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Hasta siempre, 

Merxe Escrig.       

Te añoramos 
Esta debería ser una nota profesional. Como tal debería empezar con algo así: ―los      

compañeros, y no obstante amigos, de Merche le damos la más emocionada de las despedidas, 

etc. etc.‖. Pero no era posible un discurso neutro tratándose de la humanidad y estima de Merche 

Escrig. 

Merche era excepcional y todos lo sabíamos. No era sólo el coraje personal, la solvencia 

profesional, la permanente disposición a ayudar, la capacidad para empujar las cosas y resolver 

dudas, que eran cualidades ―naturales‖ en ella. Era una persona bella y alegre, pero era su      

apabullante humanidad y su vitalidad desbordada la que nos atrapaba a todos. 

En perfecta coherencia con su activismo, Merche fue una mujer clave en el desarrollo de la 

profesión y en las plataformas de unión de quienes trabajamos en este campo tan disperso de los 

archivos, las bibliotecas y centros y sistemas documentales. Promovió junto a otros tantos        

soñadores la AVEI (Asociació Valenciana d’Especialistes en Informació) y formó parte de la Junta 

Directiva del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunidad Valenciana, que 

ha dado cuerpo y teoría al mundo de los especialistas en Información. 

 

Desde los años  80 le ha dado tiempo a tocar todas las ramas de esta profesión:             

bibliotecaria en Castellón, Documentalista en Presidencia de la Generalitat, directora del Archivo 

del Reino, profesora asociada de la Universidad Politécnica. Publicó manuales y dirigió revistas.  

Desde el compromiso cívico, habló en voz alta cuando fue necesario y siempre en defensa del 

concepto más abierto y plural de la documentación y de la profesión en general, y haciendo     

bandera de la igualdad de acceso a la cultura. Trabajó, amó y luchó por la vida denodadamente. 

Con una personalidad generosa y libre de prejuicios fue un elemento importante en el colectivo 

profesional  que hoy no se entendería sin sus aportaciones, su experiencia y su implicación,   

siempre dispuesta a resolver cualquier cuestión que se le planteara, conocedora tanto de las 

técnicas profesionales como de las miserias humanas, fue una persona libre, solidaria y          

comprometida. 
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Esta revista, Símile, que ella dirigió y encarriló con excelencia en sus principios, quiere    

rendirle un sentido homenaje, pero siguiendo su estela lo queremos hacer con cariño, generosidad, 

afecto,  con el ímpetu de seguir luchando por una profesión dispersa pero única, como nos enseñó 

a muchos de nosotros, en la complicidad,  fuerza y coherencia con que ella la vivió y contagió.  No 

es fácil encontrar palabras que no conduzcan a la tristeza por su pérdida y a la añoranza por su 

ausencia, porque Merche Escrig se había hecho imprescindible para quienes teníamos la suerte de 

estar cerca.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ese era su secreto, el secreto de una mujer sabia que vive sin reservas cada día y nos 

arrastra a los demás en su torbellino. Te añoramos, Merche. Y brindamos por tu memoria querida 

Lamer. 
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No és objecte d’aquestes línies analitzar el fenomen bibliotecari a fons, però basta fer una 

ullada per reconèixer que la biblioteca ja no és aquell intermediari insubstituïble d’accés a 

la informació i a la cultura. Tanmateix, encara continua sent una institució social útil i       

estimada i continuarà sent-ho sempre que siguem capaços d’adaptar-nos al context que 

ens envolta. D’altra manera, la biblioteca corre el perill de ser cada vegada menys          

importants per a la societat, tal i com ja es manifesta en alguns dels seus serveis tradicionals. 

En aquesta tasca de reformulació hi intervenen factors culturals heretats d’altres èpoques sobre 

els quals hem de reflexionar seriosament i, si és precís, endegar canvis importants. En tot cas, 

s’imposen noves formes d’actuació i acostament a la societat. 

Doncs bé, feta aquesta breu reflexió a mode d’introducció, passe a nomenar deu iniciatives útils, 

senzilles i gratuïtes realitzades en la Xarxa Municipal de Biblioteques de Gandia. Totes elles es 

plantejaren amb la idea de repensar els serveis, estalviar recursos i millorar el posicionament 

social de la biblioteca. 

1. Cedir les instal·lacions a canvi d‟animacions. Es tracta de contactar amb una       

associació, entitat o empresa i proposar-li si li interessaria utilitzar l’espai de la          

biblioteca per promocionar-se. A canvi, aquests han d’aportar als usuaris una animació 

o un taller. No cal dir que la iniciativa ha d’anar precedida 

d’una reflexió ètica entorn als possibles participants. 

A Gandia ho hem fet amb llibreries, una escola de       

música, una acadèmia d’anglès, una empresa de         

celebracions infantils o una acadèmia d’estètica que   

maquilla els usuaris des de fa dos anys per Halloween. 

Així  mateix, es va fer  amb la presentació de l’últim disc 

del conegut músic i animador Dani Miquel. A hores d’ara, 

estem conversant amb el Club d’Escacs de Gandia. 

