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Introducció
Ciutat Lectora és un programa d’acompanyament de 4 anys per a la implementació, estratègica i planificada, d’accions
municipals de motivació lectora, adreçades a tots els ciutadans i ciutadanes d’una població. Aquest programa està
promogut per la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL) que s’encarrega d’impulsar i vetllar per a la correcta
implementació del programa i compta amb el suport econòmic de la Diputació Provincial de València i amb el compromís
dels ajuntaments adherits que es comprometen a donar suport al projecte durant un període mínim de quatre anys i que té
com a funció principal facilitar la difusió del projecte i la implementació de les iniciatives acordades pel Consell de
Lectura Municipal.

Ciutat Lectora naix amb la voluntat de promoure el llibre i la lectura al País Valencià des del territori, basant-se en el
treball en xarxa i involucrant tots els agents de la comunitat de les diverses poblacions. Aquesta aposta per treballar des
de la dimensió municipal proposa la creació d’un Consell de Lectura, amb l’assessorament de tècnics especialistes. El
Consell de Lectura de cada Ciutat Lectora està integrat per representants dels agents més importants per a la promoció del
llibre i la lectura en el municipi: els centres educatius, les AMPA, la biblioteca, l’administració municipal, el sector del
llibre, i les entitats i associacions del municipi relacionades d’alguna manera en el foment del llibre i la lectura. L’ens,
que es reuneix de forma regular, té com a finalitat articular, seguir i avaluar el projecte.
El programa preveu una implementació progressiva i acumulativa d’accions. Aquesta fórmula escalable dota d’una
dimensió major propostes que ja s’estan desenvolupant de forma individual al municipi o recollint i estructurant tot allò
que ja es fa per augmentar-ne la seua visibilitat i el seu impacte. A poc a poc, se sumen noves iniciatives i s’amplia l’abast
de la intervenció fins a assolir una programació transversal i permanent a la localitat. Cada municipi impulsa, dissenya,
programa, desenvolupa i avalua les seues pròpies accions per a la promoció del llibre i la lectura.

Objectius
•

Promoure l’hàbit lector, la competència lectora i el gust per la lectura.

•

Promoure la participació, el compromís i la coresponsabilitat de les entitats i els ciutadans en el foment del llibre i la
lectura.

•

Definir accions estratègiques i planificades que integrin el conjunt de la població com a beneficiaria i dinamitzadora
del projecte.

•

Posar en valor la lectura i l’escriptura com a forma d’ampliar la visió del món i com a via d’accés al coneixement,
d’oci i de socialització.

•

Dinamitzar els municipis socialment i econòmica a través de l’impuls del sector del llibre.
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Presentacions

Presentacions municipals
Des de la FULL- Fundació pel Llibre i la lectura s’han promogut presentacions al llarg del 2018 per a donar a conéixer el
programa Ciutat Lectora. Aquestes presentacions inicials pretenen explicar el projecte per aquells que no el coneixen i
són una invitació a formar part del Consell de Lectura Municipal.
La secretaria tècnica del projecte ha facilitat models de cartes d’invitació que des de les diferents regidories implicades en
el projecte s’han fet arribar a centres educatiu, AMPA, associacions culturals vinculades al món de la lectura o que
programen o realitzen activitats en aquesta línia de treball, representants del sector del llibre (editors, llibreters, autors,
il·lustradors...) i a tots aquells agents que potencialment podien formar part del Consell de Lectura.
S’ha redissenyat una presentació en power point amb l’objectiu de resumir els objectius del Consell, la dinàmica de treball,
la periodicitat de les reunions i el contingut de les trobades i així, donar una visió resumida i clara del projecte i alhora
engrescadora per despertar entre els assistents l’interès en formar part del projecte.
Per ampliar la difusió, també s’han utilitzar els díptics ja editats, en les dues llengües oficials de la comunitat, amb la
informació necessària per a difondre el projecte i que s’han distribuït entre els assistents a les presentacions però també
han quedat a l’abast a les biblioteques o punts d’informació per poder captar a nous membres interessats en implicar-se
en el projecte.
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Durant la reunió també s’informa de les persones que s’encarregaran de la coordinació del projecte, tant per part municipal
com per part de la fundació que aporta al coordinador municipal.
Posteriorment, se fa un seguiment de totes aquelles persones que han mostrat interès a formar part del Consell de Lectura
i s’elabora un grup d’entre 10 i 20 persones representants dels diferents sectors que són convocats a la següent reunió que
encetarà la fase inicial de la implementació que comporta la constitució oficial del Consell de Lectura Municipal que torna
a reunir-se ja de manera oficial en la data acordada i on, després de les presentacions inicials, es reprèn l’explicació del
projecte per aquells que no el coneixen, s’exposen els objectius del Consell, la dinàmica de treball, la periodicitat de les
reunions i el contingut de les trobades.
Enguany s’han realitzat tres presentacions públiques a Marines, Corbera i Alberic, municipis que ja s’han incorporat
plenament al projecte Ciutat lectora. Està fixada el 3 de desembre la presentació pública a l’Alcúdia i pendent de calendari
les presentacions de Xeraco i Potries.

