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Per cinquè any es convoca aquesta trobada de debat sobre els grans reptes, oportunitats i problemes del món del llibre i l’edició actual.
Enguany, la crisi sanitària provocada per la COVID-19 centra l’espai de reflexió i
ens du a fer un exercici d’aportacions i idees de com afrontar els reptes dels próxims
anys.
D’altra banda, les dificultats i prevenció en els desplaçaments, tant de ponents
com de públic, ha fet que l’organització optés per concentrar el programa en un sol
dia i es prioritzés l’opció d’streaming.
El Forum Edita té lloc a Barcelona, capital editorial internacional en llengua castellana i també catalana.
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.

3

Forum Edita · V Trobada anual del llibre i l’edició

Presentació

El Gremi d’Editors de Catalunya
Institució que recull cinc segles de tradició editorial catalana. Acull més de 370 segells editorials que facturen el 50,8% del volum de negoci editorial global espanyol.
La seva representativitat s’accentua principalment en matèries com la literatura,
amb el 80% de quota de mercat, el llibre infantil i juvenil (65%), llibres de divulgació
(75%), diccionaris, enciclopèdies o còmic (80%).
Unes 25 editorials agremiades compten amb més de 120 filials o sucursals repartides en una trentena de països d’Europa, Àsia i Amèrica.
Compromès amb la millora i el desenvolupament del sector, el Gremi empara
anualment un ampli ventall d’activitats professionals, culturals i formatives.

La UPF Barcelona School of Management
El prestigiós Màster en Edició de la UPF Barcelona School of Management ha complert 25 anys d’existència. Aquest màster constitueix una de les grans referències
internacionals de formació de la professió i s’ha convertit en un dels signes d’identitat de Barcelona en el terreny del lideratge editorial. En aquests anys ha format
diverses generacions de professionals que avui lideren projectes editorials tant a
Catalunya i Espanya com a l’Amèrica Llatina i Europa. Entre les institucions i empreses que hi col·laboren regularment figuren el Gremi d’Editors de Catalunya, el
Grupo Planeta, el grup Penguin Random House, Anagrama, CEDRO, La Central, RBA,
Google, Cayfosa o la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (Mèxic), la més important del sector en castellà, i la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt, la més
important del món.
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Els organitzadors

V Trobada anual del llibre i l’edició
«El sector del llibre a debat. Balanç i perspectives
després de la pandèmia»
A la cinquena edició de la trobada, la crisi sanitària provocada per la COVID-19
centra l’espai de reflexió i ens du a fer un exercici d’aportacions i idees de com
afrontar els reptes dels pròxims anys.

Codirecció del Forum
Patrici Tixis Padrosa, president del Gremi d’Editors de Catalunya,
Javier Aparicio Maydeu, creador i director del Màster en Edició
de la UPF Barcelona School of Management i
Sergio Vila-Sanjuán Robert, periodista cultural i historiador de l’edició
Presentador de les sessions
Toni Iturbe, periodista i escriptor

Dijous, 3 de setembre de 2020
UPF Barcelona School of Management (C. Balmes, 132-134)

MATÍ
9.15 h P
 araules de benvinguda a càrrec d’Oriol Amat,
degà de la UPF Barcelona School of Management
		
José Manuel Rodríguez Uribes, Ministre de Cultura i Esport
		 del Gobierno de España
		
Joan Subirats, Tinent d’Alcaldia. Àrea de Cultura, Educació,
		 Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona
		
Mariàngela Vilallonga, Consellera de Cultura de la Generalitat
		 de Catalunya
		
Patrici Tixis, president del Gremi d’Editors de Catalunya
		 i codirector del Forum Edita

9.45 h	
Presentació de la jornada a càrrec de Javier Aparicio Maydeu,
creador, director del Màster en Edició de la UPF Barcelona
School of Management i codirector del Forum Edita
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Programa

10.00h P ONÈNCIA
L’acceleració de les tendències de la pandèmia
		
Rüdiger Wischenbart (consultor editorial)
10.30h P ONÈNCIA
Què ha passat en el mercat editorial a Espanya?
		
Iñigo Palao (consultor GFK)
11.00h Pausa
		
PERSPECTIVES: CAP ON ANEM?
EL FUTUR DEL SECTOR DEL LLIBRE POST COVID-19

11.15 h PONÈNCIES
		 La visió dels grans grups
		
Jesús Badenes (Grupo Planeta)
Núria Cabutí (Penguin Random House Grupo Editorial)
		 L’edició literària
		Piero Salabè (Editorial Carl Hanser Verlag)
Sol Salama (Editorial Tránsito)
		 L’edició educativa
	Miguel Barrero (Grupo Santillana i president de la Federación
de Gremios de Editores de España)
		 L’edició en català
		 Montse Ayats (Eumo Editorial i presidenta d’EDITORS.CAT)
13.30h Final de les ponències del matí
TARDA
15.30 h PONÈNCIA
		
Tendències de la distribució al món post Covid-19

		José Manuel Anta (director de la International Publishing
Distribution Association i de FANDE)
16.00 h	
DIÀLEG
Les llibreries després de la pandèmia

		
M. Carme Ferrer (Llibreria Empúries i presidenta
del Gremi de Llibreters de Catalunya) i
Paco Goyanes (Librería Cálamo, Zaragoza)
16.45 h	DIÀLEG
Una perspectiva americana
		
Eva Congil (Anagrama) i
Fernando Fagnani (Riverside i Edhasa Argentina)
17.30 h Pausa
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ANÀLISI DE LA SITUACIÓ

		
Hugo Setzer (president de la International Publishers
Association-IPA)
18.15 h	
DIÀLEG
10 coses sobre publicacions que mai més seran el mateix

		
Richard Charkin (editor) i
Jordi Nadal (Plataforma Editorial)
18.45 h B
 alanç de la jornada,
a càrrec de Sergio Vila-Sanjuán, periodista cultural,
historiador de l’edició i codirector del Forum Edita
19.00 h Clausura
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17.45 h PONÈNCIA
		 La propietat intel·lectual al món

Organització
Gremi d’Editors de Catalunya · UPF Barcelona School of Management
Data de l’edició de 2020
Dijous 3 de setembre
Periodicitat
Anual
Ponents
Professionals del món de l’edició
Assistència
Emissió en streaming, amb inscripció prèvia obligatòria
Informació
secretaria@forumedita.com
@ForumEdita

#ForumEdita
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Dades pràctiques

Organitzen

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Amb la participació de:

