
    

Llibres més venuts per Sant Jordi 
Barcelona, 23 d'abril de 2017.- A continuació teniu la llista de llibres més venuts de la 
diada de Sant Jordi 2017 segons dades obtingudes en una mostra representativa 
feta entre llibreries agremiades del Gremi de Llibreters de Catalunya fins a les 
18.30h de la tarda. El rànquing també té en compte la informació fins al dia anterior 
recollida per Libridata, sistema automatitzat que obté dades de 170 punts de venda 
a Catalunya, entre llibreries independents i cadenes de llibreries. La llista s'elabora 
d'acord amb la classificació de gèneres que s'ha vingut donant en les últimes 
setmanes. 

Ficció català
1-“Nosaltres dos”, de Xavier Bosch (Columna Edicions) 
2-“Rosa de cendra”, de Pilar Rahola (Columna Edicions)
3-“Un home cau”, de Jordi Basté/Marc Artigau (Rosa dels Vents) 
4-“Quan arriba la penombra”, de Jaume Cabré (Edicions Proa)
5-“La senyora Stendhal”, de Rafel Nadal (Columna Edicions)

Ficció castellà
1-“Patria”, de Fernando Aramburu (Tusquets Editores)
2-“Tierra de Campos”, de David Trueba (Editorial Anagrama)
3-“El monarca de las sombras”, de Javier Cercas (Literatura Random House)
4-“El Laberinto de los Espíritus”, de Carlos Ruiz Zafón (Editorial Planeta)
5-“No soy un monstruo”, de Carme Chaparro (Espasa Libros)

No ficció català
1-“La vida que aprenc”, de Carles Capdevila Plandiura (Arcadia/Atmarcadia) 
2-“Taula i Barra”, de Quim Monzó (Libros de Vanguardia)
3-“Només seran quatre gotes”, de Mònica Usart (Bridge)
4-“El cavaller Floïd”, de Genís Sinca (Edicions Proa)
5-“La gran teranyina”, de Roger Vinton (Edicions del Periscopi)

No ficció castellà
1-“50 palos”, de Pau Donés (Editorial Planeta)
2-“Hijos del Nilo”, de Xavier Aldekoa (Ediciones Península)
3-“La magia del orden (La magia del orden 1)”, de Marie Kondo (Aguilar)
4-“Escape Book”, de Ivan Tapia (Lunwerg Editores)
5-“Pablo Escobar, mi padre”, de Juan Pablo Escobar (Ediciones Península)
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Llibres infantils i juvenils català
1-“La llegenda de Sant Jordi”, d'Emma Martínez (Estrella Polar)
2-“De quin color és un petó?”, de Rocio Bonilla (Animallibres Editorial)
3-“Sant Jordi i el drac. Minipops”, de Meritxell Martí Orriols (Ediciones Destino) 
4-“La llegenda de Sant Jordi. Amb textures”, de diversos autors (Estrella Polar) 
5-“La muntanya de llibres més alta del món”, de Rocio Bonilla Raya (Animallibres 
Editorial)

Llibres infantils i juvenils castellà
1-“La máscara del troll”, de El Rubius (Ediciones Temas de Hoy)
2-“Guinnes World Records 2017”, de Guinnes World Records (Editorial Planeta) 
3-“El despertar de la bestia”, de ByViruzz (Mr. Ediciones)
4-“Por trece razones”, de Jay Asher (Nube de Tinta)
5-“Rescate en White Angel (The G-Squad)”, The Grafg (Montena)
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PATROCINADORS DEL DIA DEL LLIBRE 2017

RENAULT CACAOLAT

BORGES HOLALUZ
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COL·LABORADORS DEL DIA DEL LLIBRE 2017

CONFRARIA DEL CAVA LIBELISTA

MAITAI GROUP TRANSLOAN

ATENEU BARCELONÈS BARCELONA. Ciutat de la Literatura

PALAU ROBERT Amb el suport de
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Per tercer any consecutiu, el  Gremi i Renault uneixen esforços per eixamplar les 
oportunitats de difusió de la cultura del llibre i la llibreria.

