MEMÒRIA 2018

ANTECEDENTS
DE VIVA VEU és un projecte cultural, educatiu i d’animació a la lectura, basat en accions al voltant del
fet de «llegir en veu alta». Genera propostes per a potenciar l’hàbit lector i les habilitats personals i
comunicatives entre la població. És una iniciativa de FULL - Fundació pel Llibre i la Lectura, amb el
suport de l’empresa FEETS Gestió de Projectes S.L., responsable de l’Oficina Tècnica de Gestió per a
tots els temes organitzatius, de coordinació i comunicació.
Està inclòs en les iniciatives del Pla valencià de foment del llibre i la lectura 2017-2021 de la Generalitat
Valenciana. Compta amb la col·laboració d’ajuntaments, institucions i entitats que participen en
l’organització de les diferents accions en les poblacions del seu àmbit geogràfic, formant part de la
Xarxa De Viva Veu.
Les línies principals d’actuació del projecte són:
⇨ Encontres lectors
⇨ Cursos i Tallers
⇨ Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta
A més, De Viva Veu compta amb la col·laboració de Caixa Popular.

OBJECTIUS
Els objectius principals d’aquest projecte són:

⇨ Despertar l’interès i el gust per la lectura
⇨ Treballar la lectura en veu alta per millorar les capacitats
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⇨ Practicar l’entonació, el ritme, les pauses i la fonètica
⇨ Afavorir la comprensió lectora
⇨ Generar el debat
⇨ Treballar alguns aspectes gramaticals
⇨ Afavorir l’ampliació de lèxic i vocabulari
⇨ Prendre consciència de l’organització de la informació
⇨ Potenciar especialment la lectura en valencià
⇨ Establir espais de trobada al voltant de la lectura en veu alta
⇨ Potenciar l’afany de superació i autoexigència dels lectors
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ENCONTRES LECTORS
Una de les línies d’actuació de De Viva Veu consisteix a facilitar l’organització d’Encontres Lectors a
les poblacions, amb propostes personalitzades, d’acord amb les característiques i necessitats de la
localitat, amb la finalitat principal de potenciar la lectura en veu alta. Compartir la lectura, dinamitzar
una activitat que, en principi, és solitària i convertir-la en un acte social, al mateix temps que aprenem
i gaudim d’escoltar. El lector i l’oient comparteixen el text, i naixen la comunicació i el debat.
Es tracta d’una proposta dirigida a clubs de lectura, biblioteques, associacions, centres educatius,
associacions de mares i pares, als centres d’educació d’adults i col·lectius diversos que hi haja a la
població. Es realitzen en les poblacions amb motiu de la celebració d’actes o esdeveniments culturals
(fires del llibre, setmanes culturals, dia de la Dona, dia del Llibre, etc.) segons els seus interessos.

Aquests Encontres Lectors estan oberts al públic, es realitzen en espais singulars o en els auditoris de
les poblacions que participen i compten amb la presència d’escriptors i representants del sector del
llibre. Els Encontres Lectors són una bona via perquè diferents col·lectius treballen textos al voltant
d’una mateixa temàtica i posen en comú les seues visions d’una manera més dinàmica, participativa i
enriquidora.
El 16 de febrer de 2018 es va realitzar el III Encontre Lector de Rafelbunyol, amb la participació de 38
lectors de l’IES de Rafelbunyol. L’encontre el va presentar i conduir la narradora Núria Urioz.

CURSOS I TALLERS
De Viva Veu facilita un catàleg de propostes per a l’organització de Cursos i Tallers. Són propostes
professionals per a facilitar l’experiència de la lectura en veu alta, dirigides a mestres, pares, alumnes,
clubs de lectura, educació d’adults i membres d’altres col·lectius i associacions.
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Les línies principals d’actuació són:
⇨ Cursos i tallers, dirigits a mestres, per a facilitar materials i tècniques de treball per a
l’ensenyament de la lectura en veu alta.
⇨ Cursos i tallers, dirigits a pares, per a facilitar tècniques de lectura en veu alta amb els seus fills.
⇨ Cursos i tallers, dirigits a joves, per a millorar les seues habilitats i el seu desenvolupament
personal i la seua capacitació professional.
⇨ Cursos i tallers, dirigits a la gent major, per a exercitar la seua memòria i mantindre la seua
capacitat lectora i de comprensió en el temps.
⇨ Cursos i tallers, dirigits a la població escolar, per a treballar diferents tècniques i aplicacions de
la lectura en veu alta: doblatge, dramatització de textos, etc.
⇨ Tallers per millorar les capacitats lectores, en general.
⇨ Tallers per a gaudir de la lectura en veu alta.