Presentació a Marines
Presentació Publica a Marines realitzada el 7 de febrer de 2018
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Presentació a Corbera
Presentació Pública a Corbera realitzada el 14 de febrer de 2018

Presentació a Alberic
Presentació Pública a Alberic realitzada l’11 de juny de 2018
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Ciutats Lectores
Durant l’any 2018 estan en funcionament, en diferents graus de la implementació, 7 Ciutats Lectores més tres candidates
més que començaran a funcionar a partir de novembre/desembre del 2018, conformant un total de 10 Ciutats Lectores.

Utiel
Coordinador municipal: Pablo Torres
Coordinador del programa: Carmen Navarro

Bocairent
Coordinador municipal: Toni Gisbert
Coordinador del programa: Marian Val

Corbera
Coordinador municipal: Anna Palomares
Coordinador del programa: Carmen Navarro

El Puig
Coordinador municipal: Paco Orts
Coordinador del programa: Marian Val

Marines
Coordinador municipal: Manuela Castellano
Coordinador del programa: Rosario Marín

Paiporta
Coordinador municipal: Antònia Tárraga
Coordinador del programa: Carmen Navarro

Alberic
Coordinador municipal: Miguel Hernández
Coordinador del programa: Marian Val
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L’Alcúdia
Coordinador municipal: Miquel Puig
Coordinador del programa: Carme Navarro

Presentació
L’Alcúdia Ciutat Lectora se presenta públicament el 3 de desembre de 2018.

Xeraco
Coordinador municipal: Javier Martí
Coordinador del programa: Marian Val

Potries
Coordinador municipal: Borja Fuster
Coordinador del programa: Carmen Navarro

Tallers de formació
Des de les Ciutats Lectores que estan implementant el programa durant l’any 2018 s’ha fet arribar a la Fundació la
necessitat de formació en animació lectora adreçada a professorat de tots els cicles formatius. És per aquest motiu que,
des de FULL- Fundació pel Llibre i la Lectura, i complint el seu compromís d’oferir jornades de formació amb
especialistes per a personal docent, bibliotecari i famílies ha dissenyat i implementat un curs adreçat a tot el personal
interessat de les ciutats lectores que ja va tindre una primera edició durant 2017 a Utiel i al Puig.
Enguany, s’han realitzat dos edicions d’aquest curs que s’ha tornat a realitzar a Utiel adreçat al professorat i Bocairent,
per a professorat i famílies interessades.
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Títol del curs: Animació lectora a l’aula i a la biblioteca escolar.

Objectius
•

Conèixer i desenvolupar recursos i estratègies per a programar i realitzar activitats d’animació a la lectura i
foment del llibre i la literatura a l’aula i a la biblioteca escolar.

•

Posar en pràctica eines que faciliten la tasca dels mediadors en foment lector.

•

Descobrir diversos autors i textos de literatura infantil i juvenil i aprofitar la seua qualitat per acostar el discent a
la lectura.

•

Reforçar la figura dels mitjans audiovisuals i digitals com a mitjans de suport a la lectura.

