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La situació provocada pel COVID-19 a nivell mundial ens ha plantejat un escenari inusual
durant tot l’any 2020 pel que respecta a la celebració de qualsevol esdeveniment, i més
dificultat si cap per a que les editorials valencianes tinguen cabuda, tant a les Fires de
Llibre comercials com a Fires Internacionals professionals.
Els protocols i les mesures de seguretat marcades per les autoritats sanitàries de tot el
món i les dificultats per a viatjar de manera segura han obligat al sector a reinventar i
adaptar els formats tradicionals. Si els últims anys ja s’estaven implementant activitats
virtuals i s’estaven programant esdeveniments combinats, en aquest moment l’adaptació
al format quasi exclusivament virtual de les grans fires és la que ha possibilitat i ha garantit
la continuïtat de l’activitat del sector a nivell internacional.
Per tal de garantir una bona adaptació i la continuïtat de l’activitat de les editorials
valencianes és fonamental mantindre la línia de recolzament al seu procés
d’internacionalització que des de fa temps impulsa l’AEPV amb suport de la Direcció
General del Llibre.
Els canvis en l’evolució de la pandèmia i les diferents situacions en que ens hem trobat i
ens trobem a Europa han fet variar el calendari i el format de les Fires, activitats i
encontres programats per als darrers i els pròxims mesos, canviant també la planificació
de participació i les expectatives dels nostres editores i editors.
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/FIRES DEL LLIBRE
Saló del Còmic de València
Del 28 de febrer a l’1 de març 2020
Feria Valencia

El Saló del Còmic de València presumeix d’aglutinat en els seus més de 20.000 m² de
superfície expositiva a un total de 211 expositors, entre els quals s'inclouen 20 de les
editorials més representatives del panorama nacional de l’edició. També tenen cabuda
llibreries especialitzades en còmic, institucions, organismes i empreses multimèdia
relacionades amb l'entreteniment. L’edició del darrer exercici va pretendre fixar
precedent pel que fa la participació de les editorials valencianes dins d’aquest
esdeveniment. Les editorials que han participat d’aquesta iniciativa van ser:













Grafito Editorial
Fandogamia Editorial
Anillo de Sirio,
Desfiladero Ediciones
Babylon
Arte 43
Librería Yojimbo
Greyskull Online
Gotham
Comics de Colección
Bangarang
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Amb la participació d’editores valencianes la voluntat de l’AEPV és la de consolidar
aquesta fita, a més de la venda, com un punt per a la creació de sinergies professionals,
per això, va facilitar un espai d'intercanvi i entrevistes de treball entre autors i editors que
funcionés de catalitzador de nous projectes i basant-se en els objectius de:
- Mostrar el múscul de la producció editorial valenciana dins la galàxia del còmic , la
novel·la gràfica i la il·lustració.
- Consolidar la trobada com un punt per a la creació de sinergies professionals.

Setmana del llibre en Català
Barcelona
Moll de la Fusta
Del 9 al 13 de setembre de 2020
La Setmana del Llibre en Català és una fira que permet reconèixer la tasca de les editorials que
editen en català i de les llibreries que acosten al lector les seues publicacions, donant visibilitat al
llibre i les revistes i oferint eines per a fomentar la prescripció de la lectura.
La Setmana fomenta la trobada entre lectors, llibreries, editorials i revistes que editen en català.
Una oportunitat per a trobar novetats, per a recuperar antics fons editorials i al mateix temps
gaudir de lectures en veu alta amb reconeguts autors, actors i periodistes, sopars literaris, taules
redones, nits de música i cinema i espectacles familiars. En síntesi, es tracta d'una xicoteta ciutat,
innovadora i sostenible, de la lectura, el llibre i les revistes en català.
Del 9 al 13 de setembre la Setmana del Llibre en Català, va celebrar la seua 38a edició i ho fa
convertint-se en l'oferta més gran de la història de llibres en català. La Setmana, un dels
esdeveniments culturals més importants del país, aquest any adaptat a les restriccions sanitàries,
va canviar la seua ubicació excepcionalment al Moll de la Fusta i malgrat les restriccions socials
va intentar afavorir el contacte directe, la relació entre llibreters, editors i lectors, que podran
trobar totes les novetats, però també llibres de fons i les col·leccions de cada segell.
PARTICIPACIÓ D'EDITORIALS VALENCIANES
Com sempre, amb una àmplia proposta d'activitats de tota mena (presentacions, recitals,
itineraris literaris, xarrades ...) per a xiquets i adults, que també contribueixen a estimular i
promoure la lectura en català.
La participació del llibre en valencià en aquesta Setmana ha sigut molt important, per a la seua
visibilitat i implantació comercial en tot l'àmbit lingüístic. Durant nou edicions consecutives
l’Associació ha comptat amb el suport de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i CEDRO per a
poder desenvolupar l'activitat.
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AEPV ha estat present en la Setmana en el mòdul 56 i ha comptat amb la participació de les
següents editorials:



















