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Estimades amigues i amics, 
 
Ja fa més de tres setmanes que estem sota l’Estat d’Alerta i també sota un desconcert que, 
com a sector, estem intentant afrontar de l’única manera que creiem que és possible fer-
ho: treballant conjuntament amb els llibreters, distribuïdors i impressors per intentar 
trobar les millors sortides possibles.  
 
Des del primer dia tots els que formem part de la Cambra del Llibre de Catalunya i també 
de la Asociación de Cámaras del Libro de España estem coordinant els esforços per fer 
arribar a les administracions la importància de que s’adoptin mesures urgents per 
protegir l’ecosistema del llibre i per passar aquest malson de la manera menys traumàtica 
possible. 
 
Hem tingut, des del primer moment, dos objectius molt clars. El primer, afrontar el curt 
termini. Es tractava de fer arribar a les administracions públiques la importància de 
comptar amb un pla de xoc urgent que permetés dotar de liquiditat el nostre teixit 
empresarial per passar aquesta inesperada travessia del desert que, sobtadament, ens ha 
paralitzat tota l’activitat econòmica. I, el segon, pensar en el dia després. Que quan 
s’aixequin aquestes severes mesures de confinament les llibreries siguin dels primers 
comerços que puguin tornar a obrir. 
 
Per garantir la liquiditat vam reclamar l’ajornament d’impostos i quotes socials, ajuts 
directes i accés a crèdits tous per petites empreses i autònoms que representen el 70% de 
la indústria del llibre a Catalunya. Vam demanar que es dotessin fons especials de les 
administracions perquè les biblioteques públiques puguin comprar llibres a través de les 
llibreries, aconseguint d’aquesta manera una injecció directa de recursos als llibreters que 
és la manera de fer-los arribar a tot l’ecosistema del llibre. I vam accelerar també el 
pagament de les quantitats de 2019 procedents de la còpia privada de CEDRO per autors i 
per editors. 
 
Hem trobat sensibilitat a totes les administracions, especialment al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, també a l’Ajuntament de Barcelona i al Govern de 
l’Estat. S’han mobilitzat recursos per finançar circulant, per l’adquisició de llibres per les 
biblioteques i, fins i tot, subvencions per ajudar a pagar els interessos dels crèdits i per 
compensar part del lucre cessant en el sector cultural. 
 
Tot i que algunes d’aquestes mesures s’estan començant a aplicar, encara en falten moltes 
més que no han arribat. Estem treballant amb tota la intensitat davant de les 
administracions perquè ens ajudin a superar aquesta situació quan es comencin a relaxar 
les mesures de restricció i les llibreries puguin obrir. 
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Hem hagut d’ajornar, com no podia ser d’altra manera, la celebració del tradicional Sant 
Jordi, amb parades al carrer. Ho farem més endavant. Aspirem a poder celebrar el Dia del 
Llibre i de la Rosa a Catalunya i també a la resta d’Espanya abans de que arribi el mes 
d’agost amb una festa en la que puguem compartir, amb les mesures de distància social 
que siguin necessàries en aquells moments, que estem tornant a la normalitat. 
 
També demanem que ens incrementin els pressupostos públics pel foment de la lectura i 
la promoció del llibre, insistint, ara més que mai, en campanyes que portin pares i fills a les 
llibreries com la campanya de «Fas 6 anys. Tria un llibre», i d’altres que estem proposant, 
també a nivell de tot l’Estat. 
 
I demanem també ajuts a la internacionalització. La crisi del Covid-19 a Amèrica Llatina, 
unida a la caiguda de les seves divises ha tallat d’arrel les exportacions i ha afectat molt 
directament a editorials que estan patint les conseqüències de comandes cancel·lades i 
d’un futur més que incert. 
 
Són moments molt difícils per tots en els que cal fer esforços no només individuals sinó 
també col·lectivament. 
 
Per això voldria agrair a la junta directiva del Gremi d’Editors, a l’Associació d’Editors en 
Llengua Catalana, al Gremi de Llibreters, al de Distribuïdors i al de Comunicació i 
Indústries Gràfiques, que han dedicat hores i esforç a contribuir a la construcció d’un 
discurs coherent davant de les administracions perquè entenguin la urgència de les 
mesures i la importància de no perdre aquest ecosistema tant valuós que tenim al món del 
llibre. I també volia tenir, en nom de tota la junta directiva, unes paraules d’agraïment a tot 
l’equip que treballa al Gremi i a la Cambra del Llibre, encapçalats pel nostre secretari 
general, Pep Lafarga, perquè han mantingut el contacte amb tots vosaltres per donar-vos 
el suport que necessiteu i perquè han posat ordre i mètode per aconseguir els objectius 
davant de l’Administració. 
 
Com heu vist, el Gremi no només no s’ha aturat sinó que hem intensificat els esforços per 
estar, més que mai, a prop de tots vosaltres. 
 
Es treballa en remot organitzant webinars amb els nostres assessors externs per intentar 
aclarir dubtes sobre tramitacions de crèdits, expedients laborals i preguntes de caire 
fiscal; facilitant informació per intentar explicar bé l’abast de les lleis que s’han anat 
aprovant; i intentant donar resposta a totes les vostres preocupacions més immediates. 
 
Des del Gremi som conscient de l’esforç que haurem de fer tots d’aquí a final d’any per 
remuntar una situació que és, i serà, molt complicada. En un primer moment vam calcular 
que aquesta crisi podria tenir un impacte de l’ordre del 30% de la facturació del 2020 pel 
conjunt del sector, però intuïm que haurem de revisar aquests càlculs perquè en la mesura 
que el període de confinament s’allargui els efectes seran més durs. Esperem i desitgem 
que aviat puguem començar a caminar cap a la normalitat. 
 
També hem refet el pressupost del Gremi d’aquest any per adequar-lo a la nova situació. 
Reduirem les despeses però mantindrem els serveis bàsics que són l’essència de la nostra 
activitat. I aquests ajustaments ens permetran reduir en un 30% les quotes d’abril, juliol i 
octubre que ens falten per abonar. 
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Estem al mig dels moments més difícils de la crisi, però voldríem animar-vos a continuar 
endavant. L’ecosistema del llibre, que a Barcelona i a Catalunya s’ha anat construint amb 
tenacitat al llarg de cinc segles, és d’una gran força creativa, té una extraordinària vitalitat, 
però sabem que és fràgil per lluitar contra la virulència d’aquesta pandèmia que té unes 
conseqüències globals. La cooperació dels que formem part de la cadena de valor del llibre 
ens ha de poder permetre passar aquesta travessia i poder continuar després el camí. 
 
Segurament res tornarà a ser igual després d’aquesta crisi, però si alguna cosa és segura és 
que el llibre continuarà jugant un paper essencial per tots els que vulguin entendre el món 
en el que vivim i nosaltres, amb moltes lliçons apreses durant aquests mesos, hi serem per 
posar-ho a disposició dels lectors. 
 
No voldria acabar sense tenir un record, en nom de tota la junta directiva del Gremi, per 
tots aquells que patiu directament o indirecta els efectes del Covid-19 i enviar-vos ànims i 
el desig d’una recuperació ràpida. 
 
 
 
 
 

Patrici Tixis Padrosa 
President 
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