Els propers 6 i 7 de setembre torna el Forum Edita a
Barcelona per tractar sobre les transformacions i
impulsos del món del llibre
•

La presidenta de la International Publishers Association, Bodour
Al Qasimi; el filòsof Javier Gomà, l’experta en tecnologia i
assessora de la Unió Europea Sílvia Leal, entre els ponents de
l’edició d’enguany



L'ecoedició i la sostenibilitat al món del llibre, la transformació
digital a les empreses, la presència d'Espanya com a país
convidat a la Fira de Frankfurt 2022, el Pla nacional del llibre i la
lectura de Catalunya, i l'auge del còmic i el manga, entre els
temes més destacats

•

L'esdeveniment, organitzat pel Gremi d’Editors de Catalunya i la
Universitat Pompeu Fabra, serà presencial i retransmès en
streaming per als més de 600 inscrits

Barcelona, 2 de setembre de 2022.Els propers 6 i 7 de setembre Barcelona acollirà, per setè any consecutiu, una nova edició
del Forum Edita, el fòrum internacional que analitza l'estat de situació del món de l'edició i
del llibre en general. Organitzat pel Gremi d'Editors de Catalunya i la UPF School of
Management, l'edició d'enguany portarà per títol i analitzarà les “Transformacions i
impulsos al món del llibre”, i està dirigida pel president del Gremi d'Editors de Catalunya,
Patrici Tixis, el periodista Sergio Vila-Sanjuán, i el catedràtic i director del Màster en
Edició de la UPF, Javier Aparicio Maydeu.

Esdeveniment presencial i en streaming: de Barcelona al món
El Forum tindrà lloc a la sala d’actes del Campus Balmes de la Universitat Pompeu Fabra a
Barcelona. Enguany, per primera vegada des del 2019, el públic podrà tornar a assistir a
l'esdeveniment de forma presencial prèvia inscripció, un cop superades les restriccions que
va imposar la pandèmia. A hores d'ara ja s'han exhaurit totes les localitats per assistir a
l'esdeveniment de manera presencial.
En qualsevol cas, l'esdeveniment també es podrà seguir en directe des de qualsevol racó
del món a través de l’streaming, que s'oferirà des de la pàgina web forumedita.com, com
ja va passar a les dues darreres edicions amb un gran èxit de seguiment.

Personalitats internacionals del món del llibre
Els inscrits tindran accés a 15 ponències, debats i taules rodones protagonitzades per un
total de 39 especialistes internacionals de diferents àmbits del món del llibre.
Entre les personalitats internacionals que estaran presents al Forum Edita d'enguany cal
destacar Bodour Al Qasimi (presidenta de la International Publishers Association), la
consellera de Política Internacional del Syndicat national de l'édition – SNE Catherine
Blache, el consultor editorial Rüdiger Wischenbart, l'editor Roland Spahr, o el brasiler
Luiz Schwarcz (fundador de la Companhia das Letras i autor).
Els debats i taules rodones tindran lloc durant el matí i la tarda de dimarts 6 i durant el
matí de dimecres 7; i giraran entorn de diversos eixos.
L'obertura del Forum, dimarts 6 a les 9.30 h, anirà a càrrec de Patrici Tixis, president del
Gremi d'Editors de Catalunya, i Oriol Amat, rector de la Universitat Pompeu Fabra; i hi
intervindran Jordi Martí, tinent d'alcaldia i director de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència
i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona; Natàlia Garriga, consellera de Cultura de la
Generalitat de Catalunya; i Miquel Iceta, ministre de Cultura i Esport del Govern
d’Espanya.

L'ecoedició i la sostenibilitat al món del llibre
El Forum Edita analitzarà enguany una de les tendències en auge al món del llibre: l'edició
ecològica i sostenible. En aquest sentit destaquen, per una banda, la ponència sobre el
tema que impartirà Catherine Blache (consellera de Política Internacional del Syndicat
national de l'édition – SNE a França), i la taula rodona posterior en què intercanviaran
opinions Edgar Garcia (Institut Català de les Empreses Culturals), Jordi Panyella
(Institut de l'Ecoedició), i Lorena Guerra (FSC Espanya). Tots dos actes tindran lloc a
partir de les 19.30 h del dimarts 6.

La participació espanyola a Frankfurt 2022
Un altre dels temes que seran objecte de diàleg serà la presència d'Espanya com a país
convidat a la Fira de Frankfurt de l'any 2022. Sobre això, i el repte que suposa per a la
indústria editorial espanyola, podrem assistir a dos actes.
D'una banda, a les ponències sobre l'organització de la presència espanyola a Frankfurt
que faran Marifé Boix (vicepresidenta de Desenvolupament de Negocis del Sud d'Europa i
Amèrica Llatina a la Frankfurter Buchmesse), i Elvira Marco (comissària del projecte
Espanya País Convidat d’Honor a la Fira del Llibre de Frankfurt 2022).
D'altra banda, al diàleg entre editors que protagonitzaran Roland Spahr (S. Fischer
Verlag) amb Emili Rosales (Grup 62/Destino), moderat pel periodista cultural Carles
Geli.

El Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya
La situació del món del llibre i la lectura a Catalunya també tindrà el seu espai al Forum
Edita d'enguany. En aquest sentit, dimecres 7 serà interessant el diàleg sobre el Pla
nacional del llibre i la lectura de Catalunya que mantindran dues grans coneixedores del
món del llibre català: Izaskun Arretxe, directora de la Institució de les Lletres Catalanes;
amb Montserrat Ayats, coordinadora del Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya.

Diàleg amb el filòsof Javier Gomà sobre com guanyar-se la vida al
món del llibre
Una de les presències que estan generant una gran expectació és la del filòsof i dramaturg
Javier Gomà, que dimarts 6 a les 12.30 h intercanviarà opinions amb el codirector del
Forum Edita Sergio Vila-Sanjuán en un diàleg que portarà per títol “Guanyar-se la vida al
món del llibre. Vocació literària i condicionants pràctics”.

El metavers i la transformació digital del llibre
El Forum Edita no pot obviar la transformació digital que viu el món del llibre, i per això
n’ha preparat diferents sessions.
D'una banda, destaca la ponència que dimecres impartirà Silvia Leal, experta
internacional en tecnologia i tendències de futur i assessora de la Comissió Europea, i que
portarà per títol “Metavers: un nou univers cognitiu”.
El dia d’abans també es tractarà la situació de la modernització i la transformació digital del
món del llibre a través de dues sessions. D'una banda, la ponència titulada “L’onada
digital” que farà Fernando de la Rosa Herrero, director de Desarrollo de Negocio i
cofundador de Foxize School. I d’altra banda, la taula rodona que compartiran sobre el
tema Aurora Cuito (Duomo Ediciones), Álvaro Palau (Arpa Editores), Eva Congil
(Editorial Anagrama) i Gemma Xiol (Penguin Random House Grupo Editorial).

Ponència de la presidenta de la International Publishers Association,
Bodour Al Qasimi
Una de les ponències que ha generat més expectatives és la que pronunciarà la presidenta
de la International Publishers Association (Unió Internacional d'Editors), l'àrab Bodour Al
Qasimi, també directora general de l'editorial de temàtica infantil i juvenil Kalimat, i
fundadora de l’Associació d'Editors dels Emirats Àrabs. La seva ponència, a les 13.00 h de
dimecres 7, posarà el colofó final al Forum Edita 2022.

Propietat intel·lectual i pirateria
Com cada any, el Forum Edita analitzarà la importància de la propietat intel·lectual i l'estat
de situació de la pitjor amenaça del món del llibre i els continguts: la defensa de la
propietat intel·lectual i la lluita contra la pirateria. En aquest cas, dimecres 7 assistirem al
diàleg que mantindran sobre el tema Daniel Fernández, president de CEDRO, i Ibán
García del Blanco, diputat al Parlament Europeu.

Altres temes d'interès
A més de tots els temes exposats, el Forum Edita d'enguany encara tindrà espai per tractar
altres temes d'interès, com ara la situació del mercat editorial a Espanya i al món; l'auge
del còmic, el manga i la novel·la gràfica; el llibre científic i humanístic; la nova economia de
la llengua (PERTE); o la situació de l'edició al Brasil.

Èxit d'inscripcions
Una setena cita del Forum Edita que ja compta amb més de 600 inscrits i que torna a
apostar pel debat, l'anàlisi i la reflexió en un esdeveniment pel qual han passat, entre
moltes altres personalitats, grans prescriptors de l'escena editorial mundial com José
Creuheras, Markus Dohle, Carlo Felltrinelli, Teresa Cremisi, Vincent Monadé, Juergen Boos,
Jorge Herralde, Luigi Spagnol, Eva Congil, Núria Cabutí o Richard Charkin; escriptors com
Eduardo Mendoza, Almudena Grandes, Sergi Pàmies, Javier Cercas, Espido Freire, Juan
Cruz o Lorenzo Silva, i fins i tot l'expert en creativitat Ferran Adrià. I sempre amb un gran
èxit d'assistents.
Organitzat pel Gremi d'Editors de Catalunya i la UPF Barcelona School of Management, el
Forum Edita compta amb el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i la col·laboració
d'EDITORS.CAT, CEDRO, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el
Ministerio de Cultura y Deporte i la Federación de Gremios de Editores de España.
Tota la informació sobre el Forum Edita d’enguany, programa i edicions anteriors, es pot
consultar a la pàgina web www.forumedita.com.
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