficiat 
de l'avantatge que suposa disposar prèviament de tota la informació sobre els requisits 
tècnics, en participar directament en el concurs de la licitació, i s'ha presentat com 
l'única amb possibilitats de vendre els productes educatius”. És per això que vol fer 
públic el seu “malestar per un acte de favoritisme que atempta directament contra els 
més elementals conceptes de lliure comerç i competència” i critica al Departament 
d’Educació perque “amb diners de tots, dirigeix clarament els alumnes a comprar els 
llibres vers un únic operador. És aquest un acte de nepotisme descarat per afavorir amb 
absoluta impudícia, una vegada més, una empresa que es vol convertir amb cabals 
públics i prebendes diverses en hegemònica al sector”.

Malgrat tot, els llibreters segueixen oberts al diàleg institucional i exigeixen al 
Departament que compleixi “el compromís de facilitar els protocols a les llibreries que 
vulguin incorporar-se a la plataforma”. També demanen que faci saber “a totes les 
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escoles i pares l’existència d’una extensa xarxa comercial independent on també podran 
trobar els  productes pedagògics que necessitin”. Des del Gremi es critica la precipitació 
de la incorporació dels llibres digitals de cara al curs vinent “ja que plantejarà, ben 
segur, problemes de distribució”. “La implantació de les noves tecnologies a 
l’ensenyament s’ha de fer amb prudència i rigor, escoltant tots els actors implicats de 
cara a diposar d’eines eficaces que no entorpeixin el desenvolupament del curs i aplicar-
les una vegada siguin sobradament contrastades”, afirma. “Ens estranya que aquest hagi 
estat un projecte desenvolupat amb tanta celeritat i interès, sense escatimar-hi recursos, 
només per vendre modernitat, quan hom sap sobradament que aquest no és pas un 
element clau per capgirar la tendència a la baixa en la qualitat de l’ensenyament al 
nostre país”, acaba.
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