Vincle Editorial,
Edicions 96
Edicions del Bullent
Publicacions Universitat d’Alacant
EdictOràlia Llibres i Publicacions
Malian Editorial
Drassana
Balandra Edicions
Servei de Publicacions de la Diputació de Castelló
Onada Edicions
Institució Alfons el Magnànim
Lletra Impresa Edicions
Publicacions Universitat de València
Tres i Quatre Edicions
Edicions Bromera
Sembra Llibres
Universitat Jaume I
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El desenvolupament del programa de presència en fires del llibre valencià ha tingut com a
principals objectius enriquir i donar visibilitat a la presència dels escriptors valencians i a la seua
obra escrita en la nostra llengua. Alhora que presentar un panorama de la literatura i la cultura
valenciana a través de les novetats editorials de la temporada.

BABA-KAMO Festival i Fira del Llibre Il·lustrat
Del 11 al 13 de desembre de 2020
Centre del Carme de Cultura Contemporània

En 2018 la Fundació FULL en col·laboració amb l’Associació de Professionals de la Il·lustració
Valenciana varen considerar que la celebració d’un festival i fira específics del llibre il·lustrat en la
ciutat de València, que atraguera i aglutinara editorials, llibreries i autoedicions especialitzades
d’àmbit estatal i internacional, constituiria una important fita en el món del llibre valencià,
contribuint a la visibilització i el millor coneixement dels autors i autores, editorials i llibreries,
afavorint les sinergies amb altres agents del sector de caràcter estatal i internacional i enfortint,
per tant, a la indústria del llibre il·lustrat. Reivindicant la rellevància social dels professionals de la
il·lustració gràfica i normalitzant el llibre il·lustrat:
1) com una important eina de transmissió formativa i cultural, 2) com un ric patrimoni artístic i
literari, 3) com un excel·lent element d’oci i 4) com una indústria cultural que cal defensar i
enfortir.
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Baba-Kamo va trobar suport en l’Associació d’Editorials del País Valencià pel que respecta la
facilitació i coordinació de l’espai dedicat a la venda. També es va fer càrrec de la contractació de
la senyalística i la retolació de tot el claustre, mesures que s’han hagut de reforçar per la situació
de crisi sanitària. Aquesta ha estat una edició que ha hagut de ser modificada al llarg dels mesos
en diferents aspectes a causa de la pandèmia mundial de la COVID-19, per tal d’anar adaptant-se
als diferents escenaris de cada moment i a les diferents mesures de seguretat i sanitàries
recomanades per les autoritats competents.
La primera edició de «Baba Kamo. Festival i fira del llibre il·lustrat» de València va suposar una
important arrancada que va superar totes les previsions de l’organització. Així, a fi de consolidar
el projecte de Baba Kamo i continuar amb la seua línia de creixement, es va programar la tercera
edició, corresponent a 2020, per a continuar treballant per a acostar aquesta disciplina al públic
valencià i espanyol i atraure agents culturals, editorials i públic assis- tent altres latituds de
caràcter nacional i internacional, i consolidar Baba Kamo com la cita anual del món del llibre
il·lustrat a Espanya.

