VEREDICTE DEL JURAT DE LA CINQUENA EDICIÓ (2018) 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 19 projectes que han optat al premi, i han resultat finalistes els
8 següents:
“Biblioteca fàcil” de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Llíria (Valencia), “Quiero
trabajar aquí” de la Biblioteca Pública Municipal José Saramago de Madrid,
“Voluntariado Cultural con chic@s, para el fomento de la lectura” de la Biblioteca
Pública Municipal do Concello de Verín (Ourense), “Biblioterapia: leer es salud” de la
Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Motril (Granada), “Más allá de los libros:
La biblioteca Ricardo León y los 17 ODS” de la Biblioteca Pública de Galapagar
(Madrid), “Déjame que te cuente” de las Bibliotecas Municipales de Huesca, “Traços
de vida. Taller d’escriptura creativa” de la Biblioteca Marcel.lí Domingo de Tortosa
(Tarragona) y “Leobén” de la Biblioteca Municipal Ágora de A Coruña.
Analitzats i valorats tots els projectes presentats a la cinquena edició del Premi
"Biblioteca pública i compromís social" 2018, convocat per la Fundació Biblioteca
Social, el Jurat vol subratllar els punts següents: l'excel·lent presentació, argumentació
i informació de tots els projectes; la singularitat que sis dels vuit projectes van destinats
a persones amb diferents modalitats de discapacitat; la molt notable maduresa i
solvència degut a la seva incidència social, abast, implicació amb l'entorn i la
comunitat, planificació, etc., mèrits ja reconeguts en alguns casos per premis d'àmbit
nacional i encara internacional; entre altres trets destaquen la innovació, la
sostenibilitat i la pertinent avaluació; els pressupostos invertits, en general molt baixos,
ratifiquen la importància decisiva del factor humà i el compromís dels nombrosos
agents implicats en cada projecte: personal bibliotecari, voluntaris, associacions,
entitats i institucions públiques. Per tot això, és just felicitar i agrair la tasca realitzada
pels promotors i agents de tots els projectes que concorren al certamen que
constitueixen exemples de solidaritat i compromís social en uns temps propensos a
l'individualisme, la competitivitat, el materialisme a ultrança i la discriminació i exclusió
de l'altre, del diferent.
Després de la corresponent deliberació, el Jurat finalista, compost per Elisa Camps,
Albert Sòria i Tomàs Yerro, ha adoptat les següents decisions:

1º) Atorgar el Primer Premi al projecte titulat BIBLIOTECA FÀCIL presentat per la
Xarxa de Biblioteques Municipals de Llíria (Valencia).
Iniciat el 2005 i gestionat pel personal de les biblioteques, es dirigeix a tres col·lectius:
persones amb discapacitat, malalts mentals i persones d'edat avançada afectats per
Alzheimer. Tots ells reben un tractament inclusiu i normalitzat. A destacar que
s'estudien altres projectes que ampliaran la incidència a altres col·lectius com, a
petició dels propis afectats, a les dones marroquines amb escassa formació.
Sòlid, ben construït i documentat, constitueix un veritable projecte de població, en el
qual, per iniciativa de la biblioteca, dotada de notable capacitat integradora i de
coordinació dels diversos agents participants, la lectura i la literatura ("recurs per la
gestió emocional ") es converteixen en eficaç eina d'incardinació i intervenció en el
teixit social. La pertinent combinació de lectura i música a la denominada Ciutat de la
Música i la utilització d'un repertori de textos clàssics i d'índole local faciliten el
coneixement de l'entorn i la història del municipi. Resulta molt destacable la
participació sistemàtica i continuada d'escolars d'Educació Primària i Educació
Secundària Obligatòria al club de lectura en una meritòria tasca de caràcter
intergeneracional.
2º) Concedir l’Accèssit al projecte denominat “DÉJAME QUE TE CUENTE”, de
Biblioteques Municipals de Huesca.
D'ampli abast i molt i discret esforç conjunt per implicar la Xarxa de Biblioteques i a
tretze entitats socials, es basa en les lectures que duen a terme un nombrós grup de
bibliovoluntaris, prèviament formats per a això; acció mitjançant la qual s'estableixen
xarxes solidàries de normalització i compromís ciutadà a l'empara del principi bàsic
d'inclusió. La destacable avaluació autocrítica i les previstes accions de millora revelen
el compromís social i entusiasme de tot el personal implicat en el projecte.
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