CURSOS I TALLERS

S’ha actualitzat l’oferta de cursos i tallers. Es pot consultar al web: devivaveu.es/cursos-itallers. Els
cursos i tallers que s’han realitzat aquest any han sigut:
⇨ Diverses sessions del taller «Com sonen les paraules», de Francesc Fenollosa, el 13 de
desembre del 2017 al CEIP El Bracal de Muro d’Alcoi.
⇨ Taller «Lectures dramàtiques», de Joanvi Cubedo, el 7 de febrer de 2018 a la Casa de la Cultura
de Montserrat.
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⇨ Taller «Lectura dramatitzada», de Domingo Chinchilla, el 18 d’abril del 2018 al Centre
d’Educació de Persones Adultes de Catarroja.
⇨ Taller «Poesia en veu alta», de l’Esglai Teatre, el 23 d’abril del 2018 al Centre d’Educació de
Persones Adultes de Catarroja.
⇨ Diverses sessions del taller «Jocs Poètics», de Sénia Projectes Educatius, l’11, 12, 13, 17 i 18
d’abril del 2018 als centres educatius de la ciutat d’Alzira.
⇨ Diverses sessions del taller «De Viva Veu Contem», de Sénia Projectes Educatius, el 15 d’abril
del 2018 a la Biblioteca de Carlet.
⇨ Diverses sessions del taller «Llegint, contant, recitant», de Carles Cano, el 19 de juny de 2018
a l’IES Serpis de València.
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III CERTAMEN ESCOLAR
LECTURA EN VEU ALTA

DE

De Viva Veu convoca anualment el Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta que se celebra a nivell
local. Dels certàmens locals es poden elegir els alumnes per a representar la localitat en el Certamen
Escolar de Lectura en Veu Alta – Final Comunitat Valenciana. El curs 20172018 hem celebrat el III
Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta. I, en aquest moment, ja s’ha convocat el IV Certamen Escolar
de Lectura en Veu Alta per al curs 2018-2019.
La convocatòria està dirigida a l’alumnat d’educació primària i secundària de les poblacions de la
Comunitat Valenciana que participen en la xarxa de municipis adherits al projecte. És una proposta
que vol reforçar la tasca que es fa als centres docents per treballar la lectura, especialment la lectura
en veu alta.
S’estructura al voltant de tres fases diferents:
1. Activitats als centres educatius
2. Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta
3. Certamen Final de Lectura en Veu Alta de la Comunitat Valenciana
La participació de les escoles estarà regulada per les bases anuals de convocatòria del Certamen que
es podran consultar al web del projecte www.devivaveu.es.
El certamen està organitzat en quatre categories d’acord amb els nivells educatius:
⇨ Teuladins: 3r i 4t curs d’Educació Primària
⇨ Blavets: 5é i 6é curs d’Educació Primària
⇨ Passerells: 1r i 2n curs d’Educació Secundària
⇨ Oronetes: 3r i 4t curs d’Educació Secundària, amb lectura col·lectiva

LECTURES RECOMANADES PER AL III CERTAMEN ESCOLAR DE LECTURA EN VEU ALTA
Per a la realització del III Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta s’han seleccionat un total de 12
títols com a lectures recomanades. Aquests títols són una selecció entre l’oferta de les diferents
editorials valencianes i tenen com a finalitat difondre tant les nostres editorials com els nostres
escriptors i les nostres escriptores. Els dotze títols es distribueixen en tres títols per categoria i es
proposen dos títols en valencià i un en castellà.
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A partir dels llibres proposats, s’extrauen els fragments que són objecte de lectura en els diferents
certàmens locals, i també per al Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta – Final Comunitat
Valenciana. Les lectures es fan arribar als participants en els terminis establerts.
TEULADINS (VALENCIÀ)

