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Els llibreters tancaran el 2014 amb
una caiguda de fins al 6%

La venda de llibres és la més baixa dels últims cinc anys. Foto: Europa Press

Els llibreters espanyols preveuen tancar el 2014 amb una caiguda acumulada d'entre un 5% i un
6% de les vendes de llibres d'interès general a l'estat espanyol, una tendència a la baixa que
"s'ha moderat clarament", i que és, de fet, la més baixa dels últims quatre o cinc anys, segons
ha avançat el president del Gremi d'Editors de Catalunya
(http://www.gremieditorscat.es/Portada_B.asp) , Daniel Fernández, en roda de premsa aquest
dijous.
Amb una caiguda registrada al tancament d'octubre del 7,2%, el gremi té l'esperança d'acabar
l'any amb el descens més baix dels últims temps, que no superi el 6%: "Una forma de mirar-ho
és ser pessimistes i dir que el mercat del llibre continua caient; i l'altra forma és dir que la
caiguda és la més baixa dels últims quatre o cinc anys, és a dir, que estem deixant de cavar el
nostre pou".
Amb això, la caiguda acumulada des del 2010 en el sector del llibre ha arrasat amb el 40% del
volum del sector editorial; mentre que si es pren el 2008 com a data de referència, el sector
editorial ha perdut 1.000 milions d'euros, passant d'una facturació "rècord" el 2008 de 3.100
milions, als 2.181 al tancament del 2013, fet que representa una caiguda del sector global del
33%.
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"Continuem en un context de caiguda, però tenim l'esperança que a final d'any sigui més
continguda", ha expressat Fernández, qui ha aprofitat per criticar l'escassa importància que es
dóna des de l'ensenyament a la necessitat de posseir una biblioteca personal.
Davant d'aquesta perspectiva, el Gremi d'Editors de Catalunya ha posat "les vies per fer unes
quantes coses importants", començant per l'impuls de la candidatura de Barcelona com a ciutat
literària de la Unesco al costat de l'Ajuntament de Barcelona.
Respecte a les polítiques des del Ministeri de Cultura, Fernández ha recordat que l'1 de gener
del 2015 entrarà en vigor la reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual: "No és la llei que
esperàvem, però la reforma és millor que el que teníem".
Pla de lectura
Amb la Generalitat, els llibreters estan negociant una acció transversal, que vagi des dels àmbits de
la cultura, passant pel comerç i la indústria, fins a l'ensenyament: "Tenim el compromís amb el
conseller, al llarg d'aquest 2015, de fer un pla integral del llibre que permeti mirar quins són els
mals que en aquest moment tenim i quants diners es dediquen des de les diferents parts de
l'administració autonòmica".
Aquest pla de foment passarà per no dispersar esforços i que els diners invertits s'usin de la millor
manera possible; a més de detallar una dotació concreta i un calendari, i Fernández proposa que
aquest pla compti amb ajudes directes i incentius per la compra de llibres.
De fet, ha lamentat que, malgrat que el sector del llibre és el més important per volum de
facturació, nombre de treballadors i retorn a la societat, no rep permanentment subvencions "si es
compara amb sectors com el carbó o l'audiovisual". Segons Fernández, aquests incentius podrien
ser campanyes de publicitat dirigides "que la gent sàpiga que existeixen els llibres i s'acostin a
comprar-los", així com l'experiència basca de reintegrar part dels diners que els ciutadans gasten
en llibres.
"Hi ha un acord d'intencions per posar-nos a treballar", ha comentat Fernández, malgrat que els
consellers de Cultura, Ferran Mascarell, i d'Ensenyament, Irene Rigau, ja van presentar el 2011
el Pla Nacional de la Lectura 2012-2016. "Quan se'ns estan dirigint, escoles, hospitals i
biblioteques demanant llibres gratuïts és que alguna cosa no funciona en el món editorial", ha
criticat Fernández, que reivindica que l'Administració posi més diners en aquest sector, en lloc de
només lamentar-se sobre el fet que no hi ha diners.
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