  10 iniciatives útils, senzilles i 

gratuïtes que pots fer per millorar                                         

la biblioteca en el 2015                                                                                                     
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Toni Ordiñana Palmer                                  

(Coordinador Xarxa Municipal Biblioteques Gandia) i 

Daniel Jiménez Puchol                                 

(Bibliotecari Xarxa Municipal Biblioteques Gandia) 
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Toni Ordiñana Palmer                                  

(Coordinador Xarxa Municipal Biblioteques Gandia) i 

Daniel Jiménez Puchol                                 

(Bibliotecari Xarxa Municipal Biblioteques Gandia) 

2. Oferir recolzament escolar. A l’estiu de 2013, fent ús del programa “La Dipu te 

beca‖, la biblioteca va sol·licitar la incorporació de mestres. Amb ells,               

aconseguírem un nou servei de reforç escolar per 

als joves durant l’estiu.   

A l’estiu següent, a més a més, li vam proposar a 

una estudiant de filologia anglesa si volia ajudar   

altruistament els xiquets amb l’anglès. El cas es que 

va acceptar de bon gust i ho agraí com una pràctica 

més per al seu futur docent (una simbiosi perfecta). 

Aquest servei ha estat una de les iniciatives més 

ben acollides. 

 

3. Recollir aliments i joguets. Consisteix en 

una campanya de recollida d’aliments en les 

biblioteques per a les famílies necessitades. 

Aquesta iniciativa, realitzada amb la 

col·laboració de la Creu Roja, ja porta dos  

edicions i forma part dels actes de la Setmana 

del Llibre. En Nadal també es realitza amb  

joguets. 

 

4. Cedir la biblioteca per a la donació de sang. Amb un esperit de col·laboració 

social semblant, vam contactar amb el Centre de Transfusions de la Comunitat 

Valenciana per oferir-li les instal·lacions bibliotecàries.             

Actualment, venen cada mes per practicar ací mateix les         

donacions de sang amb, segons diuen, prou èxit. Als donants els 

obsequien amb descomptes per al cinema i nosaltres             

corresponem amb llibres 

d’edicions locals. 
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5. Préstec col·lectiu a empreses. A banda del tradicional préstec a col·legis o              

associacions, el servei va adreçat a les empreses on la gent sol passar una estona    

esperant (perruqueries, gestories, clíniques...). La prova pilot amb una clínica de        

rehabilitació està sent molt satisfactòria. El préstec consta de revistes i còmics que els 

pacients poden fullejar mentre fan la tediosa rehabilitació. L’empresa guanya qualitat de 

servei sense cost i nosaltres fem la nostra funció. 

 

6. Concertar exposicions d‟art. Es tracta de contactar amb  

artistes locals i facilitar-los un espai d’exposició. Sabem que 

moltes biblioteques ja ho fan en espai destinats a tal ús, la  

novetat radica en què ho hem fet en les mateixes sal es      

d’estudi. Pensem que la biblioteca guanya en valor cultural i 

els artistes poden arribar millor a un públic que, com passa de 

vegades, no s’acosta a la sala d’exposicions (que també en 

tenim per cert). 

 

7. Participar en la web social. Avui dia cal estar present a les xarxes socials; això sí, cal 

prendre-s’ho seriosament i dedicar-li temps al manteniment. A nosaltres el que més ens 

funciona és Facebook i Youtube. Actualment, estem estudiant la possibilitat d’obrir un 

bloc amb Wordpress, molt més funcional socialment que la tradicional web.  

 

8. Concertar xarrades formatives. Consisteix en detectar temes d’interès social i        

contactar amb els experts que vulguen parlar-ne voluntàriament. Us sorprendria la gent 

que vol col·laborar desinteressadament. Aquest any s’han fet 

sobre el rebut de la llum, el menjar del Nadal o la declaració 

de la renda per citar uns pocs exemples. 

SÍMILE  nº 27 

  
  

  
 D

E
S

T
A

C
A

T
S

  
 



 

 

 

9. Organitzar una trobada intergeneracional. No és cap novetat, però volem destacar la 

idoneïtat social de posar en contacte els nostres majors amb els nostres fills. Els xiquets 

treballen al col·legi prèviament el tema de la ―tercera edat‖ (educació en valors), els   

majors preparen temes sobre els quals conversar amb els xiquets (exercici de memòria) 

i, finalment, fem una trobada a la biblioteca on s’enriqueixen tots. 

 

10. Club de lectura i club de cine. Al club de lectura, 

una proposta ja més estesa, hi ha un bibliotecari que 

actua de coordinador-moderador i per a cada sessió 

(una al mes) convidem a un conegut de la ciutat 

(periodista, esportista, regidor, cuiner...). Aquest    

mateix és el que proposa el llibre a llegir i després 

protagonitza la presentació-debat. 

Al club de cinema, anomenat una ―Una Biblioteca de 

Cine‖, participen altruistament una coneixedora del 

tema i una sala de teatre local. El seu funcionament 

és el següent, una vegada al mes una de les pel·lícules que es projecten al teatre 

(suggerida per la col·laboradora) és comentada             

prèviament a la biblioteca. El teatre posa la projecció i   

regala una entrada a cadascun dels assistents a la sessió 

prèvia, a canvi obté promoció gratuïta i més qualitat en el 

seu servei. 

