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En què consisteix?
És un programa del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura (PVFLL). Ofereix un acompanyament
durant 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.

Qui el promou?
La Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL) amb el suport de la Diputació Provincial de València.

En què s’inspira?
El programa està inspirat en el projecte Municipi lector, del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil.
D’aquest n’adopta la idea de treballar des de la dimensió municipal a partir d’un Consell de Lectura, amb
l’assessorament de tècnics especialistes.
Tot i així, pretén superar els límits del públic infantil i juvenil i definir accions per integrar el conjunt de la
població com a beneficiària i dinamitzadora del projecte.
També incorpora l’experiència de molts municipis en el desenvolupament de Plans de lectura municipals i de
projectes com Book Towns o Viles del llibre.

Què pretén?
Ciutat Lectora neix amb la voluntat de promoure el llibre i la lectura al País Valencià des del territori, basantse en el treball en xarxa i involucrant a tots els agents de la comunitat de les diverses poblacions.







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 integren el conjunt de la població com a beneficiària
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 social i econòmicament a través de l’impuls del sector del llibre.
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Com funciona?
Estructura organitzativa
El programa ofereix una metodologia de treball, basada en un sistema d’organització que garanteix una
concreció i implementació del projecte:




Progressiva, flexible i adaptable: ja que d’entrada l’única cosa que el programa fixa és el com. El què i
el quan s’anirà consensuant, seguint i avaluant des de cada Consell de Lectura.
Basada en el treball en xarxa, tant a nivell municipal com supramunicipal.

Nivell supramunicipal
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FULL Fundació pel Llibre i la Lectura
Entitat promotora.
S’encarrega d’impulsar i vetllar per a la correcta implementació del programa.

Secretaria tècnica
Depèn de la Fundació pel Llibre i la Lectura i assumeix la coordinació general i quotidiana del programa.
Desenvolupa funcions relacionades amb la gestió i la logística del projecte: comunicació, coordinació amb els
municipis i l’equip de coordinadors/es, organització de formacions i trobades, producció de materials, gestió
de les visites d’escriptors, il·lustradors i d’altres professionals relacionats amb el llibre i la lectura, etc.

Consell assessor
Plataforma integrada per representants de l’Associació d’Editors del País Valencià, el Gremi de Llibrers de
València, l’Associació Professional d’Il·lustradors de València, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris
Documentalistes de la Comunitat Valenciana, Escriptors, la Fundació Bromera, la Federació d’Associacions
de Pares i Mares de l’Alumnat (FAPA), l’Escola Valenciana, la Fundació Sambori, la Conselleria d’Educació i
la Conselleria de Cultura.
Assessora en el disseny, la implementació i la difusió del projecte.

Equip d’assessorament extern
Equip integrat per professionals del món de la lectura i l’educació.
Ofereix un acompanyament, assessorament i suport extern en la conceptualització, el disseny, el
desenvolupament i l’avaluació del projecte i l’elaboració de materials per a la seva implementació.

Entitats col·laboradores
Administracions i entitats que donen suport al projecte.
Indispensables per al patrocini i la difusió de la iniciativa al territori.

Equip de coordinadors/es municipals
Referents del projecte al territori. Es troben periòdicament per compartir el desenvolupament del projecte a
les diferents Ciutats, són l’enllaç entre els municipis i la secretaria tècnica i, a partir de la seva experiència,
assessoren i fan propostes per a la millora programa.
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Nivell municipal

Consell de lectura
Organisme integrat per representants dels agents més importants per a la promoció del llibre i la lectura al
municipi: els centres educatius, les AMPA, la Biblioteca, l’administració municipal, el sector del llibre i les
entitats i associacions del municipi.
Es reuneix de forma regular, amb una periodicitat mensual, per articular, seguir i avaluar el projecte. És per
tant l’òrgan responsable de...










Avaluar el punt de partida i recollir la informació inicial de tot allò que es fa al municipi en pro del
llibre i la lectura.
Establir el calendari i el pla de treball per a la seua implementació.
Dissenyar i concretar les accions estratègiques del programa, any a any.
Portar a terme les iniciatives acordades i fer el seguiment de com es desenvolupen.
Gestionar i avaluar les activitats a curt, mitjà i llarg termini, a partir dels mecanismes establerts.
Aplicar els correctius necessaris per assolir els objectius marcats.
Difondre el projecte a nivell municipal.
El Consell està coordinat per una persona externa de l’equip: el coordinador/a municipal.

*En municipis de més de 20.000 habitants es constituiran dos o més consells de lectura. En el cas que la
ciutat tinga més d’una biblioteca se’n pot muntar un per cadascuna de les seves àrees d’influència, per barris
o per districtes.
L’acompanyament d’aquests consells es pot preveure de diferents maneres per tal de trobar una fórmula que
s’adapte a cada municipi:

a) L’ajuntament posa un coordinador municipal que acompanyarà als Consells de Lectura i el
coordinador/a especialista de FULL va alternant la seva assistència entre els dos Consells.
b) El coordinador de FULL assumeix la coordinació directa dels dos consells
c) Els consells són coordinats per un dels seus membres que assumeix aquesta funció. El coordinador/a
de FULL acompanya i dona suport directe a aquests referents.
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Coordinador/a municipal
Referent del projecte al territori.
A nivell local desenvolupen funcions bàsiques per a la implementació del projecte relacionades amb la seva
organització, coordinació i gestió, tot acompanyant i treballant amb els agents que integren el Consell de
Lectura i els referents de l’Ajuntament. El programa preveu una disminució progressiva del seu
acompanyament, per facilitar la viabilitat del programa i la sostenibilitat a nivell econòmic.

