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L'Associació d'Editors en Llengua Catalana  
participa en la Fira de Frankfurt. 

 

 
 Del 19 al 23 d'octubre se celebra la Fira del Llibre de Frankfurt. 

L'Associació d'Editors en Llengua Catalana (AELLC) hi serà present. 
 
 

 
Frankfurt Book Fair és la Fira del Llibre més important del sector editorial internacional que 
funciona des de 1949. La Fira ocupa un espai total de 200.000 metres quadrats al centre 
de la ciutat.  A més d’un centre expositor de les novetats de la indústria i del catàleg de les 
editorials que hi participen, és un dels mercats més importants en l’adquisició de drets per 
a traduccions i altres tipus de transaccions relacionades amb el sector. 
 
L'edició en català ha tingut sempre vocació de presència internacional. Per això des de 
1982 ha estat present a la Fira de Frankfurt i des de l'any 2007, any en què Catalunya va ser 
país convidat, hi participa amb estand propi. Aquesta presència de l'AELLC ha comptat 
sempre  amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
En aquesta edició l'AELLC comparteix estand amb l'Institut Ramon Llull, l'Ajuntament de 
Barcelona i el Govern de les Illes Balears. 
 
Els editors associats a l'AELLC que tenen presència física a l'estand són:  9 Grup Editorial 
(Cossetània, Angle i Eumo), Barcanova, Brau Edicions, Grup Enciclopèdia Catalana (La 
Galera, Bridge, Rata i Catedral), Ficomic, Grup 62 (Empúries, Columna, Edicions 62, Proa,  
Pòrtic i Estrella Polar), Norma Editorial i Pagès Editors. 
 
A banda de la presència a l'estand cal destacar, també, l'assistència  a la Fira de Frankfurt 
de la majoria dels editors associats a l'AELLC que publiquen traduccions al català i que 
volen exportar els autors catalans a altres llengües.  
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Diversos editors membres de  
l'Associació d'Editors en Llengua Catalana 

participen en La Plaça del Llibre de València. 

 
 

 IV La Plaça del Llibre, se celebrarà del 20 al 23 d’octubre, a la Plaça de l’Ajuntament de la 
ciutat de València. 

 
 

La Plaça del Llibre que en aquesta edició se celebra per primera vegada en un lloc tan 
cèntric i emblèmatic, com és la plaça de l'Ajuntament, està organitzada per la Fundació pel 
Llibre i la Lectura (FULL) i la Generalitat Valenciana a iniciativa de l’Associació d’Editors del 
País Valencià (AEPV), el Gremi de Llibrers de València, l’Associació d’Escriptors en Llengua 
Catalana (AELC) i Acció Cultural del País Valencià (ACPV) i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de València, Diputació de València, universitats públiques valencianes i les 
editorials i llibreries participants. 
 
Diverses editorials associades a l’Associació d’Editors en Llengua Catalana (AELLC) 
participen per primera vegada a la IV Plaça del Llibre amb la voluntat d'enfortir i 
normalitzar la presència de l'edició en català en el conjunt del territori. Les editorials que hi 
participen són: Cossetania, Eumo, Angle, Capital Books, Abadia de Montserrat, Ara Llibres, 
Barcino, Base, Comanegra, Edicions de 1984, Gregal, Pagès Editors, Alrevès, Edicions del 
Periscopi, Edicions Saldonar, Editorial Meteora, El Gall Editor, L'Avenç, Raig Verd Editorial, 
Sembra Llibres i Tigre de Paper Edicions. 
 
Alguns dels llibres i autors presents a la Plaça del Llibre representats per les editorials 
associades a l’AELLC són: Nord, de Manuel Bellver, La puta d'oros, d'Elena Torres, L'illa 
sense temps, d'Esperança Camps, Gegants de Gel, de Joan Benesiu, Ningú no ens espera, 
de Manuel Baxauri, El desert i les palpitacions del nou segle, d'Enric Balaguer, l'últim 
número de la revista Reduccions amb poemes de Lluís Roda, Alló que va passar a Cardós, 
de Ramon Solsona, entre d'altres. Podeu consultar totes les activitats de la Plaça del Llibre 
aquí. 
 
Montse Ayats, presidenta de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, serà present a La 
Fira de Frankfurt i a La Plaça del Llibre. No dubteu a contactar amb nosaltres per demanar 
més informació de les dues Fires. 
 
 
 

Barcelona, 18 d'octubre de 2016 
 

http://www.placadelllibre.com/programa-2/