Renault és una marca que vol reforçar la seva aposta per la cultura i el país, tot donant 
suport a esdeveniments que relliguen amb els seus valors capdavanters d’innovació en 
tecnologia i disseny. 

Ens felicitem, doncs, per donar continuïtat  a una entesa que uneix dos mons en què  
tècnica, coneixement i passió van plegats.
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Cacaolat 0%: Pren-t’ho en positiu

• El proper 23 d’abril, diada de Sant Jordi, Cacaolat 0% presenta la 
seva nova campanya “Pren-t’ho en positiu”.

• Una campanya que reivindica el positivisme; vers la vida, vers les 
situacions del dia a dia. Cacaolat 0% vol compartir aquest concepte 
en  una  jornada  tant  positiva,  sent  patrocinador  del  Gremi  de 
llibreters de Catalunya. 

El dia de Sant Jordi és una de les tradicions més boniques i alegres de casa nostra. 
Una jornada que significa: tradició, positivisme, cultura i amor, com  Cacaolat 0%. Una 
marca on hi convergeix tradició; des de 1933. Positivisme; per mitjà del Cacaolat 0%. 
Perquè tot hi ser 0%, conserva el mateix sabor de sempre.  Cultura; perquè no només 
s’ha de cuidar el cos sinó també la ment. Amor; estima per una marca que vol estar des 
de sempre i per sempre. Cacaolat 0% presenta el llançament de la Campanya en una 
diada molt especial, amb el lema “Pren-t’ho en positiu” reivindicant el positivisme vers 
la vida i les situacions del dia a dia. Perquè Cacaolat 0% és l’essència i el gust de 
Cacaolat original. Alhora també Cacaolat 0% vol fer una aposta per comunicar que no 
només cal cuidar el cos sinó també la ment, fomentant la lectura i  els valors d’una 
jornada com Sant Jordi.  Per això Cacaolat 0% vol compartir aquesta festa amb els 
milions de catalans i catalanes. En els diferents punts de venda de llibres de la ciutat 
de Barcelona que estiguin agremiades, trobaran a la bossa de compra del llibre, una 
ampolla de Cacaolat  0%  i  una invitació per a gaudir  d’un 2x1 de Cacaolat  0% en 
qualsevol dels bars adherits a la promoció i així afegir una mica d’amor en aquesta 
diada tan especial.

Sobre Cacaolat 0%
El primer batut edulcorat amb stevia, un edulcorant 100% natural amb importants propietats beneficioses per 
a  la  salut.  El  poder  edulcorant  de  la  stevia  permet  endolcir  fins  a  300  vegades  més  que  el  sucre  
convencional. Cada Cacaolat 0% aporta el 25% de la ingesta diària recomanada de fibra. A més el nou  
Cacaolat no conté. I la seva última novetat, SENSE LACTOSA.

Sobre Cacaolat
Cacaolat és considerada com el primer batut de cacau del món fabricat industrialment i que ha sigut apreciat  
per petits i adults al llarg de més de quatre generacions. L’èxit de Cacaolat recau en els seus ingredients de 
màxima qualitat i en els grans de cacau seleccionats amb les millors plantacions de la zona tropical de  
l’Àfrica Occidental.  Això el converteix en un aliment saludable, Saborós i amb unes propietats nutritives 
excel·lents, ideal per a esmorzars i berenars.