//ACTIVITATS PRÒPIES
Literary Market – Adapta
Del 17 al 19 de novembre de 2020
València-Format Virtual
Literary Market (www.literarymarket.eu), és un programa per a la posada en comú d’obres
artístiques de diferents editors independents europeus. En les edicions passades, aquesta
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trobada, ha suposat una gran oportunitat perquè editors d’altres territoris coneguen la literatura
en valencià i per a propiciar que es generen sinergies entre els agents involucrats. L’objectiu
d’aquesta reunió ha estat donar suport als editors independents amb productes d’alta qualitat.
LA TRAJECTÒRIA D’AEPV EN LA CERCA DE NOUS PÚBLICS PER A LA LITERATURA VALENCIANA
La generació d’espais d’oportunitat per a la difusió de la literatura valenciana ha estat un dels
objectius de l’AEPV des de la seua creació. L’associació té una llarguíssima trajectòria de presència
en fires internacionals i també d’organització de missions inverses per a donar a conèixer les
obres creades al País Valencià a empreses de tot el món.
Aquesta aposta per la internacionalització i la difusió de la nostra literatura fora dels límits
geogràfics valencians va prendre especial força entre els anys 2015 i 2018, quan l’AEPV va liderar
el projecte «Estratègies per a la preservació de la cultura literària europea a través de la
cooperació entre editorials en llengües minoritàries» (PUBCOOP), finançat dins del programa
Europa Creativa.
La participació en aquest programa va servir per consolidar els projectes d’internacionalització
d’algunes editorials valencianes, i especialment per a donar ferramentes a moltes altres que
veuen viable difondre les seues obres fora de les nostres fronteres arran d’aquest programa.
El projecte PUBCOOP va concloure el 2018 amb la celebració del I Congrés Europeu Literary
Market a València. En aquest congrés van participar 41 editorials independents de diferents
països d’Europa, així com diferents representants procedents de Catalunya, Galícia i Euskadi.
L’AEPV va voler fer coincidir aquest congrés amb un gran esdeveniment cultural que és la
celebració de la Plaça del Llibre, el gran aparador d’obres escrites en valencià que se celebra
durant aquests dies també a València. L’objectiu va estar aprofitar les sinergies que es poden
produir amb les dues accions, en tant que la Plaça del Llibre serviria per a mostrar a editors de
països veïns, d’una banda, que la literatura està viva i, d’altra, que hi ha interès per part de les
persones lectores en els textos escrits en valencià. La coincidència en el temps d’aquests dos
actes és favorable perquè el públic senta curiositat per ambdós projectes.
El resultat del congrés va ser tan positiu, que es va reeditar en la Plaça del Llibre de 2019 i ho ha
fet de nou aquest any. Als encontres comercials s’afegeixen xarrades i conferències divulgatives
sobre les literatures de diferents països europeus.
Es busca, a més, incorporar altres llenguatges artístics complementaris al text escrit. En l’edició
de 2019 hi van participar per primera vegada els professionals de la il·lustració valenciana, de la
mà de la seua associació, APIV.
En la nova edició obrim el ventall al món de l’audiovisual, un llenguatge que beu directament de
les obres literàries i que ofereix enormes oportunitats de difusió de les obres escrites pels nostres
autors i autores.
EL TRANSVASAMENT DE LA LITERATURA VALENCIANA A ALTRES DISCIPLINES ARTÍSTIQUES
Si bé en unes altres edicions la proposta ha estat enfocada a establir connexions entre la literatura
valenciana i unes altres de l’estranger, ara l’objectiu d’arribar a altres públics s’assolirà també
exportant la nostra literatura a la disciplina del món audiovisual.
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El projecte del Literary Market-Adapta ha incorporat una programació de xarrades i conferències
gestionada per l’AEPV, que ha girat al voltant del procés creador d’ambdues parts: la literària i
l’audiovisual. En aquestes jornades es busca l’anàlisi que permeta un major coneixement dels
textos literaris i cinematogràfics, per poder apreciar els mecanismes constructius de cadascun,
per poder assolir transmetre la mateixa història a través de mitjans diversos. Aquest procés, el de
portar la literatura a altres terrenys o viceversa (portar l’audiovisual a l’escriptura), sempre resulta
una tasca divulgadora, amb l’increment del públic de l’obra original. A més, l’adaptació és una
solució recurrent en la història de l’art. Com a exemple, el cinema ha begut de textos literaris
durant la seua trajectòria. N’és prova el fet que el 85% d’òscars entre el 1930 i 1992 són
adaptacions de la literatura. El nostre territori no pot obviar aquesta realitat i escau fomentar la
fluïdesa intel·lectual entre els dos sectors.
Moltes vegades, tot i que en diferents formats, el fet narratològic suposa un accés al coneixement
històric i cultural d’un lloc. Per això, també resulta una activitat que participa de l’exhibició i
coneixença de la cultura del nostre territori.
Dins de tot aquest cicle, també ha hagut cabuda per a la visibilització de l’obra artística i cultural
de la dona al llarg de la història, tenint en compte l’equitat a l’hora de focalitzar en obres del
passat i en la producció actual.
LITERARY MARKET-ADAPTA I LA PROJECCIÓ DE DIVERSES VESSANTS ARTÍSTIQUES
El format del Literary Market-Adapta s’ha compost d’un encontre virtual entre professionals, per
un costat, i d’un cicle de conferències, per l’altre. Els encontres s’han gestionat amb el propòsit
de crear una plataforma perquè les obres del País Valencià troben una via de projecció a
l’estranger i d’intercanvi entre professionals del mateix territori.
Dins de la seua programació, el Literary Market-Adapta ha comptat amb un cicle de conferències
i xarrades al voltant de la literatura i l’audiovisual valencià. En aquesta edició, l’activitat s’ha volcat
en estrènyer els vincles entre les dues disciplines artístiques, amb una relació molt rica i poc
coneguda. Les connexions entre cinema i literatura, per posar un cas, són pràcticament
inevitables. La manera en què es conta un relat, les tècniques de traspàs entre un mitjà i un altre
(quan parlem d’adaptacions de novel·les al cinema) o les diferents resolucions narratològiques
dins d’un territori amb una història literària comuna necessiten cohesió entre les disciplines
artístiques involucrades. Cal reforçar aquests vincles per enriquir els sectors de l’escriptura i la
producció audiovisual: el món cultural necessita oportunitats per compartir coneixements i
comparar tendències artístiques i el Literary Market serà un espai on això esdevinga possible.
PROPÒSIT
Amb el Literary Market-Adapta, l’objectiu de l’AEPV, com a òrgan promotor de la producció
editorial valenciana, és fomentar l’interès cultural i artístic per als dos mons —el literari i
l’audiovisual— de la posada en comú de la feina de les dues bandes. Són dos sectors amb un
potencial realment gran al País Valencià i es pretén, d’una banda, difondre aquesta vàlua i, de
l’altra, establir connexions entre els professionals dels dos àmbits. Cooperar i compartir, en
termes artístics, és imprescindible perquè les infraestructures treballen amb encara més força i
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n’extraguen el màxim potencial. La voluntat és exposar aquesta riquesa inexplorada a un públic
professional i, també, general.
OBJECTIUS
El Literary Market-Adapta, en l’edició de 2020, es fixa dos objectius prioritaris:
• Crear connexions entre dos llenguatges artístics: el de l’escriptura i el de la creació audiovisual.
• Reconèixer la feina dels dos sectors artístics dins del territori valencià.
Com a objectius secundaris, es pretén:
• Posar en valor el potencial del món audiovisual valencià.
• Enfortir els vincles entre l’audiovisual i el literari.
• Crear sinergies entre dues disciplines artístiques per enriquir ambdós sectors.
• Contribuir a la divulgació i al coneixement dels autors i autores valencians per part de la societat.
• Contribuir a la divulgació i al coneixement de la literatura valenciana dins de la indústria
audiovisual actual.
• Donar a conèixer el bagatge artístic i cultural del nostre territori.
DESTINATARIS
El projecte implica distints receptors:
• Editorials. Plataforma per promocionar el procés editorial.
• Professionals del sector literari i audiovisual. Afavorir-ne el reconeixement i la projecció pública,
tant escriptors, guionistes, editors, etc. com directors, actors, productors, etc.
GENERAL
Com ja s’ha apuntat, el projecte està pensat per ser obert a tothom: el propòsit és divulgar
aquesta creació artística en el nostre territori. Per tant, enfoquem el projecte cap a la curiositat
de totes les persones amb coneixements previs o no sobre la matèria.

