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Zona llibre zona lliure: Un projecte de biblioteques 
municipals de La Ribera 

Paraules Clau: Almussafes, Benifaio, Booktràiler, Club de lectura, Corbera, foment lector, Guadassuar, Polinyà, 

Sollana, Teresa Gomis Bixauli 

 

Al llarg de 2016 sis biblioteques públiques 

municipals de les comarques de la Ribera del 
Xúquer van elaborar i dur a terme un projecte 

conjunt de foment lector amb la finalitat d’unir 
esforços per a aconseguir major visibilitat i 
reforçar la tasca d’animació lectora en els 

nostres pobles. 

Almussafes, Benifaió, Corbera, Guadassuar, 

Polinyà i Sollana van ser els pobles participants 
d’este primer any de col·laboració. 

Sota el títol Zona llibre, zona lliure, i amb 
l’objectiu concret de promoure la literatura valenciana entre els nostres usuaris, vam 
programar una sèrie d’activitats que es van dur a terme a les nostres biblioteques: 

Vam realitzar una Trobada de Clubs de Lectura, que tingué lloc a Polinyà del Xúquer el dia 1 
de juliol, amb la presència de l’escriptora Anna Moner. Prèviament els nostres clubs de 

lectura havien llegit la seua novel·la El retorn de l’hongarés, sobre la qual es va establir la 
sessió conjunta. 

A més, la sessió d’octubre dels clubs de lectura la vam dedicar a una lectura en valencià i 
vam rebre la visita dels seus autors, així que escriptors valencians com Manel Joan i Arinyó, 
Josep Lozano, Silvestre Vilaplana, Vicent Marco o Manuel Baixauli van dialogar sobre els seus 

llibres amb els nostres usuaris. 

Per als lectors menuts es van realitzar sessions d’animació lectora sobre el llibre Àngels de 
nata, per la seua autora Maria Josep Escrivà, on els xiquets i xiquets van poder parlar sobre 

la història del llibre, però també sobre el fet 
d’inventar i escriure un conte. 

 

Per als lectors joves vam convocar un Concurs 

de booktràilers, que havia de promocionar la 
lectura d’un llibre d’autor valencià. El dia 24 

d’octubre, coincidint amb el Dia de la Biblioteca 
es van lliurar els premis, resultant guanyador el 
booktràiler que promocionava El balneari dels 
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àngels d’Eli Llorens. També es van reconèixer els sis finalistes del premi. Es pot vore el 
treball guanyador, així com els finalistes en: Zonallibrezonalliure 

El nostre projecte va rebre una ajuda de la Diputació de València a través del programa: 
projectes culturals intermunicipals, i ja prepara la seua segona edició per al 2017. 

 

 

 

Autora: Teresa Gomis Baixauli Llicenciada en Filosofia i en Antropologia 
Social i Cultural. Actualment és bibliotecària de Guadassuar. 

Correu electrònic: teresagomis@yahoo.es 
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