Vols esdevenir Ciutat Lectora?
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Què és Ciutat Lectora?
És un programa d’acompanyament de 4 anys per a afavorir la participació ciutadana en 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.

Què pretén?






Promoure la participació, el compromís i la coresponsabilitat de les entitats i els ciutadans en el
foment del llibre i la lectura.
Augmentar l’hàbit lector, la competència lectora i el gust per 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.

Què vos oferim?








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 professional especialitzat de referència per al vostre municipi, que acompanye la implementació
del projecte 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 altres Ciutats Lectores.
El suport econòmic de la Diputació per a l’administració i coordinació del programa els primers 4
anys.

Uns quants 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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5 Passos per ser una Ciutat Lectora
Qualsevol municipi pot posar en marxa Ciutat Lectora. Només necessita algú que puga liderar els primers
passos i encomanar la passió pel programa entre els diferents del municipi. Des del Programa estem a la
vostra disposició per acompanyar-vos, resoldre dubtes i facilitar-vos materials que convertisquen el projecte
en una realitat.

1. Conéixer el programa
Investigueu el nostre web, hi trobareu materials, informació i experiències dels municipis que ja l’estan
implementant: www.ciutatlectora.com
Contacteu amb la secretaria del programa al correu projectes@fundaciofull.com o per telèfon al 963945003.

2. Comptar amb el suport del l’ajuntament
La implicació i col·laboració de l’ajuntament, durant els 4 anys que dura el programa, és imprescindible, ja
que serà qui signarà el conveni d’adhesió i finançarà la seua implementació.
El compromís econòmic per part de l’Ajuntament té a veure amb el manteniment i increment de les activitats
de foment del llibre i la lectura que duu a terme, repartits en diferents exercicis.
La distribució de les aportacions econòmiques realitzades per l’Ajutament i FULL es calcularà atenent a un
criteri d’acompanyament, i anirà en augment per part de l’Ajuntament i minvant per part de FULL en els
successius anys.
L’import de l’aportació económica de cada ajuntament s’ajustarà a la seua población. Sol·liciteu un
pressupost personalitzat.
També facilitarà la difusió del projecte i la implementació de les iniciatives acordades pel Consell de Lectura
Municipal.
Dotar d’activitats el projecte per a la seua viabilitat durant els exercicis 2017 a 2020.

3. Comptar amb el suport de la Biblioteca
La biblioteca municipal és un dels eixos centrals del projecte.
La biblioteca es compromet a formar part del Consell Lector, i serà un element imprescindible en les accions
que en sorgisquen.
Per aquest motiu caldrà comptar amb la complicitat i suport dels responsables de la biblioteca per a
dinamitzar el projecte.
L’ Ajuntament haurà d’oferir els mitjans i la flexibilitat al personal de la biblioteca per a poder adequar les
seues activitats a assolir els objectius del projecte.
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4. Presentar el programa i buscar la participació dels diferents agents
municipals
Cal presentar el projecte i buscar el suport de:





Els centres educatius i les AMPA
El sector del llibre (autors, il·lustradors, editors i llibreters)
Les entitats culturals que es considere oportú

Formaran part del Consell de Lectura Municipal que es reunirà mensualment amb el coordinador/a municipal
del programa per articular, seguir i avaluar el projecte.
La seua participació activa és imprescindible per garantir la transversalitat de les accions pel foment del llibre
i la lectura al municipi.
Comptareu amb el suport de FULL per a presentar el projecte de la mà dels professionals que coordinaran el
vostre Consell Lector.

5. Formalitzar l’adhesió
El vostre municipi està decidit a ser Ciutat Lectora: compta amb el suport de l’Ajuntament, la Biblioteca i la
resta d’entitats, i s’han tancat tots els detalls econòmics i heu aclarit tots els dubtes que han sorgit en el
procés.
El següent pas és la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i FULL.
Se vos assignarà un/a coordinador/a que esdevindrà, a partir d’aquest moment el vostre referent del
programa. Amb ell/a podreu concretar el calendari de treball i convocar la primera trobada del Consell Lector.
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