•

Potenciar l’ús i la dinamització de les biblioteques dels centres docents.

Programa
Sessió 1: Els llibre joc o com jugar amb els llibres (1.30h)
Presentació de dinàmiques prelectura i postlectura al voltant d’una lectura concreta a partir de l’experiència de transformar
històries en jocs.
Sessió 2: Els objectes meravellosos o la màgia de llegir (1.30h)
Presentació de dinàmiques prelectura a partir d’objectes que desperten la curiositat dels lectors. Objectes quotidians que,
envoltats per la màgia de la imaginació, desperten la curiositat per les històries que els envolten.
Sessió 3: La màgia de les paraules o com animar a la lectura de textos poètics (1.30h) Dinàmiques participatives
que incentiven a la lectura de poemes i contes de reguitzell.
Sessió 4: La màgia de les paraules o com animar a la lectura de textos teatrals (1.30h)
Dinàmiques participatives que incentiven a la lectura de textos teatrals
Sessió 5: Endevina endevinalla (1.30h)
Ús dels elements del folklore (endevinalles, embarbussaments, refranys, parèmies...) per a crear dinàmiques que animen i
fomenten la lectura i els llibres.
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Sessió 6: La màquina dels contes o l’art de contar i crear contes (1.30h)
Despertar la curiositat lectora a partir de la narració d’històries, desenvolupar dinàmiques de creació i presentar recursos
de narració i creació de contes a l’aula o biblioteca.
Sessió 7: Animació lectora i Tic’s (1.30h)
Com utilitzar els booktrailers, blocs, youtubers i altres ferramentes digitals per avaluar la lectura.
Sessió 8: L’àlbum il·lustrat o la màgia de llegir imatges (1.30h)
Presentació d’una selecció d’àlbums il·lustrats, la seua anàlisi i com utilitzar el recurs per enganxar els lectors al món de
les paraules.

Temporalització
Durada de les sessions 1.30h
Durada total del curs: 12h
Realització: 4 jornades (2 sessions per jornada)

Destinataris
Docents dels centres educatius i monitors d’activitats extraescolars de les poblacions candidates del programa Ciutat
Lectora.

Docents
Carmen Navarro Dolz, Sénia Projectes Educatius
Rosario Marín Valero, Sénia Projectes Educatius
Sénia Projectes Educatius compta amb una llarga trajectòria desenvolupant i implementat projectes d’animació lectora en
escoles i biblioteques.
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Coordinadors municipals
Equip de coordinadors
El coordinador municipal de Ciutat Lectora esdevé la figura de referència inicial entre els diferents agents. Entre les seues
funcions destaca contribuir a la configuració del Consell de Lectura, assessorar les persones impulsores a l’hora de
determinar els possibles participants, liderar el procés de posada en marxa del projecte al municipi facilitant que els agents
implicats assolisquen una autonomia gradual i treballar conjuntament amb l’ajuntament i el Consell de Lectura,
acompanyant-los en el disseny, implementació i avaluació del projecte.
Durant l’any 2018 l’equip de coordinadors municipals encarregats de posar en marxa i implementar les primeres fases del
programa Ciutat Lectora ha estat format per tres persones:

Carmen Navarro Dolz
És diplomada en Professorat d’Educació General Bàsica (UV) i Graduada en Filologia Catalana (UV). Ha realitzat
diferents postgraus i diplomes: Postgrau en Educació d’Adults (Escola Universitària EDETANIA), Diploma en Literatura
i Cultura per a Infants i Joves (UV. ADEIT) i Curs d’Animació a la Lectura: la Formació de Lectors (UNED i Fundació
Bromera per al Foment de la Lectura). També ha realitzar diversos cursos, tallers formatius i ha participant en jornades,
congressos i simpòsiums relacionats en l’animació lectora i foment de la lectura, indústria editorial i gestió cultural.
Ha treballat com auxiliar d’agència de lectura i com a mestra en la formació de persones adultes. També ha col·laborat
amb editorials com Tàndem i Bromera en la realització d’activitats d’animació lectora, edició de material didàctic digital
i col·laboracions literàries i ha impartit cursos i jornades formatives per a professors al CEFIRE i diversos centres
educatius.
Des de l’any 1999 és sòcia de l’empresa Sénia Projectes Educatius SL dedicada al disseny, creació i implementació de
projectes d’animació lectora en biblioteques, centres educatius i municipis. A més, des de 2015 col·labora amb l’empresa
FEETS. Gestió de projectes en el desenvolupament de projectes com ara: De Viva Veu-Lectura en Veu Alta, Fira del
Llibre de València, Fira Foment Lector, Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector.