Per a més informació i contacte:
Alan Giménez | alan.gimenez@bm.com | 93 201 10 28
Alberto Jiménez | alberto.jimenez-hidalgo@bm.com | 93 201 10 28                                       
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BORGES. La cultura, el clima, la història, la família, les tradicions, les oliveres, el bon oli,  

el pa amb tomàquet, l’amor per la feina ben feta... Dedicada a cultivar els millors fruits de la 

terra, Borges difon des de fa més d’un segle la cultura i els valors mediterranis arreu del món 

a través dels seus productes.  Aquesta empresa familiar i centenària – els seus orígens es  

remunten a finals del segle XIX, quan el 1896 la família Pont Creus va començar un petit  

negoci familiar de compravenda d’olives i ametlles a la zona de Lleida i Tarragona – sempre 

ha destacat per la seva vinculació i compromís amb el territori. Borges conserva una tradició 

familiar molt arrelada a l’alimentació i, més concretament, a l’alimentació saludable. Una idea 

transmesa de generació en generació que concep l’alimentació com a cultura. Un bon pa amb 

tomàquet amb un bon raig d’oli verge extra també és cultura i, per descomptat, també és una 

tradició catalana. Per això, Borges treballa des de fa temps per transmetre aquesta visió i 

oferir els millor fruits que ens dóna la terra. I,  per això també, col·labora estretament amb 

persones i entitats que s’esforcen cada dia per acostar aquesta cultura a les noves generacions.

La Pilarín Bayés i els seus dibuixos, que acompanyen des de fa tants anys els infants de Catalunya, formen part d’aquesta cultura 

catalana i s’han convertit gairebé en un símbol de país. Per això, tard o d’hora, els camins de Borges i la Pilarín s’havien de creuar. Fa  

anys que l’empresa i la il·lustradora treballen junts; és el cas de la campanya Allò Bo Que Ens Uneix, que posa en relleu totes les coses  

bones que compartim en el dia a dia mediterrani i on la Pilarín deixa anar una frase meravellosa: “pa amb oli, menjar de poetes!”, o el  

patrocini  de la col·lecció de llibres  Festes i  tradicions de Catalunya  il·lustrada per la Pilarín Bayés. Ara, i  en aquesta recerca per 

conservar i difondre les tradicions més nostrades, Borges i la Pilarín Bayés es tornen a unir per presentar Les nous de Sant Jordi, una 

nova mirada a la coneguda llegenda de Sant Jordi que vincula alimentació i cultura i ens desvetlla el secret del cavaller per tenir el cor  

ben fort i vèncer el drac: les nous.  Partint d’aquesta nova perspectiva i en honor al patró de Catalunya, Borges ha creat una edició  

limitada d’autèntiques nous d’origen Catalunya amb la creu de Sant Jordi gravada i bosses de tela personalitzades amb un dibuix  

original de la Pilarín. I qui millor que el Gremi de Llibreters de Catalunya, l’ànima del dia de Sant Jordi, per difondre-ho. Perquè som el  

que mengem, i Sant Jordi ja ho sabia.

Les nous de Sant Jordi

Diu la llegenda, que Sant Jordi ho sabia…
Més poderós que l’escut i l’espasa és un cor amb energia.

Per això, cada matí, s’esforçava per tenir-ne: llegia, lluitava i menjava nous amb alegria.
Aquell 23 d’abril no en seria l’excepció.

Contra un home o contra un drac, Sant Jordi anava ben armat.
L’espasa al cinturó, les nous dins el sarró: l’enemic no el faria vacil·lar!

«Més val que giris cua, Drac, o acabaràs bocaterrós. Que avui només pot guanyar, aquell
que tingui el cor més generós».

I ja saps com va acabar. El drac, com una rosa.
I Sant Jordi i la Princesa, enamorats… i amb nous a la bossa!
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Sobre Maitai Group
MaiTai Group és una agència digital orientada a la creació d’Applicacions mòbils i productes tecnològics. 

Amb més de 15 anys d’experiència en el sector, conceptualitzem i transformem idees en productes multi  

plataforma que milloren l’experiència de l’usuari. 

Com col·laborem per Sant Jordi – L’ App “Un Llibre Per Mi”
Aprofitant aquest Sant Jordi 2017, Maitai Group i el Gremi de Llibretes de Catalunya llencem al mercat 

l’aplicació mòbil pels amants de la lectura, la tradició i la cultura Catalana. Des de la App “Un Llibre Per Mi”  

es podrà localitzar fàcilment les paradetes mes pròximes, buscar en un llistat geolocalitzat totes les llibreries  

catalanes i pròximament comprar qualsevol llibre d’aquestes llibreries des de la pròpia App  

Concurs #unllibrepermi
Descarregat l’ App, envia’ns el teu #Selfie o #VideoSelfie i participa a les diferents categories del concurs de 
selfies #unllibrepermi d’aquest Sant Jordi 2017.  

