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La demarcació de
Lleida ven 10.298 títols
per Sant Jordi, un 70 per
cent d’ells en català
A Catalunya, la facturació arriba als 22
milions, un 2 per cent més que el 2017
Lleida
redacció
La Diada de Sant Jordi a Lleida va
tornar a fer sortir a la ciutadania
al carrer per comprar roses i llibres. Aquest darrers van tornar
a tenir unes xifres força bones
segons el Gremi de Llibreters de
Catalunya.
A la demarcació de Lleida es
van vendre un total de 10.298 títols diferents, el que suposa un
petit augment respecte a anys
anteriors. Per la seva banda, a Tarragona van vendre 11.701 títols,
a Girona 13.169 i a Barcelona
48.127.
Entre aquests 10.298 títols
venuts a Lleida, es van vendre
2.458 de ficció, 3.712 de no ficció i 4.128 d’infantils i juvenils i
quant a l’idioma, el 70,21% dels
exemplars venuts eren en català i
el 29,79% en castellà.
A nivell català, el Gremi de
Llibreters de Catalunya xifra en
22,03 milions d’euros la facturació de la Diada, un 2,01% més
que l’any passat. Les dades confirmen les sensacions que els llibreters ja van expressar en tancar
la jornada i la impressió que les
vendes havien estat com a mínim igual que les de l’any 2017.
El Gremi es mostra “molt satisfet

Productes del territori en el
World Chocolate Masters
El xef d’Almenar Ivan Pascual,
campió d’Espanya, va presentar ahir alguns detalls de la seva
participació en la gran final internacional del World Chocolate

Masters, que se celebrarà a París
el mes d’octubre. Entre els més
destacats, Ivan va explicar que
inclourà productes del territori,
com la mel o l’oli d’oliva verge.

titelles del tapís de mestra El Consorci del Turó
de la Seu Vella, per tercer any consecutiu, s’afegeix a la Fira de
Titelles amb un espectacle i un taller familiar sobre els tapissos
que decoraven la Seu Vella. Titelles del tapís de Mestra és una
obra que ens mostra la història mitològica que s’amaga darrere
les imatges del tapís del segle XV, anomenat “la suplicació de
Mestra”. Una manera divertida donèixer l’art i la nostra història
tot gaudint-ne en família.
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perquè va ser una jornada cívica
i ciutadana tan massiva i participativa com sempre, cosa que es
tradueix, també, en la facturació”, com va manifestar M. Carme
Ferrer, la seva presidenta. A més,
les xifres de venda han crescut
no tan sols pel que fa a la facturació sinó també en el nombre
de títols venuts, que ha superat
els 53.000 –23.318 de no ficció,
17.687 infantils i juvenils i 12.747
de ficció–, un 2,44% més que
l’any passat, amb 1,62 milions
d’exemplars (+1,72%). Analitzant
els gèneres del total d’exemplars
venuts, la ficció va liderar amb un

34,54% de les vendes, seguida a
poca distància pels títols d’infantil i juvenil (33,81%) i els de no ficció (31,65%). Finalment, quant a
l’idioma, el 58,89% va ser en català i el 41,11% en castellà.
els més venuts a lleida
La força d’un destí, de Martí
Gironell, va ser el llibre de ficció
més venut a Lleida, seguit per La
dona a la finestra, d’A.J. Finn. En
no ficció, el més venut va ser Dies
que duraran anys, de Jordi Borràs, i en infantil i juvenil va ser La
llegenda de Sant Jordi, d’Emma
Martínez.

Sonia Alins entra
en la selecció
final dels World
Illustration Awards
L’artista lleidatana Sonia Alins ha
entrat en la selecció final dels
World Illustration Awards 2018,
els premis d’il·lustració més prestigiosos a nivell mundial, amb un
conjunt d’obres pertanyents a la
seva col·lecció Dones d’aigua. El
jurat ha seleccionat 200 projectes que apareixeran en un catàleg
que es distribueix a més de 1.300
empreses i clients de tot el món.
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