Des de 2016 col·labora amb FULL-Fundació pel Llibre i la Lectura en el programa Ciutats Lectores i és coordinadora
municipal dels projectes: Utiel Ciudad Lectora, Paiporta Ciutat Lectora, Corbera Ciutat Lectora, L’Alcúdia Ciutat Lectora
i Potries Ciutat Lectora. A més desenrotlla les funcions de coordinadora general del programa Ciutat Lectora.
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Marian Val Canós
És, de formació, enginyera forestal i especialista en turisme en espais naturals i rurals, tot i que la seua activitat professional
sempre ha anat lligada a la preparació, coordinació i desenvolupament de projectes i activitats formatives per a grups de
qualsevol edat. Ha sigut la responsable del Departament de RRHH de Educo, proyectos y servicios educativos, SL (2010
a 2012) y de Didacplay, SL (2012 a 2014). Empreses dedicades als projectes i activitats educatives sobretot per a públic
escolar.

Ha col·laborat amb l'Oficina Tècnica de la Fira del Llibre de València durant les edicions de 2014, 2015 i 2016. Centrant
el seu treball en la gestió i coordinació del programa d'activitats general i de les activitats per a escolars i ha coordinat la
campanya "Llibreria, la botiga dels llibres" impulsada pel Gremi de Llibrers durant els cursos 2014-2015 i 2015-2016.
També, ha participat en la posada en marxa del projecte DE VIVA VEU, gestionat per FEETS i impulsat per FULL,
coordinant els primers certàmens i tallers del projecte.

Des de 2016 ha participat activament en la posada en marxa del projecte CIUTAT LECTORA, impulsat per FULL i és
coordinadora municipal dels projectes Bocairent Ciutat Lectora, El Puig Ciutat Lectora, Alberic Ciutat Lectora i Xeraco
Ciutat Lectora.

Rosario Marín Valero
És llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de València. Ha exercit de professora i directora en l'escola d'adults
de Marines durant deu anys, treball que ha compaginant amb cursos de formació impartits per a l'Agència de
Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Xiva. També va impartir durant un any formació per al programa municipal
d'adults en l'Ajuntament de Domenyo.

A partir del 2000 comença una nova etapa professional i es forma en diferents cursos, com el Diploma en Literatura i
Cultura per a Infants i Joves (UV. ADEIT) i el Curs d’animació a la lectura: la formació de lectors (UNED i Fundació
Bromera per al Foment de la Lectura). També ha impartit diversos cursos, tallers formatius i ha participat en jornades,
congressos i simpòsiums relacionats en l’animació lectora i foment de la lectura, indústria editorial i gestió cultural. És
sòcia fundadora i membre de diferents empreses en l'àmbit de les activitats i oci cultural. Actualment és gerent de Sénia
Projectes Educatius SL, empresa amb més de 17 anys d'experiència en el sector, i també desenvolupa activitats de foment
lector per a públic infantil, juvenil i adults, aquests últims a partir de la creació i coordinació de clubs de lectura.