PARTICIPANTS EN EL SALÓ LITERARY MARKET-ADAPTA. SINERGIES DINS DEL SECTOR.
El saló Literary Market-Adapta ha vist créixer el número i perfil de participants en les dues últimes
edicions. En un inici les conferències i reunions estaven dirigides exclusivament a editorials
(espanyoles i estrangeres). En la passada edició es va incorporar una jornada dedicada als i les
professionals de la il·lustració, a través de APIV (Associació de Profesionals de la Il·lustració
Valenciana), i en aquesta ocasió convidem també a professionals del sector audiovisual.
EDITORIALS: S’ha convidat a participar en les trobades a totes les editorials participants en la Plaça
del Llibre, encara que la inscripció ha estat oberta a qualsevol editorial.
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AGÈNCIES LITERÀRIES: Entre els convidats internacionals trobem diferents agències literàries i de
representació d'autors. La participació d'aquestes agències permet amplificar l'abast de les
reunions mantingudes amb les editorials i il·lustradors.
PROFESSIONALS DE LA TRADUCCIÓ: En una trobada dedicada a la compravenda de drets de
traducció, no podia faltar el punt de vista d'aquests professionals. Han estat convidats a participar
en les conferències sobre els panorames literaris de diferents entorns d'Europa i treballem per a
crear una base de dades de professionals a la disposició de les editorials.
PROFESSIONALS DEL SECTOR AUDIOVISUAL: S’ha convidat a productores audiovisuals de tot
l'Estat, a més de prestar especial atenció a les empreses amb base en la Comunitat Valenciana.
GUIONISTES: S’ha convidat a guionistes que puguen estar interessats en el procés d'adaptació
d'obres literàries, que al seu torn comptaran amb una plataforma en la qual establir contactes
amb les productores participants.
RECURSOS
Personal
AEPV compta amb una personal propi especialitzat en l'àrea d'internacionalització, incloent gestió
de projectes europeus, relacions amb institucions en fires internacionals i amb una llarga
experiència en el sector. Al front d’aquest treball de coordinació i facilitació de sinergies entre
empreses editores es troba Marian Val acompanyada pel suport i assistència de Rosella Reig.
La iniciativa, a més es complementa amb un servei extern d’assessoria als socis per a consultes
de compra venda de drets i internacionals i contractes, facilitat per Carlota Torrents de l’agencia
Fishing Talent sota el segell Asterisc Agents. El servei s’ha dut a terme durant tot l’any 2020
exceptuant els mesos d’estat d’alarma i confinament.
Per a la jornada específica sobre indústria audiovisual hem comptat amb la col·laboració de Joana
Chilet, qui acumula més de 25 anys d'experiència professional en el sector audiovisual i de gestió
cultural.
Com a gestora cultural està preparant l'edició de 2020 del VLC PITCH FÒRUM, on va ser
responsable de producció en la seua primera edició. També ha participat en les dues edicions de
MAFIZ, la zona d'indústria del FESTIVAL DE MÀLAGA. I ha sigut coordinadora del ShortPitch,
l'esdeveniment de pitching de curtmetratges de SKYLINE FILM FESTIVAL DE BENIDORM. En 2019
va exercir com a coordinadora de l'associació de productors AVANT.
Donades les circumstàncies sanitàries l’esdeveniment que en principi anava a celebrar-se al
Centre de Cultura Contemporània Octubre, propietat de ACPV finalment es va celebrar en
modalitat virtual mitjançant una plataforma habilitada per Nautilus Gestió Cultural i Comunicació.
Per una banda, s’han tractat els transvasaments entre mitjans. Pren especial rellevància el
contacte directe entre professionals dels diferents àmbits. Per a que l’encontre siga productiu,
s’ha dissenyat un procés de preselecció i estudi de textos que s’han presentat a les productores
participants, tot i posant en valor la seua viabilitat per a ser adaptats a l’audiovisual. Literary
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Market Adapta ha comptat amb un espai per a la presentació de les propostes en públic i també
per a realitzar reunions individuals.
Per una altra banda, també és significatiu el paper divulgador de les jornades. Els creadors han
reflexionat sobre els aspectes més rellevants del llenguatge escrit i el cinematogràfic, des del punt
de vista de l’estil, el contingut i el procés de creació, d’aquestes obres. Els professionals i el públic,
en general, han après i compartit mecanismes i estratègies de resolució artística. Perquè es
generen tendències i oposicions calen espais de debat i aquest projecte és idoni per a propiciar
aquest escenari.
Per primera vegada al País Valencià s’ha propiciat un encontre buscant la complicitat del sector
editorial i l’audiovisual. La incitativa ha volgut fer pales en la necessitat de fusió d’ambdues
industries.
Els resultats, valorats molt positivament, justifiquen la necessitat d’enfortir el teixit cultural que
representa la literatura valenciana actual, tant com la necessitat de fer-la extensible al món
audiovisual.
Literary Market-Adapta te l’ambició de donar continuïtat a aquest tipus d’encontres creixent en
tant, la qualitat de continguts com en ampliar l’abast en nombre de participants amb vistes de
nodrir-se amb més col·laboracions de cara a properes edicions.

