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Happy Books s’avança al sector amb l’e-book  
 
Amb tres establiments a punts comercials de Barcelona, és la primera 
llibreria a Catalunya en sumar a la seva oferta lectors i llibres digitals.  
 
Els reproductors funcionen amb tinta electrònica, tenen gran capacitat 
d’emmagatzemar i serveixen també per guardar i escriure documents.   
 
Barcelona, 30 de desembre de 2008 
 
Quan encara la gran majoria d’editorials i llibreries es plantegen com afrontar el canvi 
de l’era digital al sector del llibre, Happy Books mou fitxa posant a la venda l’e-book i 
obres d’autors com Gabriel García Márquez, Eduardo Mendoza, Miguel Delibes i Juan 
Marsé. És la primera llibreria a Catalunya que aposta per incorporar el llibre digital a la 
seva àmplia oferta. “Creiem que l’e-book està aquí per quedar-se i que encaixa 
perfectament en el concepte de llibreria moderna i oberta a tothom que caracteritza 
Happy Books; per això volem ser els primers llibreters en apostar-hi”, afirmen Ingrid Pi 
i Bernat Fàbregues, que regenten l’empresa a Barcelona.   
 
L’experiència positiva d’altres empreses en comunitats com el País Basc i la informació 
rebuda al passat saló Liber han portat Happy Books a decidir-se per comercialitzar  
l’e-book i els nombrosos llibres que ja s’hi poden llegir. “L’e-book no només és 
interessant per poder llegir i adquirir títols a un preu molt econòmic sinó també com a 
eina per guardar i treballar amb qualsevol document”, diu entusiasmat Bernat 
Fàbregues. A ningú se li escapen tampoc els seus avantatges ecològics tenint en compte 
l’important estalvi de paper que suposa i la seva gran capacitat de memòria per guardar 
la biblioteca personal i qualsevol document o treball. A banda, es tracta d’aparells molt 
robustos, que ocupen poc lloc i que són més lleugers que la gran majoria de llibres. “Pot 
ser un regal molt encertat aquests dies, sobretot per a gent a qui agrada llegir en els seus 
desplaçaments i que, a més, ha de portar documents a sobre”, comenta Ingrid Pi.    
 
Reproductors amb tinta-e 
Happy Books ha començat a vendre els models iLiad d’iRex Technologies i el CyBook 
Gen 3 (veure fitxa tècnica i preu més avall), que funcionen amb tinta electrònica, una 
nova tecnologia que no emet llum ni cansa la vista, permet llegir perfectament des de 
qualsevol angle i gasta molt poca bateria. L’iLiad, un dels lectors més complets del 
mercat, és compatible amb arxius pdf, html, txt, bmp, jpg i png, compta amb pantalla 
tàctil de 8 polzades i 16 tonalitats de grisos i porta un llapis incorporat per prendre notes 
i dibuixar; pot connectar-se a internet per Wi-Fi. Per la seva banda, el CyBook és un 
model més econòmic, lleuger i petit, amb una pantalla de 6 polzades que llegeix els 
mateixos formats que l’iLiad i que pot arribar a guardar un miler de llibres.  Happy 
Books també ven cupons per descarregar els llibres, amb una llarga llista d’autors de 
renom, i que inclouen 2 títols des de 10 euros.  
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Sobre Happy Books 
Happy Books és sinònim de tradició, fruit de la seva fusió ara fa set anys amb La 
formiga d’or, la llibreria més antiga de Barcelona amb 123 anys d’història, però també 
de modernitat i innovació per les seves instal·lacions i les sorprenents campanyes de 
promoció que han convertit l’empresa en referent del sector a Catalunya. Actualment, 
compta amb uns 45 treballadors i tres establiments als punts més comercials de la ciutat: 
al c/Pelai, 20, amb 800 metres d’exposició; a l’Avda. Portal de l’Àngel, 5, amb 600 
metres d’exposició; i la botiga del claustre de la catedral. L’empresa, dedicada a la 
venda de best i long sellers, novetats editorials, llibres d’oferta i d’importació i  
joguines, està regentada per Ingrid i Josep Pi i per Bernat Fàbregues, tercera generació 
de les famílies Pi i Fàbregues, que han agafat les regnes del negoci familiar per bé que 
la segona generació, Josep Pi i Caparrós i Pere Fàbregues, encara hi segueix 
col·laborant. També posseeixen l’Editorial Òptima, que edita llibres que es venen 
principalment als seus centres. 
 
Característiques tècniques e-book 
 
iRex iLiad 
Dimensions: 217 x 155 x 16 mm  
Pantalla: tàctil 8,1” (124 x 152 mm), 768 x 1024 píxels, 16 nivells de grisos 
Pes: 389 grams 
Formats que llegeix: Mobipocket, pdf, html, txt, mp3, gif, jpg, png… 
Bateria: Recarregable (duració aproximada 12 hores) 
Memòria: 128 mb (admet targetes MMC – CF i memòries USB) 
PVP: 599 euros 
 
CyBook Gen 3 
Dimensions: 118 x 188 x 8,5 mm  
Pantalla: 7” (122 x 91 mm), 600 x 800 píxels, 4 nivells de grisos 
Pes: 174 grams 
Formats que llegeix: Mobipocket, pdf, html, txt, mp3, gif, jpg, png… 
Bateria: Recarregable (duració: 8.000 canvis de pàgina) 
Memòria: 512 mb (ampliable amb targetes SD) 
PVP: 280 euros 
 
Per a més informació: 
 
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa de Happy Books 
Eudald Aymerich Jou/ Tel.: 93 883 63 16-685 506 531 
info@monmar.net 
www.monmar.net 
http://monmarcom.wordpress.com 
c/Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 2ª planta 
08500 Vic 