Des del 2017 ha participat activament en la posada en marxa del projecte CIUTAT LECTORA, impulsat per FULL i és
coordinadora municipal del projecte Marines Ciutat Lectora.
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Materials

Catàleg de Bones Pràctiques
Des de FULL- Fundació pel Llibre i la Lectura s’ha elaborat un Catàleg de Bones Pràctiques destinat a facilitar el treball
del Consell Municipal de Lectura en la fase d’elaboració del Pla estratègic municipal de lectura. Aquest document recull
un conjunt d’idees i bones pràctiques, que poden inspirar el disseny d’accions, activitats i projectes a les ciutats lectores,
però també que ajuden al Consell de Lectura a veure possibilitats per transformar i millorar iniciatives que ja estan tenir
en marxa en altres llocs.
L’elaboració de la primera versió del Catàleg de Bones Pràctiques realitzat durant 2017, ha estat a càrrec de Marta Roig,
Diplomada en Biblioteconomia i Documentació i màster en Biblioteques Escolars, especialista en la promoció de la lectura
i en les biblioteques escolars i formadora, coordinadora i assessora de projectes. La segona edició del Catàleg de Bones
Pràctiques (2018) s’ha ampliat amb les propostes presentades per Marta Roig en la ponència realitzada en la I Trobada de
Ciutats Lectores realitzada el 20 d’octubre al Puig i per totes les accions i propostes que al llarg del 2018 han anat
implementant les diferents Ciutats Lectores que conformen la xarxa. Així doncs, el Catàleg de Bones Pràctiques es
continuarà ampliant i actualitzant constantment a partir de les experiències dutes a les Ciutats Lectores i compartides entre
les coordinadores municipals a les reunions trimestrals i en les trobades anuals de Ciutats Lectores.

A més, FULL–Fundació pel Llibre i la Lectura, fidel al seu objectiu de promoure la lectura i el llibre com a instrument de
difusió i transmissió de la cultura compta amb el Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i
Foment Lector. Aquest projecte compta amb el suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i de la Generalitat
Valenciana i forma part del Pla valencià de foment del llibre i la lectura 2015-2020. El catàleg recull l’oferta professional
i les experiències dutes a terme en la dinamització i el foment de la lectura i del llibre, així com, consolida una font de
recursos que faciliten el treball de programadors i gestors culturals, bibliotecaris, professorat i mediadors culturals. El
catàleg recull una àmplia oferta de professionals que despleguen la seua activitat al voltant del llibre, el fet lector i que
proposen activitats per a incentivar i fomentar la lectura i pretén ser un canal que done visibilitat als projectes i serveis
dels professionals i que facilite la trobada i comunicació entre aquests i els tècnics programadors. A més, vol reconéixer i
donar visibilitat a aquelles experiències d’animació lectora i foment de la lectura realitzades per centres escolars,
biblioteques, fundacions, associacions, centres culturals o entitats.
Aquesta eina complementa el Catàleg de Bones Pràctiques i facilita l’elaboració del Pla estratègic municipal de lectura.
A més, permet donar visibilitat, en el seu apartat d’experiències, als projectes duts a terme des de les diferents Ciutat
Lectores.

Enllaç: http://fomentlector.es
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Presentacions del programa

Informació del programa a la 53 Fira del Llibre
Durant la 53 edició de la Fira del Llibre de València, realitzada als jardins de Vivers i en la caseta de la Fundació Full,
s’han distribuït díptics informatius del projecte Ciutat Lectora.

Presentació en la I Jornada del Catàleg de Foment lector
El projecte Ciutat Lectora també va estar present el 26 de març de 2018 en la zona d’exposició dins de les I Jornades
Professionals 2018 del Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector, realitzades a
La Nau-Universitat de València. En aquest espai, els assistents podien agafar informació sobre els projecte. El perfil dels
assistents estava compost per bibliotecaris, docents, tècnics municipals i gestors polítics.
En aquest context, també comptarem amb les aportacions de Xavier Molina, regidor de Cultura i Joventut de l’Ajuntament
de Bocairent i Toni Gisbert, tècnic de Cultura i Joventut del municipi que presentaren l’aposta de Bocairent per formar
part de la Xarxa Ciutats Lectores i explicaren com s’implementa un pla estratègic de lectura amb la col·laboració dels
agents implicats en el Consell de Lectura Local. La ponència formava part de la taula redona Reimaginar la lectura des
del municipi.
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Ja per la vesprada, i en la tercera Taula redona que portava per títol Reimaginar la lectura des de l’escola, comptàrem amb
les intervencions de Mª José Aroca i Antonio Benigno membres de l’AMPA del CEIP L’Horta de Paiporta i membres