TEULADINS (VALENCIÀ)

TEULADINS (CASTELLÀ)

BLAVETS (VALENCIÀ)
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BLAVETS (VALENCIÀ)

BLAVETS (CASTELLÀ)

PASSERELLS (VALENCIÀ)

PASSERELLS (VALENCIÀ)
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PASSERELLS (CASTELLÀ)

ORONETES (VALENCIÀ)

ORONETES (VALENCIÀ)

G
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II CERTAMEN ESCOLAR DE LECTURA EN VEU ALTA - LECTURES RECOMANADES 2017

ORONETES (CASTELLÀ)
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III CERTAMEN ESCOLAR DE LECTURA EN VEU ALTA - ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS

ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS
Inicialment, els centres educatius han treballat la lectura en veu alta a les seues aules. Els centres
interessats en participar en el certamen han fet la inscripció i han rebut el material didàctic i
l’assessorament necessari per a dur a terme la primera fase del certamen. De Viva Veu ha editat una
guia didàctica sobre lectura en veu alta per a donar suport als mestres en el seu treball. La guia
didàctica conté reflexions sobre la importància de la lectura en veu alta, els objectius que cal treballar
i un conjunt d’activitats, una proposta d’avaluació i sessions d’entrenament per a treballar la lectura
en veu alta. La guia didàctica s’ha fet arribar, en format PDF i de manera virtual a tots els centres
educatius participants. Cada centre educatiu ha realitzat internament la selecció dels seus
representants per a participar en els certàmens locals.

III CERTAMEN ESCOLAR DE LECTURA EN VEU ALTA LOCAL
S’han organitzat diverses sessions del Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta Local amb la
participació de l’alumnat seleccionat en cada una de les escoles de cada població. Els certàmens
escolars locals s’han convocat de forma coordinada amb els ajuntaments i entitats que participen en
el projecte.
En els certàmens escolars a nivell local podem veure una mostra del treball realitzat pels alumnes, el
nivell que aconsegueixen en la qualitat de la seua lectura. A més, ens permet escoltar històries,
contades a través de la lectura en veu alta, de diversos fragments dels llibres dels nostres escriptors i
escriptores. Han sigut actes oberts al públic, que s’han realitzat als teatres o auditoris de les poblacions
que hi participen i han comptat amb la presència d’escriptors i representants del sector del Llibre.
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III CERTAMEN ESCOLAR DE LECTURA EN VEU ALTA - LOCAL