Ajuntament
És qui signa el conveni d’adhesió i finança la seua implementació.
Es compromet a donar suport al projecte durant un període mínim de 4 anys. També facilita la difusió del
projecte i la implementació de les iniciatives acordades pel Consell de Lectura Municipal.

Fases del projecte
El projecte parteix de la constitució del Consell de Lectura Municipal i s’adapta a la realitat de cada municipi.
Contempla l’avaluació permanent i la reconducció de les accions segons els resultats obtinguts.
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Quines accions i activitats es proposen?
El programa preveu una implementació progressiva i acumulativa d’accions. Aquesta fórmula escalable
permet començar dotant d’una dimensió major propostes que ja estan desenvolupant de forma individual
membres del consell o recollint i estructurant tot allò que ja es fa per augmentar-ne la seua visibilitat i el seu
impacte. Poc a poc s’aniran sumant iniciatives i ampliant l’abast de la intervenció fins a assolir una
programació transversal i permanent com proposa el model.
Cada municipi impulsa, dissenya, programa, desenvolupa i avalua les seues pròpies accions per a la
promoció del llibre i la lectura. Tan sols es demana que al definir-les es faça tenint en compte:




els objectius del projecte
els resultats de la diagnosi que es proposa realitzar a partir de la rúbrica del programa i els
qüestionaris d’hàbits lectors.

Això no vol dir que no hi haja activitats amb resultats contrastats que es desenvolupen a diferents Ciutats
Lectores al mateix temps. Amb aquest propòsit, el programa posa a disposició de les Ciutats un Catàleg de
bones pràctiques i ha inclòs en la pròpia Rúbrica exemples que faciliten la planificació d’accions concretes i
estratègiques.
L’intercanvi de bones pràctiques és també un dels objectius del programa a l’hora de fer xarxa i amb aquest
objectiu es preveu organitzar anual o bianualment jornades de treball, intercanvi i formació amb membres
de les diferents Ciutats Lectores.

Com s’avalua?
El funcionament del programa a nivell municipal s’avalua des de les següents perspectives:






Funcionament metodològic i organitzatiu del programa
Resultat de les accions implementades
Trajectòria de cada municipi
Impacte del projecte sobre els hàbits lectors i de consum de llibres de la població

Les eines i les fórmules per a la recollida d’aquestes dades es presenten al Manual d’avaluació, un
document imprescindible per tal que l’avaluació que realitzen els diferents municipis siga homogènia i es
puguen extreure conclusions globals.
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Quins serveis i recursos ofereix?








Un model per a la implantació estratègica i planificada d’un programa de motivació lectora en l’àmbit
municipal adreçat a tots els ciutadans. Basat en la creació d’un Consell de lectura, amb representants
dels diferents sectors del municipi.
Un referent del programa al territori, que acompanye la seua implementació i coordine el Consell de
Lectura.
Materials que faciliten la comunicació, la gestió i l’avaluació del programa.
Bones pràctiques i idees per inspirar la implementació de noves accions o millora de les accions que ja
estan en marxa.
Jornades de formació amb especialistes per a personal docent, bibliotecari i/o famílies.
Espais d’intercanvi amb d’altres Ciutats Lectores.
La gestió d’una subvenció de la Diputació per a l’administració i coordinació del programa els primers 4
anys.

Quin cost té?
El cost del programa per als municipis es divideix en dos gran blocs:


Despeses generals de coordinació, gestió i implementació del projecte: despeses decreixents al llarg
dels 4 anys,

a mesura que el programa agafa autonomia i es va reduint la intensitat de

l’acompanyament per part de FULL. Aquesta part del pressupost estarà subvencionada al 100% per
la Diputació.


Despeses per activitats al municipi: pressupost que augmentarà progressivament i de forma
proporcional a mesura que es vagen reduint les despeses de gestió i coordinació i que el Consell de
Lectura Municipal augmente la seua capacitat per a decidir i consolidar propostes. Inicialment pot
incloure les partides d’iniciatives que el municipi ja tinga implementades.

Gràcies a aquesta fórmula, la implementació del programa als municipis no suposa una inversió extra inicial. I
tot i que sí que preveu una ampliació progressiva dels recursos destinats a la promoció del llibre i la lectura al
municipi, ho fa amb un mètode basat en la recerca d’un empoderament progressiu del municipi que permeta
augmentar l’activitat mantenint el cost global del programa al llarg dels 4 anys.
Els municipis interessats en el programa poden sol·licitar un pressupost personalitzat amb el detall dels
costos per al total dels 4 anys.
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Alguns motius per sumar-s’hi
Al formar part del projecte Ciutat Lectora podreu...


Originar propostes locals estratègiques, contextualitzades i consensuades per promoure la
lectura al municipi.



Conéixer iniciatives consolidades i explorar noves possibilitats que contribuïsquen a afavorir el
gust per la lectura, la millora dels nivells lectors i la promoció de l’hàbit lector en i amb la comunitat.



Implicar a tots els agents de la comunitat en un projecte comú basat en la col·laboració, el treball
en xarxa i la participació activa.



Obtenir recursos que ajuden al disseny, concreció, desenvolupament i avaluació de les accions
establertes.



Formar part d’una xarxa de municipis que treballen per assolir un objectiu comú.



Contribuir a la construcció de coneixement partint de l’experiència a cada localitat i a la millora de
la implementació del projecte al País Valencià.
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