
 

El Gremi de Llibreters impulsa la presència a la 
xarxa i l'optimització d'estocs de les llibreries 
Aprofitarà la participació al Liber per presentar Viblios.cat, un portal on les  
llibreries vendran els seus llibres, i Xarxacegal.cat, per millorar la gestió d'estocs. 

El Gremi pretén facilitar l'accés a les llibreries als canvis de l'era digital en el sector  
del llibre perquè aquestes segueixin sent una part fonamental de la cadena del llibre.

Barcelona, 28 de setembre de 2010.- El Gremi de Llibreters està decidit a facilitar l'accés a les 
noves tecnologies de les llibreries agremiades perquè aquestes puguin incorporar-se als canvis que 
l'era digital està imposant al sector del llibre sense perdre competitivitat. Amb motiu de la seva 
participació al Liber, que es durà a terme entre el 29 de setembre i l'1 d'octubre a les instal·lacions 
de Gran Via de Fira de Barcelona (estand 211 passadís B), el Gremi donarà a conèixer els projectes 
Viblios.cat i Xarxacegal.cat “que pretenen que les nostres llibreries puguin comptar amb la 
tecnologia necessària per seguir sent una part primordial de la cadena del llibre i que passa 
actualment per tenir presència a la xarxa, i fins i tot vendre-hi llibres, però també per optimitzar la 
gestió del estocs”, valora Antoni Daura, president del Gremi.

En el cas de Xarxacegal.cat, “es tracta d'un sistema recíproc d'informació entre editors i llibreters on 
els primers aporten dades completes sobre cada títol i els segons informen de l'entrada de cada obra 
i de les existències que en tenen”, explica Gerard Nahm, coordinador del projecte. “La iniciativa 
tant beneficiarà a editors com a llibreters perquè els primers tindran dades fiables d'estocs, i sabran 
per exemple si han de reeditar una obra, mentre que els segons aconseguiran disminuir el volum de 
retorns i la càrrega econòmica que això suposa”. “També es podrà valorar el funcionament de la 
distribució i, a mesura que el sistema es nodreixi de dades, millorarà la gestió dels estocs”, afirma 
Nahm. “Serà també molt interessant de cara a les institucions perquè aquestes podran valorar les 
seves campanyes de foment de la lectura”, opina Daura que remarca que “les dades seran un actiu 
important a nivell estadístic per al Gremi que permetrà conèixer amb precisió l'evolució de les 
vendes al sector”. El projecte, que es preveu posar en funcionament durant el primer semestre de 
l'any vinent, està impulsat pel Gremi de Llibreters a través d'un acord amb Cegal en Red, 
l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, el Gremi d'Editors de Catalunya, i compta amb el suport 
de l'Institut Català de les Indústries Culturals.   

El Gremi també vol incentivar la presència dels seus agremiats a la xarxa a través del portal 
Viblios.cat, que es llançarà amb l'objectiu de donar informació sobre llibres, en format tradicional i 
digital, i sobre les llibreries però també perquè aquestes puguin vendre els seus productes o fins i tot 
enviar butlletins electrònics. “Si concentrem l'oferta de les llibreries dins un mateix portal estem 
donant d'una banda un servei als nostres agremiats però per l'altra estem construint una plataforma 
que resultarà molt interessant a l'usuari per la gran varietat de títols que s'hi trobarà i per la visió 
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global que donarà del nostre sector”, raona Daura. El projecte està en fase de desenvolupament i es 
preveu posar-lo en marxa a començaments de l'any que ve.
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