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Les llibreries de Sant Cugat no noten els efectes de la crisi econòmica en el sector editorial
Malgrat la crisi econòmica en el sector editorial, les llibreries
de Sant Cugat no han patit una disminució en les vendes.
Gràcies a la demanda de llibres de text i de quaderns d'estiu,
la venda a les llibreries s'ha mantingut constant. D'altra
banda, sí que hi ha hagut una disminució de les novetats
literàries, tot i que de cara al setembre es preveu la publicació
d'obres importants.

Davant la davallada generalitzada en les vendes de llibres, com a conseqüència de la crisi econòmica, les
editorials han optat per restringir novetats, retallar tiratges i contenir preus. Tanmateix, les llibreries de Sant
Cugat afirmen que els efectes de la crisi no s'han notat durant aquests últims mesos.
La demanda de llibres de text i quaderns d'estiu ha comportat que les vendes es mantinguin constants, per la
qual cosa les llibreries de la ciutat no han notat els efectes de la crisi econòmica. Exceptuant el període de
després de Sant Jordi, durant el qual s'acostumen a disminuir les vendes, la situació de les llibreries s'ha
mantingut estable.
La llibretera Maria Lluïsa Ribatallada, de la Paideia, i el llibreter David Oliva, de l'Alexandria, expliquen
quina ha estat la situació dels darrers mesos.
Maria Lluïsa Ribatallada i David Oliva: No podem valorar la crisi, perquè ens ha afectat molt
escassament. / A Sant Cugat, la venda de llibres normals es manté.
Tot i que algunes editorials, com Planeta, han optat per mantenir l'oferta i apostar per una forta campanya de
cara a Nadal, els llibreters de la nostra ciutat han comprovat que hi ha hagut una disminució de les novetats
literàries. Tanmateix, de cara al setembre i a la temporada nadalenca, es preveu la publicació d'obres amb un
ressò important, com el nou llibre de Paul Auster.
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