 

11. La biblioteca com a fòrum democràtic (en          

preparació). Havíem dit ―deu realitzades‖, aquesta onzena 

està en procés d’elaboració així que no compta com les 

resta. S’acosten les eleccions municipals i autonòmiques, 

quin millor lloc que la biblioteca pública per presentar totes 

les idees polítiques als ciutadans? Efectivament, es tractaria d’organitzar la possibilitat 

de que cada partit polític exposara el seu programa en la biblioteca i, si és el cas,     

acordar un debat públic conjunt a posteriori. 
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En definitiva, es tracta de veure de quina manera podem ser més útils als ciutadans i ser   

agosarats per donar-hi resposta dins el context actual. Sempre, és clar, ho farem en la       

mesura de les nostres possibilitats i partint d’allò que és o volem que siga la biblioteca.     

Nosaltres pensem en conceptes com la innovació, la col·laboració i allò social. Algunes de les 

iniciatives més ben acollides i econòmiques han sorgit precisament en aquesta línia. Potser, 

la Biblioteca Pública està destinada a esdevenir el gran espai social dels ciutadans en    

aquesta societat virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L‟altre dia llegia: “gràcies a la tasca dels bibliotecaris, les biblioteques estan convertint-se 

en centres culturals cada vegada més importants per a la societat” (Ferran Mascarell, 

Conseller Cultura Generalitat Catalana). Nosaltres hi estem d‟acord! 
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COL·LABORA AMB SÍMILE 

 
La Vocalia de Publicacions i Comunicació vol agrair als col·legiats que van enviant les seues 

col·laboracions per a la revista de tots. I especialmente als que heu contestat la nostra petició de 

col·laboració. Aquesta revista será més útil quan més participativa siga.  

 

SIMILE es publica trimestralment, podreu enviar els vostres articles, abans del día 1 del mateix mes de la 

seua publicació:  

 

Tardor (setembre-octubre-novembre). Data de publicació 15 d‟OCTUBRE 

Hivern (desembre-gener-febrer). Data de publicació 15 de GENER 

Primavera (març-abril-maig). Data de publicació 15 d‟ABRIL 

Estiu (juny-juliol-agost). Data de publicació 15 de JULIOL  

 

Envieu les vostres experiències professionals, opinions, denuncies o felicitacions. Visions del que esteu 

vivint com a professionals de la informació, de les biblioteques, dels arxius. Aquets es el vostre canal de 

comunicación i esta a la vostra disposició. El Col·legi al llarg de la seua jove història, Treballa per la        

professió i està a la vostra disposició.  

 

Un dels objectius: millorar la nostra visibilitat oferint aquest canal de comunicació i difusió, obert i a l'abast 

de tots els col·legiats i col·legiades. 

 

ANIMEU-SE A ENVIAR COL·LABORACIONS I QUE SIMILE SIGA LA     

VOSTRA VEU I EL VOSTRE ESPAI 

http://issuu.com/cobdcv-valencia    

comunicacio@cobdcv.es / administracio@cobdcv.es                 
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La sociedad cambió drásticamente cuando un avance tecnológico como Internet, nacido de 

la inusual interacción entre científicos, universitarios y militares permitió, en palabras de        

Castells1, “procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad 

red, que es la sociedad en que vivimos‖. Y todo ello, mientras los nuevos avances tecnológicos 

vinculados a la digitalización han modificado definitivamente el paisaje económico, político, social 

y cultural en el que nos desenvolvemos en nuestros días. Ese mismo paisaje que ya había         

experimentado contundentes cambios desde inicios del siglo pasado, cuando otro hallazgo        

tecnológico, la difusión a través del aire de imágenes en movimiento y recibidas en un receptor   

llamado televisor, se convirtió en ―el fenómeno de comunicación, entretenimiento, difusión, ocio e  

información más impactante y popularmente extendido a lo largo de la historia de la   humanidad‖2. 

Cuando a finales del siglo XX, la televisión vivió el inevitable proceso de convergencia con el otro 

gran fenómeno de la comunicación y la información, la Red de Redes, el sector audiovisual        

comenzó a experimentar un cambio radical, una evolución sin precedentes en todos sus  procesos 

de producción, edición, explotación, distribución y consumo. Acorde con el nuevo   escenario de la 

Sociedad de la Información, la televisión comenzó a exceder sus propios límites físicos y           

temporales ofreciendo opciones inimaginables para el consumo de sus contenidos. 

Con la digitalización de la señal de televisión, que deja atrás la televisión analógica, todos sus   

elementos son tratados como bits de información, ya sean imágenes, sonidos o incluso datos que 

se pueden almacenar, transmitir y procesar permitiendo además dialogar con sus dispositivos. Y 

ya sea por ondas hertzianas terrestres, por satélite, por cable, fibra o inalámbrica, la señal digital 

de televisión no sólo ha multiplicado su tecnología de difusión sino que ha permitido disfrutar de  

—————————— 

1 Castells (2001) 

2 Fernández Quetglas, Belén (2009) 
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Belén Fernández Quetglas 

Jefa de Metadata e Interactividad de Prisa TV 

           BelenF@prisatv.com 
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 Los Metadatos, la clave. 
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Contenidos  

Televisivos. 

