VEREDICTE DEL JURAT DE LA QUARTA
EDICIÓ (2017) DEL PREMI
”BIBLIOTECA PÚBLICA I COMPROMIS SOCIAL", CONVOCAT PER LA FUNDACIÓ
BIBLIOTECA SOCIAL

Els 4 equips del Jurat del Premi integrats per Xavier Campos i Antonia Boix, Montse
Milà i Núria Ventura, Arantxa Mendieta i José A. Gómez, i Carlos Susías i Rosario
López, han valorat els 9 projectes que han optat al premi, i han resultat finalistes els 4
següents:
“Aixopluga't !” de la Biblioteca Comarcal de Blanes (Girona), “Ubik-baita: hacia una
biblioteca inclusiva” de Ubik, biblioteca de creación de Tabakalera (CICC-Tabakalera),
de San Sebastián (Guipúzcoa), “Biblioteca de Acogida” de la Biblioteca Pública
Municipal "Gustavo Villapalos" de Purchena (Almería) y “Voluntariado Cultural con
chic@s, para el fomento de la lectura” de la B.P.M. do Concello de Verín (Ourense).
El jurat finalista, compost per Elisa Camps, Albert Sòria i Tomás Yerro, per unanimitat
ha decidit atorgar el Primer Premi al projecte titulat "BIBLIOTECA DE ACOGIDA",
presentat per la Biblioteca Pública "Gustavo Villapalos" de Purchena (Almería) i iniciat
el 2015 per impuls de l'Ajuntament i del personal bibliotecari, amb participació d'una
gran varietat d'agents socials, entre els quals destaca la col·laboració de joves
voluntaris europeus del programa Erasmus, fet que dota d'una dimensió internacional a
un projecte realitzat en un poble d'uns 1.700 habitants, amb acreditada vocació
d'acollida a jutjar per l'existència de tres centres de menors. Sintonitza de ple amb la
situació social de la província d'Almeria com a terra d'acollida, on l'emigració és evident
i constant. El seu valor diferencial rau en dirigir-se a una població marginal, formada per
nens i joves emigrants de diverses procedències i per nens i joves en greu risc
d'exclusió. La seva integració s'efectua a través de la biblioteca, convertida en lloc de
trobada i de pau amb els nens i joves de Purchena, fórmula molt eficaç per combatre la
xenofòbia, el racisme i l'exclusió social, a més de promoure una cultura democràtica i el
foment de la lectura. A l'assoliment d'aquests objectius contribueix una rica bateria
d'activitats, entre les quals destaca la Biblioteca Humana, canalitzadora d'històries
personals, que suposen una acció socio-personal que allibera i integra. Consolidat i
amb vocació de continuïtat, els recursos econòmics invertits i previstos són modestos a
la vista del caràcter pioner del projecte i de la seva transcendència social, que
representa una eloqüent crida d'atenció a la solidaritat, a l'acollida, virtuts molt
necessàries en la societat actual.
Així mateix, concedeix un accèssit al projecte AIXOPLUGA'T !, de la Biblioteca
Comarcal de Blanes (Girona). El seu objectiu consisteix a integrar la població emigrant
mitjançant el treball amb les dones-mares, a les que es tracta de donar poder, en
àmbits fora de la llar, en activitats de la biblioteca en companyia dels seus fills nens i

adolescents, la qual cosa contribueix a normalitzar la visió de les mares per part dels
seus fills, a combatre l'estès masclisme social i a percebre la biblioteca com un lloc
comú i acollidor per a tothom. Entre les seves accions cobren singular interès les
tertúlies amb la cultura d'origen com a focus principal i el treball d'acostament dels fills
adolescents. Es tracta d'un projecte extensible a altres biblioteques.
Els altres dos valuosos projectes finalistes també sintonitzen de ple amb els objectius
de la Fundació Biblioteca Social i en particular amb els del Premi Biblioteca Pública i
Compromís Social 2017. Així ho posen de manifest el titulat "UBIK-BAITA. HACIA UNA
BIBLIOTCA INCLUSIVA", presentat per Ubik, biblioteca de creació de Tabakalera
(CICC-Tabakalera), de Sant Sebastian (Guipúzcoa), dirigit a tres col·lectius marginals,
als quals es tracta d'integrar mitjançant les accions específiques d'un centre bibliotecari
d'art i pensament actuals. I el "VOLUNTARIADO CULTURAL CON CHIC@S PARA EL
FOMENTO DE LA LECTURA, de la Biblioteca Pública Municipal del Concello de Verín
(Orense), on el protagonisme recau en joves voluntaris ajudant a altres joves en risc
d'exclusió en el foment de la lectura .
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