
 

CONCLUSIÓNS GALEUSCA DE EDITORES 2016 

Os editores en lingua catalá, galega e vasca, reuníronse no Centre do 

Carme de Valencia os días 16 e 17 de xuño no encontro GALEUSCA de 

editores, organizado pola Associació d´Editors do País Valencià, en 

colaboración coa Asociación  de Editores en Lingua Vasca, a Asociació d 

´Editors en Lingua Catalá e a Asociación Galega de Editoras. 

Ditas asociacións de editores agrupan a máis de 200 empresas editoras, 

cuxa produción anual supera os doce mil cincocentos títulos entre as tres 

linguas, valoran moi positivamente estes encontros e acordan as seguintes 

conclusións: 

1. Posibilitar unha maior colaboración entre as empresas editoras, 

compartindo experiencias e estratexias, apostando pola calidade e a 

biodiversidade. 

2. Manifestar a incerteza ante o actual modelo de negocio da edición 

dixital e profundar en novas vías que aposten pola sustentabilidade do 

mesmo, así como  polos mecanismos que dean visibilidade á edición nas 

linguas cooficiais. 

3. Manter a nosa responsabilidade como editores de achegar á 

sociedade contidos de máxima calidade, sexa cal for o seu soporte. 

4. Instar novamente as administracións públicas á racionalización do  

IVE cultural e a adoptar medidas efectivas na loita pola defensa da 

propiedade intelectual e a erradicación da piratería. 

5. Avaliación periódica dos  modelos de préstamo dixital, solicitando ás 

administracións públicas que os recursos se destinen á compra de 

contidos. 



 

6. Solicitase as administracións públicas que os programas de fomento 

do libro e a lectura conten coa corresponsabilidade e participación de 

todos os axentes sociais: familia, escola , sector do libro, bibliotecas, etc. 

7. Establecer un maior diálogo e implicación de todos os sectores da 

cadea de valor do libro coas administracións públicas para implantar 

políticas culturais efectivas que poñan en valor o  libro e a lectura como 

principais elementos dinamizadores dos procesos culturais. Ditas políticas 

deben materializarse na posta en marcha de plans estratéxicos dirixidos 

ao fomento ao lector e deben facer un especial fincapé na lectura en 

lingua propia, así como o desenvolvemento e aplicación da lexislación 

vixente as diferentes comunidades  autónomas. 

 