 

imágenes y sonidos de alta calidad, de más cantidad de programas3 y del acceso a servicios de 

información de valor añadido. La televisión conectada a Internet, los teléfonos móviles, los       

ordenadores, los portátiles, las tabletas o las     

videoconsolas son los múltiples dispositivos por 

los que un usuario hoy día puede consumir la    

televisión, participando de nuevas y                   

enriquecedoras prácticas.  

Hace apenas veinte años, el usuario acudía,      

pasivo y despreocupado, a la cita diaria en el     

salón de su casa para ver los programas que le 

ofrecían unos pocos canales en su receptor de 

televisión. Su única posibilidad de elección era 

cambiar de canal a través de su mando a distancia, haciendo zapping. Era una de las primeras 

formas de navegación entre contenidos. Así como el teletexto de aquellas televisiones            

analógicas era una de las primeras guías de programas de televisión para descubrir los          

contenidos. 

Con la llegada de las plataformas multicanal, ya aparecieron las Guías Electrónicas de            

Programación o EPGs4 para ofrecer al usuario una herramienta que le permitiera consultar, de 

una manera sencilla y rápida, todos los eventos en todos los canales disponibles. E incluso para 

facilitarle la grabación5 de esos contenidos en su aparato VCR6 o los más actuales DVR7 o 

PVR8. Ya en este momento, el usuario empieza a tomar cierto control sobre su consumo          

pudiendo localizar y elegir su mejor opción entre la variada oferta de contenidos de canales de 

televisión lineal. Pero el escenario se ha ido complicando cuando la tecnología ha seguido     

ofreciendo avances que amplifican las formas de distribución, con el auge de la televisión no    

lineal10.  

 

 

—————————— 

3 La Televisión Digital permite transmitir 4 o más canales digitales en el mismo espacio radioléctrico que se          
necesitaba para emitir un canal analógico. 
4 

EPG: Acrónico inglés para Electronic Programme Guide  
5 La función de grabación de un contenido televisivo o radiofónico es conocida en inglés con el término                
―time-shifting‖, noción introducida en 1975 por Sony y su primer VCR.  
6 VCR: Acrónimo inglés para VideoCassette Recorder 
7 

DVR: Acrónimo inglés para Digital Video Recorder 
8 PVR: Acrónimo inglés para Personal Video Recorder 
9 Televisión Lineal: aquella que ofrece los contenidos programados en una rejilla o esquema de programación según 
los criterios establecidos por los programadores de las cadenas.  
 10 Televisión No Lineal: en oposición a la Televisión Lineal, es la que se consume independientemente de su       
emisión programada en una rejilla de un determinado canal.  13 
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Efectivamente, si un espectador de televisión lineal se encontraba ya abrumado ante la nada        

alentadora idea de elegir entre 700 y 2.500 eventos diarios de programación11 con la irrupción de los 

nuevos modelos de distribución de vídeo bajo demanda (VOD), las opciones se multiplican hasta    

hacer impracticable la elección. 

La tecnología, por tanto, ha permitido en poco tiempo lo que se auguraba con los procesos de      

convergencia digital y conectividad: el consumo de contenidos televisivos en cualquier momento 

(televisión a la carta, catch-up12  )y en  cualquier lugar (multidispositivo)13.  

Sin embargo, justo cuando el espectador está disfrutando de unas opciones de consumo televisivo 

sin precedentes, su grado de frustración va en aumento. Así lo indica la empresa norteamericana 

DigitalSmiths en su Informe de Tendencias del 1T 201414, donde el 63% de sus encuestados         

afirmaron que siempre o muchas  veces se sienten frustrados cuando intentan ver algo en televisión. 

Además, el 70,4% siempre o casi siempre tiene problemas cuando intenta encontrar algún contenido 

que encaje con los gustos de varios miembros del hogar. Por tanto, cuando un usuario que, como en 

el panorama español, dispone de más de 80 canales con 24 horas de programación dice que ―no 

hay nada en la tele‖ es que hay demasiado, su sobreexposición a los contenidos le inunda de        

información y le imposibilita la elección. 

Así las cosas, ahora más que nunca es preciso desarrollar instrumentos que ayuden al usuario a   

disfrutar de la nueva experiencia de consumo televisivo. El mismo usuario que hoy día ve la          

televisión en el salón de su casa junto a su móvil o su tableta, o incluso sólo a través de su móvil o 

tableta, y que está exigiendo interactuar con su televisión como ya lo hace con el resto de sus      

dispositivos electrónicos. Este  usuario  demanda  no  sólo  navegar  y  descubrir contenidos como lo 

hace habitualmente por Internet sino que exige contar con sistemas que le faciliten el acceso al    

contenido adecuado para cada momento, con una apariencia amigable, intuitiva y sencilla. Es el    

momento de cambiar la pregunta ―¿qué ponen en la tele?‖ por ―¿qué es lo que me apetece ver y   

cómo lo localizo?‖. Y es el momento de contestar. 

