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A falta d’altres recursos, treball i imagi-
nació. Aquesta és la fórmula utilitzada a 
moltes de les biblioteques dels nostres 
municipis per part dels equips biblio-
tecaris, de vegades amb reconeixement 
institucional i de vegades no tant, encara 
que el reconeixement que realment con-
siderem i agraïm en major mesura és el 
dels nostres ciutadans.

Davant les dificultats 
busquem alternatives
El març de 2020 ens va canviar la vida. 
Diuen que els temps de crisi són els més 
afavoridors per a crear i desenvolupar 
nous projectes. La impossibilitat de des-
envolupar les activitats i oferir els serveis 
habituals a les biblioteques a causa de 
la pandèmia, juntament amb el fet que 
els recursos destinats a la cultura als 
ajuntaments sempre són escassos i més 
en aquests moments d’incertesa, ens 
ha servit per a estimular la imaginació i 
reinventar-nos. La nostra aposta ha estat 
la d’involucrar tota la societat. Des de la 
Xarxa de Biblioteques de la Vall d’Uixó 
hem reforçat i establert nous nexes amb 
associacions, entitats locals i voluntaris 
per tal de crear sinergies que ens han 
permés estalviar recursos i oferir més i 
millors serveis culturals als ciutadans, 
així la biblioteca s’ha convertit en l’epi-
centre cultural i integrador de la ciutat.

El nostre projecte «Biblioteca social i 
participació ciutadana», guanyador del 
premi Maria Moliner, ha convertit la bi-
blioteca en un espai de col·laboració i 
experimentació on els ciutadans i ciu-
tadanes mantenen un diàleg actiu amb 
la biblioteca. L’entitat ha esdevingut un 
agent proactiu proposant activitats d’oci, 
culturals i educatives gratuïtes dirigides 
a públic infantil i juvenil, gent gran, mi-

grants, població en risc d’exclusió social 
i a tots els ciutadans en general. Hem 
desenvolupat el paper de mediadors 
de la informació i la lectura, responent 
a les necessitats reals de la ciutadania, 
fidelitzant i captant nous usuaris, diver-
sificant serveis i activitats, comptant amb 
la participació ciutadana i les noves tec-
nologies, i enriquint els projectes actuals 
que ens han convertit en una biblioteca 
social inclusiva.

Noves activitats i clàssics 
que es mantenen
El projecte, que engloba tant activitats 
d’animació a la lectura com d’inclusió 
social, s’ha adaptat a les circumstàncies 
de cada moment, respectant sempre les 
mesures de seguretat establertes i de-
mostrant que és possible una #Cultura-
Segura.

Entre totes les activitats cal destacar les 
incloses als laboratoris ciutadans «Bi-
blioteca, punt de trobada»: Taller Space 
Maker d’impressió 3D, Taller de conversa 
en àrab i Taller d’alfabetització digital 

bàsica. Aquests s’han pogut realitzar grà-
cies a la col·laboració amb associacions i 
entitats locals i voluntaris. Les activitats 
han tingut una gran acceptació i reper-
cussió entre la població en uns moments 
on l’oferta cultural i d’oci ha estat pràcti-
cament nul·la.

I menció especial s’ha de fer dels nos-
tres clubs de lectura: «Poesia i prosa», 
«Tertúlia literària per a profans» i «Club 
de lectura Intergeneracional», que s’han 
mantingut actius durant tota la pandè-
mia, utilitzant les noves tecnologies en 
època de confinament o utilitzant espais 
oberts com els patis de les escoles per a 
fer les trobades presencials.

En definitiva, afrontar els nous reptes 
per a la dinamització de les biblioteques 
i el foment de la lectura depén en gran 
manera de la creativitat, la implicació i el 
treball dels professionals que hem d’esti-
mular la col·laboració i la participació de 
tota la societat, però hem d’estar tran-
quils perquè estem sobradament prepa-
rats per a fer-ho.