Durant aquest any, s’han realitzat 13 Certàmens Escolars de Lectura en Veu Alta a les poblacions:
⇨ Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta de Montserrat
Dissabte 13 de gener de 2018 a les 19.00h en la Casa de la Cultura
Participants: Teuladins i Blavets del CEIP Evaristo Calatayud; Passerells de l’IES
Alcalans
Presentació: Anna Moner
⇨ Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta de Guadassuar Divendres 2 de
febrer de 2018 a les 18.00h en l’Auditori Municipal
Participants: Teuladins i Blavets del CEIP Balmes; Passerells i Oronetes de l’IES
Guadassuar
Presentació: Anna Moner
⇨ Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta d’Alcàsser
Divendres 16 de febrer de 2018 a les 18.00h en el Centre Cultural
Participants: Teuladins i Blavets del CEIP 9 d’Octubre, el CEIP Jaume I i el Col·legi
Santísimo Cristo de la Fe
Presentació: Anna Moner
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⇨ Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta de Rafelbunyol Dissabte 17 de
febrer de 2018 a les 12.00h en la Casa de la Cultura
Participants: Teuladins i Blavets del CEIP Verge del Miracle Presentació: Anna
Ballester
⇨ Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta de Foios
Divendres 23 de febrer de 2018 a les 18.00h en la Casa de la Cultura
Participants: Teuladins i Blavets del CEIP Mare de Déu del Patrocini Presentació: Carles
Cano
⇨ Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta de Xirivella
Divendres 23 de febrer de 2018 a les 18.00h en la Casa de la Cultura
Participants: Blavets del CEIP Gregori Mayans, el CEIP Antonio Machado, el CEIP
Ramón y Cajal, el CEIP Rei en Jaume i el CEIP Miguel de Cervantes Presentació: Miquel
Puig
⇨ Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta de Paiporta
Divendres 2 de març de 2018 a les 18.00h en l’Auditori Municipal
Participants: Teuladins i Blavets del Col·legi La Inmaculada; Passerells i Oronetes de l’IES
Andreu Alfaro Presentació: Anna Ballester
⇨ Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta de Benifairó de les Valls Dissabte 3 de març
de 2018 a les 17.30h en el Centre Cultural El Tabalet
Participants: Teuladins i Blavets del CEIP L’Ermita
Presentació: Joanvi Cubedo
⇨ Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta d’Utiel
Divendres 9 de març de 2018 a les 18.00h en el Teatre Rambal
Participants: Teuladins, Blavets, Passerells i Oronetes del CEIP Canónigo Muñoz, el CRA
Oleana, el CEIP Enrique Rambal, el Col·legi Santa Ana, l’IES Alameda i l’IES
Serranía Baja (Landete)
Presentació: Anna Moner
⇨ Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta de Catarroja Dissabte 10 de
març de 2018 a les 12.00h en el TAC Catarroja
Participants: Teuladins, Blavets, Passerells i Oronetes del CEIP Jaume I el Conqueridor, el CEIP
Paluzié, el col·legi Larrodé, el col·legi Sant Antoni de Padua II i el CEIP Bertomeu
Llorens
Presentació: Carles Cano
⇨ Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta de Riba-roja de Túria
Diumenge 11 de març de 2018 a les 12.00h en l’Auditori de Riba-roja de Túria
Participants: Teuladins i Blavets del CEIP Camp de Túria, el CEIP Cervantes, el col·legi
Asunción de Nuestra Señora i el CEIP Mas d’Escoto
Presentació: Anna Moner
⇨ Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta de València (I)
Dissabte 14 d’abril de 2018 a les 11.30h en el Centre Arrupe de València
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III CERTAMEN ESCOLAR DE LECTURA EN VEU ALTA - LOCAL

Participants: Teuladins, Blavets, Passerells i Oronetes del CEIP El Barranquet de Godella, el
col·legi Nuestra Señora del Socorro de Benetússer, el col·legi Maria
Auxiliadora d’Algemesí i l’IES Consuelo Aranda d’Alberic Presentació: Núria
Urioz
⇨ Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta de València (II)
Dissabte 14 d’abril de 2018 a les 18.00h en el Centre Arrupe de València
Participants: Teuladins, Blavets, Passerells i Oronetes dels centres de València, el CEIP Villar
Palasí, el col·legi Chiner Villaroya, el CEIP Blasco Ibáñez, l’IES Serpis, l’IES
Barri del Carme i el col·legi Ave Maria de Penya-roja Presentació: Núria
Urioz
Els fragments elegits per a les fases locals del certamen han sigut extrets de les lectures:
⇨ Teuladins: fragments del llibre El llop Cento al superparc de la Pau, de Manel Joan i Arinyó, amb
il·lustracions de Lalalimola, d’Edicions 96.
⇨ Teuladins: fragments del llibre El secreto del abuelo, de Carles Cano, amb il·lustracions de
Federico Delicado, d’Anaya Infantil y Juvenil
⇨ Blavets: fragments del llibre L’esperit del Cabanyal, de Teresa Sanchis Labiós, amb il·lustracions
d’Abraham Mondría, d’Edicions del Bullent
⇨ Blavets: fragments del llibre ¿Puedo borrarme de vampiro?, de Braulio Llamero, amb
il·lustracions Laura Pérez, d’Algar Editorial
⇨ Passerells: fragments del llibre Cantamapes. Atles subversiu de llocs i històries curioses, de Wu
Ming, traduït per Xavier Mínguez, amb il·lustracions de Paolo
Domeniconi, de Sembra Llibres
⇨ Passerells: fragments del llibre La chica de la banda, de Pasqual Alapont, d’Algar Editorial
⇨ Oronetes: fragments del llibre La retratista d’ànimes, de Vicent Usó, de Perifèric Edicions
⇨ Oronetes: fragments del llibre Otra vuelta de tuerca, de James Henry, traduït per Isabel Conejo
i Hilario Franco, amb il·lustracions d’Enrique Flores, d’Anaya Infantil y Juvenil
Dels participants en els Certàmens Locals, el públic assistent i un jurat qualitat han elegit els alumnes
que han participat en el Certamen Final de la Comunitat Valenciana en representació de les
poblacions. Tots els participants dels Certàmens Locals han rebut un diploma acreditatiu i un obsequi.