Nova Identitat d’AEPV
De desembre de 2020-març de 2021
Amb motiu de celebració del 30 aniversari de l'Associació que, a causa de la situació sanitària no
s'ha pogut commemorar, una de les activitats que s'han estimat per a l'últim trimestre de 2020 i
amb vista de millora i continuïtat cap a 2021 ha sigut repensar el disseny web, així com la identitat
de l'Associació.
L'objectiu inicial amb anterioritat a la proposta de disseny que finalment hem aprovat era revisitar
la imatge gràfica que l'any 2000 va signar el dissenyador Juan Nava sobre la il·lustració original
d'Enric Solbes i rellançar-la adaptant-se a les tendències contemporànies. Amb aquesta finalitat
hem encarregat el projecte a l'estudi de disseny Dídac Ballester el qual ens ha presentat una
proposta diametralment oposada a la qual en inici havíem plantejat, però no per això menys
funcional i interessant. La nova identitat d’AEPV ha partit amb la consigna de fugir de l'acrònim i
ha reforçat la seua presència, personalitat i caràcter amb una imatge que funciona com a logo i
imatge d'identitat.
En paral·lel s'ha treball per a transposar la nova identitat a la pàgina web amb la voluntat de
reordenar i actualitzar continguts i renovar funcionalitats i adaptabilitats a dispositius mòbils.
Aquest projecte s'està desenvolupant en col·laboració amb l'estudi de programació Al Quadrat.
L'actual espai web s'ha dissenyat atenent criteris gràfics i de facilitat en el maneig per a l'usuari.
Així mateix, prolonga l'abast cap a la funcionalitat de manera que que estiga a l'altura de les
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expectatives dels usuaris socis que han anat creixent exponencialment en número, conforme se'ls
ha anat oferint nous serveis i accés a nous continguts.
El restyling de la pàgina web s'ha projectat atenent els següents objectius.
- Nova programació, respectant els continguts en les noves bases de dades, la seua completa
adequació a les noves normes CSS i HTML. Compliment formal dels estàndards seguits per la
majoria de les noves versions de navegadors i recomanats per totes les entitats certificadores.
Això implicarà la seua optimització per a cercadors, facilitant que els robots i motors de cerca
puguen indexar-nos en les seues bases de dades, amb tota aquella informació facilitada per
l’AEPV.
- Millora estètica i la seua total adequació a les noves estructures Web, complint i establint els
formats estàndard i respectant sempre la imatge associada i la funcionalitat perseguida amb la
nova versió.
- Programació perquè el portal, siga un espai de major participació i elevant exponencialment així
la seua labor social.
- Nou registre d'usuaris i llista de distribució per MailChimp. Més pràctica, versàtil, de nou ús,
amb majors possibilitats de funcionament i programació de manera que els usuaris registrats
puguen accedir a informació reservada per a ells.
Pel que fa a la vista, la home principal allotja una zona de notícies sectorials i un espai de parc de
proveïdors amb contraprestacions per a les empreses associades mitjançant l'administració de
baners i anuncis amb la finalitat de destacar la informació o publicació de continguts, actes, fires,
etc. En el menú de continguts superior s'allotgen els següents subapartats:
- Associació: informació relacionada amb les funcions que desenvolupa l'entitat. Organigrama,
activitats, estatuts, memòria d'activitats i documentació per a noves altes.
- Editorials: llistat de les empreses editorials associades i dades de contacte.
- Notícies: històric de notícies publicades.
- Documentació: relació d'informes sectorials (comerç interior, estudis d'hàbits de lectura, llibre
digital)
- Recursos professionals: legislació, convocatòries de subvencions i ajudes, recursos de formatius
i fires del llibre.
- Cercador avançat de continguts en la pròpia Extranet i Intranet, sempre complint amb la política
d'usos i l'accessible gestió del coneixement d'usuaris.
- Comunicacions: Repositori que facilite la introducció, administració i apilament de continguts
per al seu ús en qualsevol moment i el seu enllaç a qualsevol contingut, menú, comentari, etc.).
Galeria d'imatges i continguts multimèdia amb el mateix objecte.
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///FIRES INTERNACIONALS
El sector editorial de la Comunitat Valenciana està format per xicotets editors que assisteixen a
una important transformació de la seua indústria. Especialment afectats per una globalització
dels actors que dificulta no solament la competència en mercats exteriors, sinó també en els seus
propis mercats, on actors multinacionals estan asfixiant a la indústria local. Aquesta situació posa
en perill a la indústria no solament en termes econòmics i d'ocupació, sinó també en termes de
generació i preservació de la cultura local.
Per aquest motiu, el reforç d'aquests editors a través de la generació d'oportunitats a nivell global
és fonamental per a poder mantenir viva aquesta indústria, els llocs de treball que representa i el
seu efecte en la preservació de la nostra cultura literària i plàstica. I per a aconseguir aquest
objectiu és imprescindible tenir el suport de les associacions i de les institucions públiques.
Una de les línies de treball més importants de AEPV és la internacionalització de les empreses
editorials valencianes.
Des de la seua fundació en 1994, la AEPV ha impulsat i recolzat la participació de les xicotetes i
mitjanes editorials en les fires internacionals més importants: Guadalajara, Frankfurt, Londres,
Shanghái, Liber o Bolonya.
Paral·lelament, s'ha impulsat la realització de missions inverses en col·laboració amb els
corresponents organismes públics. En les últimes edicions s'han mantingut reunions comercials
amb fins a una trentena d'editors francesos, italians, romanesos, lituans, coreans, turcs, xinesos i
japonesos.
Dins dels projectes d'internacionalització l’AEPV ha liderat el programa PUBCOOP-Literary Market
seleccionat per la Comissió Europea dins del programa Europa Creativa. El projecte es va
desenvolupar entre 2016 i 2019 amb el finançament de la Comissió Europea i subvencions de la
Generalitat Valenciana, el Ministeri de Cultura d'Espanya i el Consell de Cultura Lituà.
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Gràcies al projecte PUBCOOP – LITERARY MARKET la participació de l’AEPV en esdeveniments
internacionals s’ha vist potenciada, l’AEPV ha adquirit nous coneixements i contactes per a
desenvolupar estratègies de col·laboració amb altres associacions d'editors, tant en el mercat
espanyol com a internacional.
El projecte europeu PUBCOOP-Literary Market ha despertat l’interès al mercat internacional de
moltes xicotetes editorials que fins al moment no s'havien plantejat aquesta possibilitat per
considerar-la fora del seu abast.
Més enllà de les conclusions del projecte PUBCOOP, que han analitzar les estratègies de
col·laboració entre associacions d'editorials, sembla clara la necessitat d'elaborar una estratègia
global de foment de la internacionalització per a donar continuïtat als coneixements adquirits
tant per la AEPV com pels editors en el transcurs d'aquests últims tres anys.
Desenvolupar aquesta estratègia que integra les accions que ja es duien a terme i les noves
accions que donaran més entitat i coherència a la projecció internacional de les editorials
valencianes és l’objectiu fonamental de l’Oficina d’Internacionalització de l’AEPV.
Des de l’AEPV estem convençuts de que la presència en fires segueix sent la forma més directa
de potenciar la internacionalització. Per això doncs, la participació en les grans fites internacionals
i el recolzament a les editorials valencianes en la preparació i desenvolupament de les accions
durant la fira constitueixen una de les línies de treball més importants de l’Oficina
d’Internacionalització.
Enguany i malgrat la situació de crisi sanitària que ha afectat mundialment a tots els sectors
l’AEPV, ha participat en les següents fires internacionals.
FESTIVAL DE LA BANDE DESSINÉE D’ANGOULÊME. Del 28 de gener a l’1 de febrer de 2020 a
Angulema, França.
LIBER, Feria internacional del Libro. Celebrada del 27 al 29 d’octubre en format virtual, Barcelona,
Espanya.
FRANKFURTER BUCHMESSE. Del 14 al 18 d’octubre en format virtual, Frankfurt, Alemanya.

Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême
Festival Internacional de Còmic d’Angulema
Del 30 de gener al 2 de febrer de 2020
El Festival del Còmic d'Angulema es celebra enguany del 30 de gener al 2 de febrer i és el segon
festival de còmics gran d’Europa i el tercer més gran del món després del Lucca Comics & Games
i el Comiket. Ha tingut lloc al mes de gener cada any des del 1974 quan fou fundat per Francis
Groux, Jean Mardikian, i Claude Moliterni a la ciutat d’Angulema, França. El festival té lloc arreu
de la ciutat i es divideix en diverses àrees no connectades entre elles directament.
En l’edició de 2019 va rebre més de 200.000 visitants, uns 800 dels quals són periodistes francesos
i 200 periodistes estrangers, i al voltant de 8000 eren professionals. Quasi 300 expositors de 32
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paisos diferents que, a més oferiren un programa complementari de 270 activititats entre
encontres, tallers, conferències, espectacles i projeccions.
Des dels seus inicis, el Festival d'Angulema ha acollit totes les formes de còmics de tot el món.
L’esdeveniment representa un espai de discussió per a professionals de tots els continents
vinculats al sector de la historieta. Un sector els límits dels quals s’han obert i ampliat
especialment en l’última dècada on hem vist que les traduccions i adaptacions de còmics es
multipliquen (al cinema, en forma d’animació, sèries, formats digitals ...).
MERCAT INTERNACIONAL DE DRETS (MID)
Per donar suport a aquestes transformacions, el Festival desenvolupa el seu Mercat Internacional
de Drets (MID). Els darrers anys l’espai dedicat a aquesta activitat s’ha ampliat significativament,
cosa que permet acollir nous expositors de tots els països. També han augmentat els serveis per
a professionals (cites ràpides, conferències premium, espais de reunió per a agents i professionals
no expositors, espai de convivència, sala de conferències, etc.), la qual cosa el converteix en un
espai molt adequat per a la presentació dels projectes i publicacions dels editors valencians de
còmic que volen ampliar la seua presència internacional.