Así, para responder a esta demanda del usuario es ineludible contar con dos poderosas                 

herramientas: los sistemas de búsqueda y recomendación15 y las segundas pantallas16. Y la  

clave, sin la cual ninguna de estas herramientas funcionarían, es el Metadato. 

 

—————————— 

11 El acceso al número de eventos por usuario depende de la oferta televisiva a la que tenga acceso: si televisión en 
abierto, si de pago, etc. 
12 Cath-up: Término inglés para denominar uno de los consumos de Televisión No Lineal que consiste en ver un         
contenido unos días después de su emisión en el canal lineal y bajo demanda (VOD) 
13 “Anytime, Anywhere‖ son los términos ingleses para definir este nuevo modelo de consumo televisivo. 
14 DigitalSmiths. (2014)  
15 Content Discovery es la acepción en inglés para describir el “descubrimiento de contenidos” a través de motores de 
búsqueda y recomendación. 
16 Second Screen es la acepción en inglés para describir aplicaciones desarrolladas para los dispositivos electrónicos en 
movilidad y que sirven para dar valor añadido a lo que se está viendo en la pantalla principal. 
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Los metadatos son descritos habitualmente como datos sobre los datos, es decir, el conjunto 

de información altamente estructurada que describe, localiza y hace más sencilla la               

recuperación, uso o gestión de cualquier contenido. En la televisión analógica, los metadatos 

ya cumplían con estas funciones. En el actual entorno digital, los metadatos sirven además  

para comunicar mejor,   fidelizar al usuario, monetizar los contenidos, incrementar la audiencia 

y desarrollar nuevos  servicios de valor añadido. 

Los metadatos son los que alimentan las guías de programas o EPGs, proveyendo al            

contenido de su información básica (título, sinopsis, intérpretes, género, duración, etc.) además 

de su localización en el espacio/tiempo (canal/hora) de emisión. Son los que permiten al       

usuario saber dónde retransmiten el partido de fútbol, qué serie ponen en su canal favorito o 

grabar el documental que se emitirá en tres días,  para su  consumo  posterior. Y, lo más      

importante, son precisamente estos metadatos los que utilizan los algoritmos de los motores de       

búsqueda y recomendación: cuanto más apropiados sean los metadatos, mejores resultados 

arrojarán. 

En el actual entorno de convergencia digital, el consumidor de televisión también está         

evolucionando como en el resto de aspectos socio-económicos: ha pasado de ser 

―consumidor‖ a ser ―prosumidor”17 .  Y este prosumidor, que accede a miles de eventos, que es 

activo opinando sobre los contenidos que le gustan, que exige ver lo que quiere, cuando quiere 

y donde quiere, necesita, sin duda, nuevos instrumentos: necesita navegar a través de una 

EPG evolucionada, la IPG18, que le permita descubrir contenidos personalizados, tanto de la 

televisión lineal y como de la no lineal, adaptados a su perfil. 

—————————— 

17 Prosumidor: concepto acuñado por la fusión de PRODUCTOR + CONSUMIDOR para describir un nuevo perfil 
de consumidor inteligente, mejor informado, expuesto a mucha oferta y que participa activamente en la producción 
de valor añadido del producto que consume por interacción directa a partir de valoraciones, opiniones,              
comparación, etc. 
18 IPG: Interactive Programme Guide – Aunque habitualmente se usa como sinónimo de EPG, valga el matiz de la 
Interactividad para hacer una distinción que identifique una herramienta más evolucionada, conectada y con más 
opciones de navegación y descubrimiento de contenidos. 
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Y para esto no basta con los metadatos básicos sino que se precisa incrementar la profundidad 

de su nivel descriptivo. Se requieren más y mejores metadatos que den contexto al contenido19 

porque de esa interacción saldrán todas las opciones que permitan ofrecer experiencias de 

usuario más sofisticadas y atractivas como los maratones o atracones20, que ayuden a             

establecer conexiones emocionales entre el consumidor y sus celebridades ofreciendo           

contenidos adicionales a través, por ejemplo, de las segundas pantallas; que permitan          

aprovechar lanzamientos y estrenos de franquicias para monetizar el contenido relacionado o 

que puedan crear publicidad contextual, dinámica y basada en el contenido. 

Junto con los metadatos descriptivos, en los algoritmos hay que incluir los datos sobre el        

consumidor (su historial de consumo, sus gustos, sus opiniones e interacciones en redes        

sociales, su información sociodemográfica…) porque manejando todo este volumen de            

información a través de las técnicas de análisis masivo de datos o Big Data, se conseguirá       

mejorar las funciones de búsqueda y recomendación. Esto derivará en una gran ventaja        

competitiva para el proveedor de contenidos por contar con la capacidad de adelantarse a las 

preferencias del consumidor, lo que impactará directamente en su capacidad de retención de los 

clientes en un entorno cada vez más complejo. 

