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1. Per als vostres usuaris: quin impacte ha tingut?
Tot i ser una biblioteca pública d'un petit municipi, encara hi ha alguns ciutadans que
segueixen pensant que una biblioteca és un lloc avorrit, un simple contenidor de llibres. La millor
Biblioteca Pública de Purchena aspira a ser el cor de la vida cultural d'aquest petit poble d'Almeria
per la qual cosa promou des de fa anys activitats culturals, socials i, per descomptat, literàries i
d'animació a la lectura. Aquest premi ha donat visibilitat a totes aquestes activitats que
organitzem a la biblioteca més enllà de les habituals i conegudes per tots

.

Aquesta visibilitat ha repercutit en l'augment d'usuaris, fins i tot de municipis més petits
de la comarca que no disposen de biblioteca o que se senten atrets per la variada oferta que
proposa la biblioteca.
Diversos usuaris ens han fet arribar els seus suggeriments per ampliar l'oferta amb
altres activitats que pensen podrien tenir cabuda també a la mateixa. D'altra banda, ha
augmentat el nombre de voluntaris locals que volen col·laborar amb la biblioteca en diferents
aspectes que van des de liderar algun club de lectura a promoure algun taller cultural.
2. Per a les organitzacions amb les quals col·laboreu, com han reaccionat? Ha canviat
la relació amb ells?
Un premi beneficia sempre a totes les parts implicades. Col·laborem en aquest
projecte amb nombroses entitats que han vist augmentada la seva visibilitat més enllà del que
és local i que ha repercutit per exemple en l'augment de socis en diverses de les associacions
juvenils i culturals participants. No obstant això el major impacte, positiu, ha estat per a les
entitats i associacions que treballen amb menors, els anomenats MENAS, que han vist

reconegut el seu treball amb aquests joves millorant, fins i tot si és possible, la relació d'aquests
centres amb l'entorn.
La nostra relació ha canviat per a millor en crear-se un clima encara més positiu a l'hora de
programar activitats i intercanviar idees.
3. Per a l´administració pública de la qual depeneu Hi ha hagut canvis en la seva
relació amb la biblioteca?
Rotundament sí. Si ja teníem un suport total de l'administració de la qual depenem, la
gran difusió i impacte mediàtic del premi de la Fundació, sumat a la recepció de fins a tres
premis més en l'últim any -un d'ells internacional-, ha aconseguit que el Ajuntament millori fins i
tot la seva aportació i predisposició per a oferir més activitats tant als usuaris de la biblioteca
com als joves que vénen dels centres. L'aspiració d'aquesta biblioteca de ser reconeguda, a
més de biblioteca pública, com un espai de cultura i pau, ha calat profundament en els
responsables polítics

.

4. Per a vosaltres mateixos, pel personal de la biblioteca. Que ha representat el premi?
Si l'autoestima es mesurés pels valors del colesterol alt tindríem un seriós problema tant
el personal d'aquesta biblioteca com els voluntaris locals i internacionals que van participar
en el projecte. El premi no ha estat ni és un incentiu més. Està sent un autèntic catalitzador
d'emocions per seguir millorant a través de la formació i l'intercanvi de bones pràctiques amb
altres entitats, biblioteques i organitzacions. Aquest premi ha estat el gran valedor d'aquesta
biblioteca perquè sigui reconegut el treball, callat i apassionat, que es desenvolupa des de fa
diversos anys.

Maig 2019

