MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ D’EDITORS EN LLENGUA
CATALANA – EXERCICI
XERCICI 2019
Associació d'Editors en Llengua Catalana (EDITORS.CAT) té com a finalitats estatutàries
L’Associació
la defensa, promoció i difusió de l’edició de llibres en llengua catalana i la representació,
gestió i defensa dels interessos comuns dels
dels seus membres en ordre a la consecució dels
objectius assenyalats.
A data 31 de desembre de 2019, el nombre d’associats és de 96 editorials.
D’acord amb aquestes finalitats estatutàries,
esta
durant l’exercici 2019, EDITORS.CAT ha realitzat
les activitats següents:

Setmana del Llibre en Català
La principal activitat de promoció de l’edició en llengua catalana ha estat l’organització de la
37a Setmana del Llibre en Català,
Català que va tenir lloc del 6 al 15 de setembre a l’avinguda de la
Catedral de Barcelona. Més de 7.500 persones han participat en les 270 activitats
programades; s’ha comptat amb la col·laboració de 102 biblioteques i 40 llibreries; i s’ha
incrementat el nombre d’expositors (219). S’han venut 31.285 exemplars (+1% respecte a
2018) i s’ha facturat un 8,44% més respecte de 2018 (uns 543.000 euros)..
S’ha organitzat per tercer any consecutiu un Saló de Drets 18th Making Catalan Literature
Travel for Internacional Publishers and Agents, coordinat per l’Institut Ramon Llull, en el qual
han participat 18 editors i agents de diferents països (10 de ficció literària i 8 de literatura
infantil i juvenil).
També per tercer any consecutiu s’ha convocat el Concurs d’Aparadors en el qual han
participat més de 40 llibreries de Catalunya.
S’ha mantingut la iniciativa de regalar «La Primera Biblioteca Personal» als compradors que
feien una despesa d’un mínim de 50 euros.
També per segona vegada es va celebrà «La Nit de La Setmana». El dissabte
issabte 7,
7 La Setmana va
estar oberta fins a les 12h de la nit.
nit Durant aquest temps es van realitzar algunes activitats
amb la col·laboració de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
El Premi Trajectòria, que reconeix la trajectòria de persones vinculades al món literari i
cultural català entès en un sentit ampli: autors, editors, il·lustradors, periodistes, llibreters,
etc., en la seva vint-i-tresena
tresena edició s’atorgà a la Distribuidora Les Punxes.. També es va donar
un Premi especial a la revista Cavall Fort.. El guardó és obra del pintor Ignasi Aballí.

Aspecte general d’una de les activitats programades i imatge de l’acte de lliurament del Premi Trajectòria 2019

Jornada de Reflexió sobre l’Edició en Català
EDITORS.CAT va celebrar una nova Jornada de Reflexió. La trobada, que es pretén que sigui
bianual, es va celebrar a Caldes d’Estrac amb la complicitat de la Fundació Palau, l’ajuntament
de la localitat i el suport de la Diputació de Barcelona. Durant la jornada van tenir lloc dues
taules rodones moderades pel periodista cultural Óscar López.
La primera taula va tractar sobre crítica i prescripció i va comptar com a ponents amb el
crític literari Francesco Ardolino, la llibretera Núria Dòria, el periodista i crític literari Jordi
Amat i la crítica literària i prescriptora Marina Porras. En aquest bloc es va abordar si té
sentit la crítica tradicional en el segle XXI, quin tipus de prescripció fa vendre més llibres, si la
crítica està condicionada per la política, les modes i el mercat, o per on passen les noves
formes de prescripció. La segona taula va tractar el tema de la distribució amb la llibretera
Elena González, l’editor Jordi Nadal, el president del Gremi de Distribuïdors de Publicacions
de Catalunya, Martí Romaní, i l’editor Joan Sala, que substituïa Oriol Castanys, que a darrera
hora va excusar la seva assistència. Aquesta taula va qüestionar l’eficiència de la distribució,
què diuen las xifres sobre què està passant en el canal de venda de llibres, quin model de
distribució hem de tenir, i si hi ha altres models de distribució millors.
La jornada va comptar amb la participació de 90 persones.

Aspecte general de la sala on es va realitzar la jornada

Taula sobre crítica i prescripció

Relacions amb l’Administració
Durant l’any 2019 hi ha hagut diversos canvis en el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i
s’han prorrogat els pressupostos de 2018, la qual cosa ha
dificultat que es pugui avançar en els projectes. S’ha
treballat per aconseguir que cap partida dels ajuts pateixi
retalls respecte de 2018. I s’ha insistit en la necessitat de
complir els pactes establerts en el «Pla de Lectura 2020» (la
diferència entre el consensuat amb el sector per a 2019 i
l’executat suposa un dèficit de 6,2 milions d’euros).

Accions de representació
EDITORS.CAT manté una relació més o menys permanent amb el Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya i amb l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona i procura
participar activament en totes aquelles reunions o activitats on és convidada.