Com en anys anteriors l’AEPV, avalada per l’experiència de més de 19 anys de participació en fires
internacionals del sector editorial, oferiex la seua col·laboració per a comunicar i convocar a la
participació; per a custodiar, atendre l’stand i acompanyar i assessorar els editors valencians en
aquesta fira; serveis d’intèrpret plurilingüe; i difusió internacional mitjançant el butlletí
ValencianBooks.
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L’edició de 2020 va ser d’especial interès per a l’AEPV perquè participava per primera vegada en
aquesta fita. Gràcies al suport de la Direcció General de Cultura i Patrimoni i en col·laboració amb
l’Associació es va impulsar una expedició d’autores i autors, i editorials valencianes
especialitzades en còmic, les quals van poder tenir presencia al Mercat Internacional de Drets
celebrat durant els dies de fira. Editorials com Grafito, Anillo de Sirio, Babylon, Desfiladero-Xiulit,
Fandogamia, El Nadir i Camacuc participaren en aquesta iniciativa i mantingueren encontres
professionals amb autors i editors internacionals. El sector valencià del còmic a més va estar
recolzat per la presencia d’autors amb projecció internacional com Núria Tamarit, Jose Fonellosa,
Cristina Durán i Miguel Àngel Giner
A l’Expedició se li va sumar la participació de Carmen Amoraga, Directora General de Cultura i
Patrimoni i Àfrica Ramírez, Presidenta de l’AEPV.

LIBER Edició Digital
Fira Internacional del llibre
Del 27 al 29 d’octubre 2020
Liber, la Fira Internacional del Llibre que promou la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya
(FGEE) és considerada com l'esdeveniment professional més important de la indústria del llibre
en espanyol. És una fira itinerant que alterna edicions anuals a Madrid i a Barcelona. La 37 edició
es va celebrar al recinte d’IFEMA-Madrid , i va comptar amb una extensa participació amb més
de 360 expositors, 70 països, 550 compradors i més 11.000 visitants.