Son muchos los retos que se plantea la industria del entretenimiento con este cambio de         

paradigma en el consumo televisivo. Por un lado, es preciso alcanzar la madurez tecnológica en 

tecnologías de señalización automática de documentos multimedia, en tanto que la labor de 

identificación y descripción del total de contenidos disponibles de la mano únicamente de        

especialistas, se hace inasumible por costosa e ingente. Soluciones como el reconocimiento    

facial, de voz, procesado del lenguaje natural, sincronización con los subtítulos, etc., abrirán la 

posibilidad de asignación masiva de metadatos básicos y enriquecidos (etiquetas o  palabras 

clave, premios, críticas, valoraciones, biografías, etc.) al global de los contenidos para dar       

respuesta a las demandas de los nuevos usuarios.  

 

 

—————————— 

19 ―El contenido es el rey y el contexto, su corona‖ – Cita de Eric Schmidt, Director Ejecutivo de Google hasta abril 
de 2011. 
20 Binge-Watching es la acepción en inglés para describir la experiencia de consumo compulsivo televisivo, muy 
asociada a los ―atracones‖ de episodios de series, antes en DVD y ahora vinculados a los servicios de consumo vía 
Internet, bajo demanda y no lineal. 
21 Existen varias investigaciones y desarrollos de sistemas de ontología que no han tenido aún una aplicación      
comercial pero resultan interesantes como propuestas. Véase 1) Redondo-García, J.L.; Valiente-Rocha, P; Lozano-
Tello, A. y 2) Ceccaroni, L.; Verdaguer, X.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También sería importante contar con una ontología normalizada que sirviera para la aplicación 

de un lenguaje documental controlado, comprensible por las máquinas21 y que permitiera,      

además, agregación de información de fuentes externas, motores de inferencia basados en     

lenguajes propios de la web semántica, etc. Por otro lado, si bien el sector  audiovisual ha             

impulsado diversas iniciativas de normalización de metadatos,  no  hay  aún  unanimidad para  la 

adopción de un estándar universal  que facilitarían todos los procesos de gestión y consumo22. 

Es de desear que la convergencia digital en el sector audiovisual permita el máximo disfrute del 

vasto espectro de contenidos a nuestra disposición. Y serán los metadatos que se  asignen a 

cada contenido las piezas clave para conseguir la plena satisfacción de estas nuevas              

experiencias de usuario. 

Como serán los profesionales de la gestión de la información, junto con los ingenieros e          

informáticos, los que tendrán, una vez más, un papel fundamental para garantizar el adecuado 

acceso al contenido deseado: desde el content curator (como acepción actual para el perfil       

tradicional del documentalista) hasta el creador de estándares para la integración de contenidos, 

pasando por los expertos en el análisis masivo de datos o creadores de algoritmos para motores 

de búsqueda y recomendación, la interacción multidisciplinar intrínseca en la Sociedad de la      

Información será nuevamente ineludible en el actual entorno. 

   

—————————— 

22 Existen diversas iniciativas normalizadoras que recopilan y explican diversos autores. Véase 1) Ray S. Atarashi, 
Junichi Kishigami, Shigeo Sugimoto  2) Polo Carrión, J.A.; Caldera Serrano, J.; Poveda López, I.C  y 3) López Ye-
pes, A., Sánchez Jiménez, R.; Pérez Agüera, J.R. 
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“Formación de personal bibliotecario del Centro  

Cultural de España en Malabo y bibliotecas de        

Malabo, Guinea Ecuatorial.” 

 

Institución solicitante: Centro cultural de España en Malabo - AECID 

 

Descripción Actividad propuesta: En la biblioteca del Centro Cultural de España en Malabo 

se han detectado ciertas deficiencias en el conocimiento, y puesta en práctica de las tareas 

comunes que se llevan a cabo en las bibliotecas. En la actualidad se están dedicando     

muchos esfuerzos a salvar esta situación. 

 

El objetivo de este proyecto es apoyar el óptimo funcionamiento de este Servicio formando 

a los profesionales que actualmente trabajan en la biblioteca de dicho centro cultural.  

 

La tarea principal de ésta colaboración serà la formación de los profesionales que trabajan 

en la biblioteca. 

 Catalogación de documentos propios de una biblioteca en formato MARC. 

 Gestión de usuarios y políticas de préstamo y circulación. 

 Utilización del sistema de gestión bibliotecaria en base a estas tareas para asegurar 

su máximo rendimiento. 

 Parametrización de aspectos relacionados con los usuarios 

 Parametrización de aspectos relacionados con las políticas de préstamo y circulación. 

 Iniciación a las buenas prácticas bibliotecarias en base a recomendaciones de        

instituciones internacionales. 

El proyecto se realizaría en las instalaciones del 

Centro Cultural de España en Malabo por lo que 

la Seguridad está asegurada en todo momento. 

 

Duración: 1 mes del 19 de enero al 15 de febrero 

de 2015. 

