VEREDICTE DEL JURAT DE LA SISENA EDICIÓ (2019) 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 10 projectes que han optat al premi, i han resultat
finalistes els 5 següents:

“ Más allá de los libros, más allá de las fronteras: la Biblioteca Ricardo León y los
17 ODS” de la Biblioteca Municipal Ricardo León de Galapagar (Madrid), “Salud
mental para todos” de la Biblioteca Pública de San Javier (Murcia), “Te haré de
la vida un cuento” de la Biblioteca Municipal Pedro de Lorenzo de Soto del Real
(Madrid), “Lectures en veu alta per a persones amb discapacitat visual” de la
Biblioteca Armand Cardona Torrandell de Vilanova y la Geltrú (Barcelona) y “El
placer de la lectura. Un libro como una casa” de la Casa de la Lectura Biblioteca
Municipal de Segovia.

El jurat finalista del Premi “Biblioteca Pública i Compromís Social” (format per
Elisa Camps, Albert Sòria i Tomás Yerro), per unanimitat ha pres els següents
acords relatius a la sisena edició (2019) del certamen:
Concedir el primer premi al projecte denominat TE HARÉ DE LA VIDA UN
CUENTO de la Biblioteca Municipal "Pedro de Lorenzo" de Soto del Real
(Madrid).
El projecte acredita l'estreta vinculació i el profund compromís de la biblioteca
amb el seu entorn més proper, amb atenció als sectors socials més vulnerables.
Formant part d'aquest ampli projecte, el denominat Biblioterapia para mayores,
ferm i consolidat en el temps, es centra en la lectura i altres activitats culturals
en residències de gent gran, amb voluntat d'arribar a les llars i es troba en estreta
sintonia amb una població dotada de quatre centres d'aquesta classe i un de dia.
A destacar que ha estat replicat al Perú. La posada en marxa de dos nous
projectes dedicats a altres col·lectius, Libros que saltan muros y Leer con mi
mejor amigo, posen de manifest la vitalitat i el desig de la biblioteca d'incidir en
la millora de la vida social de la comunitat a la qual serveixen.

Atorgar l'accèssit al projecte titulat MAS ALLÀ DE LOS LIBROS, MÁS ALLÁ DE
LAS FRONTERAS: LA BIBLIOTECA RICARDO LEÓN Y LOS 17 ODS presentat per la
Biblioteca municipal "Ricardo Leon" de Galapagar (Madrid).
Sòlid i ben estructurat, pretén, a través de la lectura, assolir les competències
lingüístiques adequades de joves adolescents, refugiats i immigrants recents o
de segona generació. Replicat, en aquest cas, a Brasil i Mèxic. Assenyalar
especialment l'encert de divulgar els 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible de l'ONU en el marc de l'Agenda 2030, decisió que vincula la
biblioteca amb els grans problemes socials, la qual cosa suposa adoptar una
mirada estratègica de llarg abast.
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