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10 anys de benvinguts a la lectura Biblioteca Pública 
de Gata de Gorgos 

Paraules Clau: Biblioteca pública, Gata de Gorgos, lectura, Silvia Leyda, Vicenta Mulet 

Benvinguts a la lectura és una campanya d’animació lectora dirigida als bebès, que implica a 
les famílies i on la Biblioteca Pública Municipal és la responsable de gestionar aquesta 
campanya. 

Des del Consell Assessor del Llibre i la Direcció General del Llibre i 
Biblioteques de la Generalitat Valenciana començà el projecte 
Benvinguts a la lectura en l’any 2005 i en gener de 2006 es posà en 
marxa a Gata. Les biblioteques pioneres en aquest projecte al nostre 
territori segueren: Almassora, Gata de Gorgos, Xàbia, Cheste, Jérica i 

Massanassa. La campanya de foment lector per a bebès funciona amb aquesta dinàmica: 
Enviem una carta a totes les xiquetes i xiquets nascuts durant l’any. En ella convidem als 
pares a què vinguen a la biblioteca amb el seu bebè, on els facilitem un carnet de soci, 
específicament dissenyat pels bebès. Els regalem un llibre perquè siga la porta d’accés al 
fons de llibres de la biblioteca i aquests són triats per facilitar el benestar i el 
desenvolupament del bebè. A Gata, en cada sessió de Benvinguts a la lectura mostrem la 
biblioteca i els recursos que tenim en ella. Contem un conte amb titelles als bebès en cada 
reunió i, de ben cert, que podem dir que els nadons estan atents i així ho demostren amb les 
seues rialles. 

Els diem als pares que la biblioteca és un bon 
lloc per apropar els llibres als bebès i així 
familiaritzem els xiquets amb els llibres. Els 
indiquem que compren llibres de tela, de 
plàstic i de cartó dur perquè el bebè jugue amb 
ells; hem de tenir molta paciència perquè el 
nadó agafe interès pels llibres. 10 anys des 
que la Biblioteca de Gata va començar amb 
aquesta activitat tan bonica. 10 anys que 
reunim als nascuts cada any per així convidar-
los a fer ús de les seues instal·lacions, el seu 
fons i els seus recursos. Amb aquests 10 anys 
hem creat un racó especialment dirigit als 
bebès, LA BEBETECA. En cada reunió informem a mares i pares dels beneficis per als 
nadons de fomentar la lectura des de ben menuts, els orientem sobre com potenciar el gust 
per la lectura i els mostrem tot el que poden trobar en la biblioteca per ajudar-los en la 
criança dels seus fills i filles. Els bebès comencen la lectura des del dia que naixen i senten 
per primera vegada el so de la veu. Cada vegada que els parlem, que els cantem... estem 
enfortint la seua comprensió del llenguatge i anem així desenvolupant la seua capacitat per a 
llegir. El més important que podem fer com a pares i mares és llegir amb els nostres fills i 
filles des de menuts. Hem de mostrar-li al nostre bebè que nosaltres també llegim; si 
nosaltres llegim, els nostres xiquets i xiquetes també llegiran. 
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Autora: Vicenta Mulet Ferrer, Treballa en 
la Biblioteca Pública de Gata de Gorgos des de 
l’any 1985, gestionant els recursos, i amb la 
il·lusió de fer que la Biblioteca de Gata siga un 
espai obert per a tots. 
E-mail: bibliotecagatadegorgos@gmail.com 

Autora: Silvia Leyda Fornés, Diplomada en 
Biblioteconomia i Documentació, ha treballat 
en varies biblioteques i des de 2006 
desenvolupa la seua feina en l’Arxiu Municipal 
de Gata de Gorgos i en la Biblioteca. 
E-mail: arxiu@gatadegorgos.es 
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