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Què és Ciutat Lectora?
És un programa d’acompanyament de 4 anys per a la implementació, estratègica i planificada, d’accions
municipals de motivació lectora, adreçades a tots els ciutadans i ciutadanes d’una població.

Qui el promou?
La Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL) amb el suport de la Diputació Provincial de València.

Què pretén?
•
•
•
•
•

Augmentar l’hàbit lector, la competència lectora i el gust per la lectura.
Promoure la participació, el compromís i la coresponsabilitat de les entitats i els ciutadans en el
foment del llibre i la lectura.
Definir accions estratègiques i planificades que integren el conjunt de la població com a beneficiària i
dinamitzadora del projecte.
Posar en valor la lectura i l’escriptura com a forma d’ampliar la visió del món i com a via d’accés al
coneixement, d’oci i de socialització.
Dinamitzar els municipis social i econòmicament a través de l’impuls del sector del llibre.

Què vos oferim?
•
•
•
•
•
•
•

Un model per a la implantació estratègica i planificada d’un programa de motivació lectora en
l’àmbit municipal adreçat a tots els ciutadans. Basat en la creació d’un Consell de lectura, amb
representants dels diferents sectors del municipi.
Un referent del programa al territori, que acompanye la seua implementació i coordine el Consell de
lectura.
Materials que faciliten la comunicació, la gestió i l’avaluació del programa.
Bones pràctiques i idees per inspirar la implementació de noves accions o millora de les accions que
ja estan en marxa.
Jornades de formació amb especialistes per a personal docent, bibliotecari i/o famílies.
Espais d’intercanvi amb altres Ciutats Lectores.
La gestió d’una subvenció de la Diputació per a l’administració i coordinació del programa els
primers 4 anys.

Uns quants motius per sumar-s’hi
Al formar part del projecte Ciutat Lectora podreu...

•
•
•
•
•
•

Originar propostes locals estratègiques, contextualitzades i consensuades per promoure la lectura
al municipi.
Conéixer iniciatives consolidades i explorar noves possibilitats que contribuïsquen a afavorir el gust
per la lectura, la millora dels nivells lectors i la promoció de l’hàbit lector en i amb la comunitat.
Implicar a tots els agents de la comunitat en un projecte comú basat en la col·laboració, el treball
en xarxa i la participació activa.
Obtenir recursos que ajuden al disseny, concreció, desenvolupament i avaluació de les accions
establertes.
Formar part d’una xarxa de municipis que treballen per assolir un objectiu comú.
Contribuir a la construcció de coneixement partint de l’experiència a cada localitat i a la millora de la
implementació del projecte al País Valencià.
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5 passos per convertir-vos en Ciutat Lectora
Qualsevol municipi pot posar en marxa Ciutat Lectora. Només necessita algú que puga liderar els primers
passos i encomanar la passió pel programa entre els diferents del municipi. Des del Programa estem a la
vostra disposició per acompanyar-vos, resoldre dubtes i facilitar-vos materials que convertisquen el projecte
en una realitat.

1. Conéixer el programa
Investigueu el nostre web: hi trobareu materials, informació i experiències dels municipis que ja l’estan
implementant:
www.ciutatlectora.com

Si teniu dubtes, contacteu amb la secretaria del programa.
Mail projectes@fundaciofull.com
Telèfon 963945003 / 601003490

2. Comptar amb el suport del l’ajuntament
Si l’interés pel programa no ha sorgit de l’ajuntament, cal presentar Ciutat lectora als referents del consistori.
La seva implicació i col·laboració, durant els 4 anys que dura el programa és imprescindible, ja que serà qui
signarà el conveni d’adhesió i finançarà la seua implementació.
També facilitarà la difusió del projecte i la implementació de les iniciatives acordades pel Consell de Lectura
Municipal.

L’ajuntament pot sol·licitar a la secretaria tècnica un pressupost personalitzat, per als 4
anys d’acompanyament.
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3. Presentar el programa i buscar la participació dels diferents agents
municipals
Presenteu el programa i busqueu el suport de:

•
•
•
•

Els centres educatius i les AMPA
La biblioteca
El sector del llibre (autors, il·lustradors, editors i llibreters)
Les entitats culturals que es considere oportú

Formaran part del Consell de Lectura Municipal que es reunirà mensualment amb el coordinador/a municipal
del programa per articular, seguir i avaluar el projecte.
La seua participació activa és imprescindible per garantir la transversalitat de les accions pel foment del llibre
i la lectura al municipi.

Teniu la possibilitat de demanar que FULL es desplace al vostre municipi per presentar el
programa en profunditat i resoldre els dubtes que tinguen els diferents agents.

4. Formalitzar l’adhesió
Envieu a la secretaria tècnica una carta comunicant el vostre interès en esdevenir una Ciutat Lectora,
signada per l’ajuntament i els representants de les diferents entitats que formaran part del Consell de Lectura
Municipal.
Des de FULL vos farem arribar un model de conveni per tal que pugueu iniciar la seua tramitació.
Se vos assignarà un/a coordinador/a que esdevindrà, a partir d’aquest moment el vostre referent del
programa.
Amb ell podreu concretar el calendari de treball i convocar la primera trobada del Consell de lectura.

Es recomana organitzar un acte de signatura del conveni i presentació pública del
programa. L’organització es pot compartir o concretar en una de les primeres reunions
del Consell de lectura.

5. Ciutat Lectora, un programa per
•
•
•
•
•
•

Reconéixer
Recollir
Organitzar
Planificar
Avaluar
Compartir

•
•
•
•
•
•

Millorar la visibilitat
Augmentar l’impacte
Cohesionar
Socialitzar
Treballar en xarxa
Innovar
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