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Ariadna Ferrer i Guillem Alfocea varen fundar aquesta editorial el 
2013, motivats per la crisi econòmica però també per donar llum a 
un projecte pensat feia anys. La idea, editar llibres des de Menorca, 
d’autors de qualsevol part del món i per lectors en català.
Els impulsors ja tenien clar que es tracta d’un negoci complicat, 
amb un retorn de la inversió lent, però així i tot, afegiren un altre 
desig a la llista, publicar seguint criteris ecoedició. Actualment 
compten amb uns 15 títols publicats al mercat.
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1. De quins valors partiu?
Des de l’inici volíem fer ecoedició, en Guillem combina 
aquesta feina amb l’agricultura ecològica, per tant la cons-
ciència ja la dúiem incorporada. Volíem que la feina feta no 
tengués un impacte negatiu sobre l’entorn.
Un llibre també és un producte i per tant té un cicle, primer 
és la idea, es produeix, es ven i es mor. L’ecoedició vetlla 
perquè tot aquest cicle sigui el més sostenible possible.

2. Quines accions heu incorporat 
per seguir aquests valors?
Quan fas un llibre el primer és decidir si el publiques o no. 
A partir d’aquí valoram com realitzam tot el procés. En el 
disseny, a un llibre hi ha moltes pàgines en blanc perquè 
quadrin els plecs, nosaltres intentem que el nombre sigui 
el que es necessita i no més. Quantes tintes es posa a la 
portada. Si es plastifica o no. El format també és important 
perquè s’aprofiti al màxim el paper. Com s’aprofiten les tires 
sobrants, nosaltres per exemple, feim punts de llibre... Tot 
són decisions que afecten el producte. També funcionem 
amb plaques solars així que totes les hores d’ordinador són 
amb energia neta.
A part, les impremtes amb les quals treballem a Catalunya 
estan certificades o com a mínim amb processos incor-
porats i fan gestió correcta dels residus. Aquesta és una 
part important també per la logística del producte, com 
s’empaqueta, com s’envia...
Tot són petites accions que no costen tant però que al final 
tenen el seu impacte.

3. Què suposa aplicar aquestes 
accions, quin és el 
retorn?
L’ecoedició és encara un tema desconegut que passa des-
apercebut. Sí que és veritat que molts autors estan encan-
tats amb la idea però també és cert que fer ecoedició surt 
més car. Els llibres infantils, per exemple, estan quasi tots 
fets a la Xina. 
Fa falta un suport més clar de l’administració, per exemple, 
si les subvencions valoressin l’ecoedició això incentivaria, ja 
que no és només responsabilitat de l’editor, sinó és respon-
sabilitat de tots.

4. Com imagines el futur?
Jo crec que d’idees no en falten. Molta gent intenta tirar 
endavant projectes molt útils, però hi ha un problema 
estructural. Com a societat no estem mentalitzats. Com 
individus tenim les coses molt clares, però en conjunt 
seguim aplicant hàbits que no són coherents amb el que 
diem. Per tant, el futur no el veig molt clar. Per canviar 
alguna cosa encara estem en mans d’iniciatives individuals, 
de col·lectius petits i això és molt complicat i cansat i no és 
suficient. 
Quan vols fer les coses bé, que no contaminin... costa 
massa esforç, no es troben els productes necessaris o són 
massa cars... S’ha de facilitar tot allò que la gent està 
disposada a fer bé.
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