Colegiada nº 32 seleccionada , Teresa Gomis 

Baixauli  

 

http://cobdcv.es/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=&lang=ca


 

 

En la Comunitat Valenciana estem d'enhorabona. Com sabeu, anualment els Premis     

d'Animació a la Lectura María Moliner premia projectes de bilioteques públiques. Entre els 

300 municipis seleccionats, hem de destacar 32 municipis de la nostra comunitat           

premiats. Que ara vos presentem: 

 

 

 

SÍMILE  nº 27 

  XVI Campaña  

de Animación a la Lectura  

María Moliner 
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Grup de treball SÍMILE 

Títol Projecte Població 
Alacant 

 
Parque encuentado: un lugar para el encuentro, el encanto y el 
cuento Cuentos de mar y piratas Agost 

Cerca. 2014 Albatera 

Palabras que curan Algorfa 

El tesoro de Callosa Callosa de Segura 

Nuestros mares imaginados El Campello  

La biblioteca y tú, mundos paralelos Guardamar del Segura 

Y tú, adónde has volado con un libro? Monòver 

Déjame que te cuenta San Miguel de Salinas 

Espacio abierto. (Espai Obert) La Vila  Joiosa  

Encuentros: contamos, amamos, escuchamos Villena 

Castelló  

Pon un libro en su vida / Posa el llibre en la seua vida Chilches 

La Pobla Tornesa lectora 2014 La Pobla Tornesa  
 
XI Campaña municipal de animación lectora biblioteca-escuela:  
La caputxeta a la biblioteca 
 
 

La Vall d'Uixó  



 

 

 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/pfl/campana-maria-

moliner.html 

 

La Campanya d'Animació a la Lectura Maria Moliner va dirigida a biblioteques públiques de 

municipis de menys de 50.000 habitants, és tracta de promoure els millors projectes o     

activitats de lectura. Es fa gràcies a la col·laboració del Ministeri d'Educació, Cultura i      

Esports amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i, des de 2002, també amb 

la Fundació Coca-cola Espanya.         

       ENHORABONA!!! 
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  XVI Campaña  

de Animación a la Lectura  

María Moliner 

 

 
València 
 
 
Somos iguales, somos distintos, somos lectura 

Població  
 
 
Agullent 

Biblioaventuras Aielo de Malferit 

Momento de lecturas Ayora 

Exprime la biblioteca Barxeta 

Bibliotecas del siglo XXI: paradigmas de la solidaridad Bocairent 

Alimenta tu cultura con un buena lectura Burjassot 

La biblioteca: una para todos, todos para una Carcaixent 

La lectura... ¡Qué aventura! La Font d'En Carròs  

La biblioteca viva Godelleta 

Plan de dinamización de la agencia de lectura municipal de Manuel Manuel 

Proyecto de dinamición lectora e integración social: el circo Mislata 

La biblioteca y el poeta Joan Climent Pascual Montichelvo 

Q biblioteca Oliva 

i-microRELATS L’Olleria  

Érase una vez... ¡Este cuento lo cuentas tú! Palma de Gandía 

Vive la lectura Picassent 

Sin parar de imaginar: grandes recursos en tu biblioteca municipal La Pobla de Farnals  

Biblioteca+lectura: puerta abierta al mundo Requena 

Animación lectora desde tu biblioteca Sollana 

  

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/pfl/campana-maria-moliner.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/pfl/campana-maria-moliner.html


 

 

 

Resum del capítol 2, de l'estudi de FESABID, titulat: Valor econòmic i social dels serveis        

d'informació: Biblioteques. Informe coordinat per José Antonio Gómez Yáñez i realitzat per      

Estudi de Sociologia Consultors, publicat a Madrid, en 2014.  

 

Destacar que aquest estudi s'emmarca dins de I Pla Estratègic del Consell de Cooperació            

Bibliotecària 2013-2015, tal com presenta el Director General de Belles Arts i Béns Culturals i       

Arxius i Biblioteques Jesús Prieto. D'altra banda Margarita Taladriz, presidenta en el moment de la 

publicació, destaca el treball de posicionar el sector en el lloc que li correspon i ―poder mostrar i   

demostrar, amb dades basades en evidències i no en simples percepcions, el valor que s'aporta a 

la societat i a l'economia nacional des d'aquests serveis públics, que no són com es demostra, un 

centre de despesa, sinó una inversió rendible1.‖  

El grup de treball de SIMILE realitza la difusió de part d'aquest informe, amb la finalitat de donar 

visibilitat a aquest estudi ple de dades que evidencien el valor i l'impacte del treball desenvolupat 

pels professionals de la informació: biblioteques públiques, universitàries i científiques.  

En nombrosos casos, la societat percep com a centres de saber, però sense que la consciència     

social, capte la tornada de la inversió restituint a la societat allò que ha gastat en aquestos serveis; 

inversió que en aquests temps és cada vegada menor, per la qual cosa cal seguir explicant i      

mostrant, el necessari i imprescindible valor de biblioteques, arxius i centres de                  

documentació. 

 

A Espanya hi ha 6.608 biblioteques i 8.963 punts de servei distribuïts per tot el país que durant   

l'any 2010 van tenir 216 milions de visites. 