En l’edició de 2020 ens vérem obligats a treballar des de la perspectiva virtual degut les
restriccions de mobilitat que exigia la crisi sanitària, per aquest motiu la Federació de Gremis
d’Editors d’Espanya va programar la Fira íntegrament en format virtual. Mitjançant una aplicació
web ad-hoc, totes les editorials interessades a participar hi van generar el seu propi estand virtual
on mitjançant diverses funcionalitats les empreses editores tenien accés a generar agenda i
propiciar encontres professionals i generar noves sinèrgies comercials.
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En la mencionada edició digital del LIBER 2020 hi participar les següents editorials valencianes.
Publicacions Universitat de València, Editorial Pre-Textos, Andana Editorial, Publicacions de la
Universitat d’Alacant, Institució Alfons el Magnànim, Editorial ECU, Litera libros, Algar Editorial,
Edicions Bromera, Cuadernos Rubio, Ediciones Dharma, Edicions Perifèric, Balandra Edicions i
Grup Sargantana
L’edició de 2020 organitzada per Fira de Barcelona va aglutinar la presentació de novetats i fons
editorials per part dels més de dos centenars d'expositors i 400 cases editorials, amb reunions de
negoci amb compradors i prescriptors convidats de més de 60 països, així com trobades amb
diferents professionals espanyols del món del llibre.
També es van incloure n en aquest entorn on-line les Jornades Professionals Liber , les quals
abordaren l'adaptació del món del llibre al mercat pospandemia.
Es treballa dins d'una àmplia oferta formativa dirigida als editors i als visitants que se centra a
oferir taules rodones, debats i conferències posant el focus en temàtiques com el llibre digital,
tendències de model i promoció digital, sistemes de gestió de fons editorial i metadades, reunions
de grup d'editors internacionals i especialment del programa PICE-Programa per a la
Internacionalització de la Cultura Española. El qual se centra a impulsar i facilitar la presència
exterior del sector creatiu i cultural espanyol.
Amb la seua oferta comercial i d'activitats, Liber 2020 va mostrar, del 27 al 29 d'octubre de 2020,
novetats, models de negoci i oportunitats de creixement en el sector del llibre en nous àmbits
lligats a la digitalització, la comercialització i la internacionalització del llibre amb els ferms
objectius de:
•
Presència de les editorials valencianes en l’esdeveniment més important del sector del
llibre espanyol.
•
Seguir apostant per la internacionalització de les indústries del sector, sobretot a Amèrica
Llatina
•
Reflexionar i debatre, conjuntament, sobre els desafiaments del futur.
•
Consolidar la presencia valenciana en la Zona Digital

Frankfurter Buchmesse-Special Edition
Fira Internacional del llibre de Frankfurt. Edició digital
Del 14 al 18 d’octubre de 2020
La Fira del Llibre de Frankfurt està considerada com la major plataforma comercial per a tots els
sectors que componen el sector del llibre. En ella es donen cita editors, llibreters, distribuïdors,
gràfics, agents literaris, il·lustradors, autors, traductors, impremtes i intermediaris del món
editorial.
La primera edició exclusivament digital de la Fira de Frankfurt, la Frankfurter Digital Buchmesse,
es va celebrar del 14 al 18 d’octubre de 2020, hi va ampliar els formats digitals existents i va
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desenvolupar noves ofertes virtuals per a tots els expositors a través de les quals hi varen
participar en nombrosos esdeveniments i accedir a les oportunitats de trobada.

El principal objectiu, tant dels expositors com dels professionals que visiten la Fira és la
compravenda de drets editorials i, en aquest sentit, Frankfurt és el fòrum internacional més
important, com el demostra el fet que el 80% dels contractes anuals de drets d'autor del món es
tanquen en aquesta cita.
Altres objectius que persegueixen els participants són: observar les tendències editorials del
mercat internacional, descobrir nous models de negoci així com estar al dia dels últims avanços
en el comerç electrònic i l'e-book.
Frankfurter Buchmesse no només és la fira internacional més important de compravenda de
drets, sinó que també és un esdeveniment social i cultural enorme, que inclou una gran varietat
d’esdeveniments emocionants al recinte firal, a tota la ciutat de Frankfurt i ara, per primera
vegada, digitalment a tot el món. A més, el comerç internacional de drets i llicències es va articular
a través de la plataforma Frankfurt Rights.
Les editorials que han participat d’aquesta iniciativa en la darrera edició foren Desfiladero
Ediciones, Babylon, Vincle Editorial, Saralejandria Ediciones, Media Vaca, Lisermed Editorial i
Grupo Sargantana.
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