EDITORS.CAT està
stà representada en els òrgans de govern ordinaris de la Institució de les
Lletres Catalanes i de l’Institut Català
Ca
de les Empreses Culturals.. Així mateix, ha comptat amb
representants en les comissions assessores per a la resolució dels concursos públics de
subvencions d’ajuts a l’edició, etc.
EDITORS.CAT ha participat activament en la creació i s'ha adherit a la plataforma Actua
Cultura que acull els representants de les diferents organitzacions empresarials del sector
cultural.
ltural. Aquesta plataforma representa el 95%
9 % de les empreses culturals del país i el 98% de
la facturació i el 3,5% directe del PIB. L’objectiu és aconseguir més pressupost
pressupost per a Cultura
(un 2% del pressupost de la Generalitat de Catalunya).
Catalunya
Representació en les entitats del sector: EDITORS.CAT participa
articipa activament en totes les
activitats i iniciatives del sector editorial, directament o a través de la seva adscripció a les
institucions del món del
el llibre.
Està representada en el Gremi d'Editors de Catalunya, on la presidenta d’EDITORS.CAT ocupa
la vicepresidència
presidència tercera de la junta directiva. Forma part del Consell Català del Llibre
Infantil i Juvenil i és membre de la Cambra del Llibre de Catalunya i de la Federación de
Gremios de Editores de España.
España També forma part del comitè organitzador de la Fira
Internacional del Llibre-LIBER.
LIBER.

Comunicació
www.editors.cat
La pàgina web d’EDITORS.CAT és el punt d’informació per als associats i públic en general. Es
publiquen informacions diverses d’interès, es comuniquen els aniversaris o celebracions
especials de les editorials i es publiquen articles, entrevistes o notícies
notícies aparegudes als mitjans
de comunicació. S’envia un newsletter setmanal, generalment els divendres, amb les notícies
més destacades de la setmana publicades en el web i quan la informació ho requereix,
requereix
s’envien circulars per correu electrònic. EDITORS.CAT també està present de forma molt
activa en les xarxes socials.
6.371 seguidors

493 seguidors

1.432 seguidors

Fires internacionals
Como es costum, EDITORS.CAT ha participat amb un estand col·lectiu al servei dels editors
catalans en les fires internacionals
interna
del llibre de Bolonya i Frankfurt; en aquest darrer cas en
un estand compartitt també amb l’Institut
l’
Ramon Llull i l’Ajuntament
untament de Barcelona. Els editors
catalans han participat també en l’estand institucional, gestionat perr la Generalitat de
Catalunya, a la FIL de Guadalajara i en l’estand col·lectiu del Gremi d'Editors de Catalunya a
LIBER 2019.
En col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat
Generali
de Catalunya i l’Institut Ramon Llull,
Llull EDITORS.CAT va participar en la Fira de Buenos Aires
2019 on Barcelona va ser la ciutat invitada. Es va organitzar un estand institucional amb una
superfície de 200m2, a més d’un programa d’activitats. Van visitar l’estand unes
u
2.000
persones; hi van participar 64 escriptors i il·lustradors catalans i es van exposar i posar a la
venda 600 títols. L’objectiu principal de la presència de Barcelona a la fira va ser promocionar
els autors de la ciutat, potenciar les traduccions al castellà d’originals
d’originals catalans i recolzar les
editorials catalanes per millorar o iniciar la distribució a Argentina.

Fira Internacional del Llibre Infantil i
Juvenil de Bolonya
(de l’1 al 4 d’abril de 2019)
Estand col·lectiu
24 editorials participants

Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires
(del 25 d’abril al 13 de maig de 2019)
Estand institucional
40 editorials participants

Fira Internacional del Llibre de Frankfurt
(del 16 al 20 d’octubre de 2019)
Estand col·lectiu
29 editorials participants

Feria Internacional del Libro de
Guadalajara “FIL 2019”
(del 30 de novembre al 8 de desembre)
Estand institucional
33 editorials participants

Biblioteques Escolars
EDITORS.CAT ha elaborat un informe sobre les biblioteques escolars que va ser enviat al
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a petició del Conseller després d’una
reunió. Es tracta d’un document amb propostes per a què les biblioteques escolars disposin
de fons renovats i actualitzats.

Barcelona Media Alliance
EDITORS.CAT està adherit a Barcelona Media Alliance, projecte impulsat pel Centre Tecnològic de Catalunya (Eurecat) i creat per a promoure les indústries culturals i creatives.

Vida associativa
La junta directiva s’ha reunit una vegada al mes, com és habitual. L’Assemblea ha tingut lloc el
dia 5 de desembre, dia en què es va fer un balanç de l’any, es van presentar per a la seva
aprovació la memòria d’activitats i el tancament de comptes auditats de 2018 i la previsió de

tancament del pressupost de 2019. També es van presentar les propostes de treball i el
pressupost per a 2020.

Assemblea General celebrada el
dia 5 de desembre de 2019

Amb la incorporació, a partir de l’1 de gener de 2020, de Jaume Ciurana com a vocal, la junta
directiva d’EDITORS.CAT està integrada per les persones següents:
Presidenta:
MONTSERRAT AYATS COROMINA (Eumo Editorial)
Vicepresident 1r:
JOAN SALA TORRENT (Comanegra)
Vicepresident 2n:
ILYA PÉRDIGO KERRIGAN (Editorial Alrevés)
Vicepresidenta 3a:
ESTER PUJOL ARDERIU (Enciclopèdia Catalana)
Vocals:
EUGÈNIA BROGGI SAMARANCH (L’Altra Editorial)
JAUME CIURANA LLEVADOT (Símbol Cultura)
REINA DUARTE SANTAMARÍA (Grup Edebé)
JORDI FERRÉ BLASCO (Cossetània Edicions)
JOAN CARLES GIRBÉS APARISI (Ara Llibres)
GONÇAL LÓPEZ-PAMPLÓ RIUS (Edicions Bromera)
EULÀLIA PAGÈS VALLS (Pagès Editors)
EMILI ROSALES CASTELLÀ (Grup 62)
ANNA SAGRISTÀ MAS (Grup Promotor/Santillana)
NÚRIA TEY MUÑOZ (Penguin Random House)
Secretari general i secretari de la junta:
JOSEP LAFARGA SARRÀ