CERTAMEN ESCOLAR DE LECTURA EN VEU ALTA – FINAL COMUNITAT VALENCIANA
Una vegada finalitzada la fase de certàmens locals, i amb la col·laboració de diverses institucions, De
Viva Veu ha organitzat el III Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta - Final Comunitat Valenciana.
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Dels certàmens locals, s’han elegit 65 representants seleccionats que han participat en el Certamen
Final de la Comunitat Valenciana. Els alumnes seleccionats són alumnes de centres educatius de
Montserrat, Guadassuar, Alcàsser, Rafelbunyol, Foios, Xirivella, Paiporta, Benifairó de les Valls, Utiel,
Catarroja, Riba-roja de Túria, Benetússer, Algemesí, Godella, Alberic i València.
L’alumnat que ha participat en la final del certamen escolar ha sigut:
17 participants de la categoria Teuladins (3r i 4t de Primària)

TEULADINS
Celia Pitillas Estivalis, del CEIP Blasco Ibáñez, de València
Lorena Hernández Viana, del CEIP Canónigo Muñoz, d’Utiel
Marc López Ferrandis, del CEIP Jaume I, d’Alcàsser
Luciana Corrado Ferrandis del col·legi La Inmaculada, de Paiporta
Mateu García, del CEIP L’Ermita, de Benifairó de les Valls
Adriana Triguero Sanz, del col·legi Maria Auxiliadora, d’Algemesí
Laia Casamayor Huerta, del CEIP Villar Palasí, de València
Edgar López García, del CEIP Mare de Déu del Patrocini, de Foios
Blai Nadal Molinos, del CEIP Jaume I el Conqueridor, de Catarroja
Sara Peña, CEIP Mas d’Escoto, de Riba-roja de Túria
José Sellés Ros, del CEIP Verge del Miracle, de Rafelbunyol
Elisa Llorens Uviñas, del CEIP El Barranquet, de Godella
Ferran Mora Soler, del CEIP Balmes, de Guadassuar
Valeria Aznar, del col·legi Asunción de Nuestra Señora, de Riba-roja de Túria
Héctor Ramos Lozano, del col·legi Nuestra Señora del Socorro, de Benetússer
Naiala Montero Sala, del CEIP Paluzié, de Catarroja
Laura Navarro Molina, del CEIP Evaristo Calatayud, de Montserrat
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16 participants de la categoria Blavets (5é i 6é de Primària)

BLAVETS
Victoria Gabaldón Hernández, del CEIP Enrique Rambal, d’Utiel
Alba Garcia Gómez, del CEIP Canónigo Muñoz, d’Utiel
Marta Rebolo Forner del col·legi Santísimo Cristo de la Fe, d’Alcàsser
Víctor Navarro Segura, del CEIP Evaristo Calatayud, de Montserrat
Claudia Ribes Ibiza, del CEIP Balmes, de Guadassuar
Eloy Romo Trujillo, del CEIP Gregori Mayans, de Xirivella
Laia García Pascual, del CEIP Jaume I el Conqueridor, de Catarroja
Victoria Pescuezo, del CEIP L’Ermita, de Benifairó de les Valls
Javier Planells, del col·legi La Inmaculada, de Paiporta
Marta Huertas Estellés, del CEIP 9 d’Octubre, d’Alcàsser
Natalia Juan, del CEIP Verge del Miracle, de Rafelbunyol
Aroa Casado Añó, del CEIP Mare de Déu del Patrocini, de Foios
María Villanueva Hidalgo, del CEIP Chiner Villaroya, de València
Edurne Ferrer Cuenca, del CEIP Ramón y Cajal de Xirivella
Micaela García, del CEIP Cervantes, de Riba-roja de Túria
David Gómez Garrido, del CEIP Nuestra Señora del Socorro, de Benetússer
8 participants de la categoria Passerells (1r i 2n d’ESO)

