
Serà l’e-book l’iPot del llibre?



Editorials 1.0 o 2.0?
Immigrants digitals (nosaltres) – nadius digitals (noves generacions) 
Oportunitat per incorporar els joves com a nous lectors en nous formats

El sociòleg Joaquín Rodríguez, autor del llibre Edición 2.0 (Editorial Melusina) 
pensa que amb dues generacions, uns cinquanta anys, la substitució del format 
paper dels llibres pel format digital pot ser completa

Manuel Pimentel, en el Manual del editor. Como funciona la moderna industria 
editorial ens parla que Internet ajudarà noves xarxes de distribució i veu 
l’editorial com actor amb productes complexos multimèdia

Hem d’estar atents a nous e-books, a nous formats per a PDA, mòbils, etc i a 
literatura 2.0 que sorgirà a partir dels blocs, que segurament serà una literatura 
en xarxa i amb la incorporació de molts elements multimèdia

L’editor = gestor de continguts en diferents formats

Manuel Gil i Francisco Javier Jiménez: “la editorial independiente del futuro hay 
que imaginarla integrada en una red social en la que interactuarán miles de 
entendidos en literatura, cientos de lectores en diferentes idiomas, con todo su 
concepto editorial y colecciones “en abierto”.



Els e-book

En una enquesta realitzada entre 1.000 editors a la Fira de Frankfurt del 
2008, el 40% considera que en 10 anys el negoci del llibre digital superarà al 
del llibre en paper, davant d’un 30% que pensa que això no passarà mai



I això passarà ràpid?
• El cas de la calculadora



• El cas del vídeo



• El cas de l’MP3

• L’any 2001 n’hi havia a 
l’Estat espanyol menys de 
300.000 unitats

• El 2008 hi ha més de 10 
milions d’unitats d’MP3

Font del gràfics: Dosdoce.com



Qui dominarà el mercat?

Amazon Kindle

• Més de 500.000 unitats venudes 
en un any als EEUU

• Format tancat: depèn d’Amazon

• Intenta dominar el mercat amb la 
compra de Mobipocket



• Sony Reader

• Fins el desembre del 2008 ha venut 
300.000 unitats del seu lector. S’han 
descarregat 3.000.000 de e-books

• El 2008 arriba a Europa (França, 
Regne Unit…) 

• Arriba a Alemanya amb un acord 
amb els llibreters

• Març 2009: acord amb Google per 
disposar de 500.000 e-books lliures 
de drets

• Treballa amb format e-pub



Com arriba l’e-reader a l’Estat espanyol

• Pioners en la venda de e-readers per 
Internet
• Acord amb llibreters per avenda       
d’e-readers



Creació d’un portal de la venda de e-books amb 
acord amb Carme Balcells

• Si el sector no entra en el tema dels
e-books seran persones o empreses 
alienes als editors qui ho faran

• Intentar assentar les bases per 
establir el nou repartiment d’ingressos 
que han de proporcionar els e-books



La resposta dels independents: Edi.cat

• La tardor del 2008, tres editorials indenpendents 
(Angle, Bromera i Cossetània) constitueix la 
plataforma Edi.cat amb tres objectius:

- Millorar el sistema de comercialització
- Fer accions conjuntes per la promoció

dels tres catàlegs i de les novetats d’aquestes 
editorials
- La creació d’un portal de venda de llibres 

electrònics que es presenta el dia 2 d’abril i que 
serà el primer portal de e-books en català

• Edi.cat obrirà la plataforma tant de comercialització
com d’e-books a què s’hi puguin incorporar altres 
editors independents 



El portal Edi.cat, el primer en català de llibres electrònics es 
presenta a Barcelona el dia 2 d’abril



La facturació d’e-book als EEUU

• El 2008 a EEUU les 30 editorials associades al 
IDPF han facturat 113.000.000 $

• S’espera una crescuda d’entre un 150% al 
700% l’any 2009

• El segment dels e-books és el que més creix i 
creixerà en el món editorial

• El mes de gener del 2009, increment d’un 
173,6% respecte el mateix més de l’any 
anterior: 8.800.000 $



Estalvi de paper que suposa fer els serveis de premsa amb e-book

Vídeo de la possible realitat que ens podem trobar d’aquí a uns anys amb 
els e-book

Preguntes a fer-se sobre el món dels e-books

Prediccions sobre el món dels e-books

Nou Kindle per a les escoles

Algunes pàgines webs amb informacions
interessants sobre els e-books