Amb el Hashtag #unllibrepermi, aquest Sant jordi la teva selfie tindrà premi

Descarrega l’ App  Un Llibre Per Mi i participa!!
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Libelista es presenta per Sant Jordi
Què és Libelista? 

El futur de les llibreries independents passa per la col·laboració i el treball en equip, i és en aquest context on neix  
l’aposta de Libelista, en crear un entorn online comú que vol visualitzar l’imprescindible treball prescriptor dels nostres 
llibreters i llibreteres i, a més a més, posar a la seva disposició eines comercials eCommerce de primer ordre. 

Les llibreries acompleixen en el seu entorn un servei insubstituïble: creen comunitat i mantenen viu el teixit cultural. Els 
llibreters asseguren l’accés dels lectors a llibres minoritaris que no sempre tenen el mateix grau de visibilitat a les grans  
superfícies. Això fa d’ells l’últim baluard de la bibliodiversitat.  Libelista neix amb la vocació de potenciar i amplificar el 
valor de la llibreria de proximitat. Volem connectar els llibreters amb el seu entorn lector online. 

I tota aquesta iniciativa només té sentit si els usuaris lectors, cada cop més acostumats a Internet, veuen en Libelista un 
instrument  útil,  que  capta  el  seu  interès  i  que  els  ofereix   una  varietat  d’opcions  per  adquirir  llibres  sense  haver 
d’abandonar els beneficis que ofereix el comerç local.  Així doncs, Libelista és una plataforma de venda online de llibres, 
en format paper i  en format digital,  en la qual  les llibreries de proximitat  perceben una part  de les vendes que es 
generen. En el procés de compra, l’usuari s’ha de vincular a una llibreria de la xarxa, i serà aquesta la percebrà una part 
d’aquesta operació. Libelista vol ser competitiu vers a altres plataformes i operadors online i per aquest motiu ofereix al  
lector opcions diverses en les seves compres: enviament a domicili, recollida a botiga, rapidesa en el servei, capacitat 
de servir comandes especialitzades i possibilitat d’accedir a un ampli catàleg d’ebooks. 

L’equip de Libelista

L’equip que lidera Libelista està format per un grup de persones amb experiència en el sector i que, per sobre de tot,  
treballen per tal d’oferir una xarxa de llibreries cada cop més completa i per donar un servei a l’usuari final el més òptim 
possible.  El  projecte Libelista és una iniciativa de: Núvol, Gremi de Llibreters,  Nube digital,  Espurna, Parcir,  Bassa, 
Transloan. 

Libelista en números

Nº de llibreries catalanes: 43  -  Nº de llibreries totals: 125  -  Nº de províncies: 24

Consulteu totes les llibreries de Libelista a: https://www.libelista.com/ca/llistat-de-llibreries

Les llibreries

Les llibreries són la part més important dins Libelista i les que donen sentit a la plataforma. Aquestes prescriuen, tenen 
veu: el lector pot estar tranquil sabent que qui recomana els de la home llibres no és un algoritme, és un profesional que 
veu i que coneix els llibres. També volem anar presentant al lector les llibreries que formen part de Libelista a través de 
la secció La llibreria de la quinzena. I volem donar especial rellevància a la literatura infantil i juvenil a través de la secció 
El petit Libelista. El lector també podrá consultar les agendes d’actes de totes les llibreries de la xarxa a través del portal  
web. 

Libelista també gestiona contingut cultural i literari de la mà de Núvol, que produeix notícies vinculades al món del llibre  
per Libelista. 

Vídeo explicatiu de què és Libelista: https://youtu.be/4kmBp0WTOSY
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