PASSERELLS
Adrián Synytsky, del col·legi Santa Ana, d’Utiel
Fátima Martínez Albentosa, de l’IES Consuelo Aranda, d’Alberic
Neus Jiménez, de l’IES Andreu Alfaro, de Paiporta
Neus Gurrea, del col·legi Ave Maria de Penya-roja, de València
Zahra Belaich Taqili, de l’IES de Guadassuar
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Miquel Furió Moreno, de l’IES Alcalans, de Montserrat
Salva Agustí, del col·legi Asunción de Nuestra Señora, de Riba-roja de Túria
Israel Mayo Raga, del col·legi Sant Antoni de Padua II, de Catarroja
8 grups de 3 representants cadascun (24 en total) de la categoria Oronetes (3r i 4t d’ESO)

ORONETES
Natalia Saiz Sánchez, Lucía Román Sánchez, Sheila Palomares Montes, de l’IES Serranía Baja, de
Landete
Manuela Ponce Carrascosa, Krizia Carrascosa López, Marta Hernández García, del col·legi Santa Ana,
d’Utiel
María Tortajada, Mayse García, Xelo Mateu, del col·legi Asunción de Nuestra Señora, de Riba-roja
de Túria
Maria Fandos Ribes, Nadia Molina Noguera i Inés Vila Ribes, de l’IES de Guadassuar
Ferran Sancho, Suan Balaguer i Javier Garcia, de l’IES Barri del Carme, de València
Ferran Ortiz Terol, Maria Ruiz Martinez i José Vicente Blasco Blasco, del col·legi Maria Auxiliadora,
d’Algemesí
Marcos Barba, Agustín López, Sonia Morell, del col·legi Sant Antoni de Padua II, de
Catarroja
Gemma Cuenca, Irene Estalt i Óscar López, de l’IES Andreu Alfaro, de Paiporta