del Consell de Lectura Paiporta Ciutat Lectora i Roger Doménech, mestre del CEIP L’Horta de Paiporta Roger
Doménech, que exposaren el seu treball per acostar de tertúlies dialògiques adreçades a les famílies i que tenen, per
finalitat acostar l’escola a tota la comunitat educativa.
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Ciutat lectora en la xarxa
El programa Ciutat Lectora compta amb una pàgina web amb tota la informació referent al projecte: la descripció, els
objectius, els passos a seguir per a forma part de la xarxa Ciutat Lectora i enllaços a les descàrregues dels dossiers
informatius. Podeu consultar la informació a: http://ciutatlectora.com
A més, dins d’aquesta web, cadascuna de les ciutats compta amb un apartat personal de notícies que els permet donar
difusió a les propostes implementades i fa de canal visibilitzador de les activitats que es porten a terme en cada municipi.

A més Ciutat Lectora dona difusió a les activitats dels seus municipis a través de la pàgina de Facecook i de Twitter. Podeu
trobar-nos en les següents adreces:

Facebook: https://www.facebook.com/Ciutat-Lectora-701885153298934/

Twitter: @Ciutatlectora
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Sol·licituds per a participar en el programa
Des de la Fundació FULL s’ha treballat per a difondre i visibilitzar entre els municipis de la província de València el
programa Ciutat Lectora. En aquest sentit s’han atès les peticions de diferents entitats locals que han mostrat el seu interès
en afegir-s’hi. Alguns d’aquest municipis són Godelleta, Guadassuar, Vinalesa, El Perelló i Sueca.
En aquests municipis s’han realitzat reunions amb els tècnics municipals i amb els equips de govern amb l’objectiu
d’exposar i ampliar la informació del programa i explorar les possibilitats de la implementació del projecte. Algunes de
les sol·licituds han esta desestimades atenent a criteris tècnics com ara la manca d’infraestructures bàsiques (biblioteca) o
la impossibilitat de destinar una partida pressupostària a la implementació del projecte. Altres municipis estan en procés
d’avaluació o en converses avançades per a la posada en marxa durant 2019.

I Premi d’Experiències de Foment de la Lectura
“Ciutat lectora”
La Fundació pel Llibre i la Lectura-FULL ha convocat el I Premi d’Experiències de Foment de la Lectura «Ciutat Lectora».
El premi té per objectiu visibilitzar les accions que s’estan portant a terme per a fomentar i consolidar l’hàbit lector als
municipis adherits al projecte. Al premi podien optar tots els Consells Municipals de Lectura de les localitats adherides al
programa Ciutat Lectora amb un únic projecte per municipi. S’admeteren a concurs, segons estipulaven les bases, les
experiències realitzades, les que es trobaven en procés d’aplicació́ i també aquelles que s’han dissenyat però no s’han
implementat per falta de dotació pressupostària.
El veredicte del jurat i el lliurament del premi es va dur a terme durant la I Trobada de Ciutats Lectores realitzada al Puig
el 20 d’octubre de 2018. Pel que fa al veredicte del I Premi Ciutat Lectora, atès a la qualitat del projectes presentats, el
jurat va decidir atorgar dos primers premis per un import de 750 euros als Municipis de Bocairent amb el projecte “Paraules
pintades: una proposta interdisciplinària de foment lector” i El Puig amb la proposta “El Puig recomana. Un llibre”. A
més, premià als projectes d’Utiel i Marines amb sengles dotacions de llibres valorades en 500 euros cadascuna perquè
puguen dimensionar les seus propostes. “Aldelean. Libros viajeros” en el cas d’Utiel i “Libros de cajón”, proposta que
naix del Consell Lector de Marines.
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I Trobada “Ciutat lectora”
El passat 20 d’octubre se celebrà al Centre Cultural La Marina del Puig la I Trobada de Ciutats Lectores on s’aplegaran
els membres dels Consells Municipals de Lectura del Puig, Paiporta, Marines, Utiel, Bocairent, Alberic i Corbera, així
com representants de Xeraco, l’Alcúdia i Potries, municipis aspirants a adherir-se al projecte.
La jornada la inaugurarà Xavier Rius, diputat de Cultura de la Diputació de València, Luisa Salvador, alcaldessa del Puig
i Jesús Figuerola, president de FULL- Fundació pel Llibre i la Lectura. L’acte també comptà amb la presència de Carles
Cano, ambaixador de la lectura 2018.
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La cita naix amb la intenció d’esdevenir en un espai de trobada i d’intercanvi d’experiències i bones pràctiques que inspiren
la implementació de noves accions o la millora de les accions que ja estan en marxa. Els assistents també aprofitaren per
a treballar conjuntament sobre nous reptes de futur. També comptàrem amb la ponència de Marta Roig, bibliotecària i
coordinadora del programa Municipis Lectors del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. A més, el programa
comptava amb les ponències i la participació de representants de totes les Ciutats Lectores en actiu que exposaren i
compartiren les seues bones pràctiques.
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Programa
9.00 Benvinguda
9.30 Inauguració de la I Trobada Ciutats Lectores
Hi intervindran: Luisa Salvador, alcaldessa del Puig; Jesús Figuerola, president de Full-Fundació pel Llibre i la Lectura i
Xavier Rius, diputat de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València.
10.00 Ponència inaugural:
“Implantació dels Municipis Lectors: dificultats i experiències d’èxit”
A càrrec de Marta Roig, bibliotecària i coordinadora del programa “Municipis Lectors” del Consell Català del Llibre
Infantil i Juvenil.
11.00 Pausa-Café
11.30 Intercanvi d’Experiències Ciutats Lectores