L’acte del certamen final ha sigut un acte obert al públic, s’ha realitzat el dissabte 26 de maig de 2018
a les 18.00h al Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts de València. L’acte l’ha presentant i conduït
la pallassa Beni Tui (Núria Urioz).
Ha comptat amb la presència de representants de FULL – Fundació pel Llibre i la Lectura, de Feets
Gestió de Projectes SLU, de Vicent Moreno, Subdirector General del Llibre, Arxius i Biblioteques;
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Francesc Alòs, en representació de Caixa Popular; dels representants dels diversos ajuntaments i
entitats de la Xarxa De Viva Veu, i d’altres representants del sector del llibre.
Tots els participants en la final reben una bossa de tela amb la imatge de De Viva veu, amb un diploma
acreditatiu i un llibre. Els premiats, un de cada categoria, reben un lot de llibres cadascun i un diploma.
Els fragments elegits per al certamen final han sigut extrets de les lectures:
⇨ Teuladins: fragments del llibre La carabassa Tomasa, de Xaro Navarro, amb il·lustracions de
César Barceló, de Lletra Impresa Edicions
⇨ Teuladins: fragments del llibre El secreto del abuelo, de Carles Cano, amb il·lustracions de
Federico Delicado, d’Anaya Infantil y Juvenil
⇨ Blavets: fragments del llibre Diari d’unes vacances avorrides, de Pep Castellano, amb
il·lustracions de Pam López, d’Edicions Bromera
⇨ Blavets: fragments del llibre ¿Puedo borrarme de vampiro?, de Braulio Llamero, amb
il·lustracions Laura Pérez, d’Algar Editorial
⇨ Passerells: fragments del llibre El cas de les paraules inaudites, de Vicent Palatsí, d’Onada
Edicions
⇨ Passerells: fragments del llibre La chica de la banda, de Pasqual Alapont, d’Algar Editorial
⇨ Oronetes: fragments del llibre Llibres amb pergum de sang, de Silvestre Vilaplana, de Jollibre
⇨ Oronetes: fragments del llibre Otra vuelta de tuerca, de James Henry, traduït per Isabel Conejo
i Hilario Franco, amb il·lustracions d’Enrique Flores, d’Anaya Infantil y Juvenil
La comissió encarregada de seleccionar els representants premiats d’aquesta tercera edició del
certamen l’han formada cinc membres especialitzats en el llibre i el foment lector. Han sigut:
⇨ Miquel Puig – mestre, amant de la música, del país, de la natura i de la cultura tradicional,
aficionat a l’escriptura
⇨ Anna Moner – escriptora i artista plàstica, ambaixadora de la lectura de 2017
⇨ Zequi Castellano – mestre de valencià, periodista i locutor de ràdio
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⇨ Rosa Marín – lectora empedreïda, amant dels llibres i la lectura. Es dedica a encomanar el gust
per la lectura a tots els que l’envolten
⇨ Carles Cano – reconegut escriptor, professor, narrador oral i actual ambaixador de la lectura
Els representants premiats de la tercera edició del certamen han sigut:
⇨ Teuladins: José Sellés Ros, del CEIP Verge del Miracle, de Rafelbunyol
⇨ Blavets: Eloy Romo Trujillo, del CEIP Gregori Mayans, de Xirivella
⇨ Passerells: Zahra Belaich Taqili, de l’IES Guadassuar, de Guadassuar
⇨ Oronetes: Ferran Sancho, Suan Balaguer i Javier García, de l’IES Barri del Carme, de València
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COMUNICACIÓ
Tot el treball de comunicació general del projecte De Viva Veu corre a càrrec de l’Oficina Tècnica que
s’encarrega de:
LA COMUNICACIÓ DIRECTA
⇨ La difusió general del projecte mitjançant enviaments d’informació directa i personalitzada a
ajuntaments, biblioteques, institucions, tècnics d’educació i cultural, i regidories d’educació i
cultura.
⇨ El seguiment mitjançant correu electrònic i telefònic dels contactes iniciats al voltant del
projecte.
⇨ Les entrevistes amb els municipis interessats en portar endavant alguna de les accions del
projecte i en formar part de la Xarxa De Viva Veu amb la finalitat de resoldre i aclarir dubtes i
establir el programa d’actuacions.

LA COMUNICACIÓ PER INTERNET
⇨ WEB: disseny, manteniment i generació de continguts i notícies.
COMUNICACIÓ
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⇨ XARXES SOCIALS: el projecte compta amb una pàgina de Facebook i un compte de Twitter que
ofereixen informació periòdica i actualitzada sobre les activitats que es duen a terme. A més,
també té un compte de Flickr per a emmagatzemar les fotografies dels actes realitzats, i d’on
cadascú pot descarregar les imatges amb una alta qualitat.

LA PUBLICITAT
⇨ L’Oficina Tècnica dissenya els cartells i les invitacions per a cadascun dels actes de lectura que
es programen en els municipis adherits a la xarxa De Viva Veu.
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⇨ La difusió a nivell local es fa amb la col·laboració dels ajuntaments. Es publiquen a la pàgina web
del projecte i a les xarxes socials. A més, s’envien en format digital als centres educatius i als
ajuntaments o entitats participants perquè facen difusió.
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PARTICIPANTS I PÚBLIC
Durant aquest any 2018, el projecte De Viva Veu ha arribat a més de 12.000 persones en la Comunitat
Valenciana.

ENCONTRES LECTORS
Participació directa i activa: 100 persones
Públic: 300 persones
CURSOS I TALLERS
Participació directa i activa: 900 persones
III CERTAMEN ESCOLAR DE LECTURA EN VEU ALTA
Participació directa i activa: 5.800 persones
Públic: 5.000 persones
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