Bocairent Ciutat Lectora
Ponència: Bocairent, un poble que vol reimaginar la lectura construint una ciutat lectora. Hi intervé: Xavier Molina,
Regidor de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Bocairent.

23

Paiporta Ciutat Lectora
Experiència: Animem a la lectura des de la llibreria: Una festa de pijames. Llenguaviva-Setmana del Valencià:
Vídeorecomanacions.
Hi intervé: Gloria Mañas, Llibretera de la Llibreria La Moixeranga i membre del Consell Lector de Paiporta i Antònia
Tárraga, Tècnica lingüística de l’Agència de Promoció del Valencià-AVIVA i responsable municipal del Consell de
Lectura de Paiporta.

Corbera Ciutat Lectora
Experiència: Berenar Estellés/Centres d’interès.
Hi intervé: Anna Palomares, Bibliotecària i programadora cultural de l’Ajuntament de Corbera.

Utiel Ciudad Lectora
Experiència: “Aldelean”, los libros viajeros. Reto Lector: 5 meses/5 libros. Utiel, un año como Ciudad Lectora.
Hi intervé: Victoria Navarro, mestra del CRA Oleana; Antonia Reyes, responsable d’“Aldelean” a La Torre (Utiel),
Manuela Gallega, mestra del CEIP Canónigo Muñoz i Pablo Torres Concejal de Educación del Ayuntamiento de
Utiel.
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Marines Ciutat Lectora
Experiència: Lecturas de cajón.
Hi intervé: Isabel Segovia i Estíbaliz Sacristán; membres del Consell de Lectura de Marines.
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De Viva Veu
Experiència: De Viva Veu. Projectes de foment lector per articular el territori.
Hi intervé: Teresa Boix, directora de l’oficina tècnica del projecte De Viva Veu. (Projecte impulsat per FULL)

El Puig Ciutat Lectora
Experiència: El passeig poètic del Puig. Espai permanent de poesia a la muntanya.
Hi intervé: Xavier Lluch, mestre del CEIP Pare Jofré, Conxa Estellés, membre del Club de lectura i Paco Orts, tècnic
municipal de Cultura.

13.15 Lliurament del I Premi “Ciutat Lectora” d’Experiències de Foment Lector
13.30 Visita al Museu de la Impremta del Puig
14.30 Dinar
17.00 Passeig poètic. Projecte del Consell de Lectura “El Puig Ciutat Lectora”