 

---------------- 

1 FESABID (2014) Valor econòmic i social dels serveis d'informació: Biblioteques. Madrid. http://www.fesabid.org fede-

racion/noticia/el-estudio-realizado-por-fesabid-demuestra-el-valor-que-las-bibliotecas-aportan-a                           

[Consulta: 4 octubre 2014]         

 

 “El valor social i econòmic de les 

biblioteques,   arxius i centres de                                

documentació”.  Resum de   

l’estudi de FESABID 

(2014)1          

Grup de Treball SÍMILE      
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http://www.fesabid.org/federacion/noticia/el-estudio-realizado-por-fesabid-demuestra-el-valor-que-las-bibliotecas-aportan-a
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/el-estudio-realizado-por-fesabid-demuestra-el-valor-que-las-bibliotecas-aportan-a


 

 

Parlar de beneficis socials i econòmics de les biblioteques és una obvietat, entre els               

professionals. En general, aquests beneficis són intangibles i reverteixen en la societat com a 

coneixement social, ja que són les persones que els utilitzen, els qui a través dels coneixements 

adquirits i la informació tractada en aquests centres, aporten a la societat la tornada de la         

inversió.  

 

En l'informe que resumim ho mostra. El càlcul es basa en la metodologia que estima l'aportació 

social i econòmica, i mesura la ―tornada de la Inversió (ROI). Per això ens sembla interessant, ja 

que en aquesta societat tan ―econòmica‖ s'utilitza el llenguatge econòmic per mostrar el que 

sempre hem sabut els professionals.  

 

Les tècniques utilitzades es basen en dues grans línies: 

1.-Estalvis financers o assignació de preus de mercat de béns comparables APM. 

2.-Anàlisi Cost-Benefici (ADB) i la valoració contingent (VC). 

 I a través d'enquestes, es tracta que els usuaris se situen en el cas que els serveis hagueren 

estat oferts per empreses privades a preus de mercat: “A partir d'aquest escenari es demana als 

entrevistats que estimen el preu que hagueren hagut de pagar pels serveis rebuts”.  

 

Recomanem la seva lectura perquè aporta nombroses dades i especifica detalladament la       

metodologia utilitzada. Desglossa també, just ara que el debat sobre el Cànon de biblioteques és 

un tema d'actualitat, avaluant i especificant  els elements i criteris de monetizació. 

En l'apartat assignació de preus de mercat (APM) ens pararem en: “L'assessorament del      

personal de les biblioteques és un valor afegit “intangible”, molt valorat pels usuaris de les      

biblioteques, tant públiques (8.7 en una escala de 0 a 10) com a científiques i universitàries 

(8,6). … El 19,9% dels usuaris de biblioteques públiques assenyala, entre les seves activitats a 

la biblioteca, buscar assessorament dels professionals, a les biblioteques universitàries i       

científiques aquest percentatge s'eleva al 34,1%, amb certa lògica. Al valor assignat als      

préstecs per cada tipus de biblioteca i de suport li han assignat els citats percentatges,           

resultant una mica més de 152 milions de €, que ve a equivaler al 24,8% del total de despeses 

de personal de la xarxa de biblioteques (taula 2). Sembla raonable que, aproximadament la 

quarta part del temps de treball del personal de biblioteques, es destine a l'assessorament als 

usuaris.” (p-21) 
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Interessant resulten els calculats que suposa el cost de l'hora d'estada en sales de lectura,     

sabent que es van registrar quasi 216 milions en 2010 i que la durada mitjana de les visites en 

sala (segons enquestes de Fesabid del  2013) és de poc més de dues hores de mitjana, tant per a 

biblioteques universitàries com a públiques. Pel que el que el càcul de l'hora d'estada es    valora: 

Per als usuaris de la Bibioteca Nacional d'Espanya i les autonòmiques (retribució anual, més       

seguretat social del personal) distribuït entre una mitjana d'1.600 hores anuals, suposa un cost de 

26,94 €/hora. 

I el que costa l'estada d'un adult s'ha considerat el cost de desplaçament a una biblioteca pública, 

aproximat 0,57 €/visita. 

Per als usuaris infantils, s'ha valorat el cost mitjà d'activitats escolars, agafant com a exemple la 

Comunitat de Madrid, 1,42 €/hora. 

Per a les biblioteques universitàries cada hora en una biblioteca equival a la lectura d'un 25% d'un 

llibre tècnic o de ciències socials, o treball equivalent. 

Les nombroses activitats realitzades i organitzades des de les biblioteques s'han valorat prenent 

les dades del 2010, de l'Estudi de Pràctiques i Hàbits Culturals de Ministeri de Cultura. 

Hi ha apartats com el valor estimat 

de les Biblioteques Universitàries a 

la recerca dels seus usuaris,       

d'interès especial.  

Ara bé, finalment destacarem el valor 

de les biblioteques per als usuaris: 

mètode ―valoració contingent (VC) 

(p.25) 
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Es tracta a partir de la percepció dels usuaris d'un ben que no s'ha de pagar, saber la disposició 

a pagar per ell. L'informe aporta multitud de casos i estudis referenciats, i les dades es basen en 

enquestes, distingint entre biblioteques públiques que es considera que en cas de ser una      

empresa privada s'hagués hagut de pagar 17,7 euros al mes, més de 200 euros a l'any (excloent 

els usuaris infantils). Mentre que els serveis de les biblioteques universitàries i científiques el cost 

seria 28,2 euros al mes, més de 330 euros a l'any (s'han inclòs la BNE, les biblioteques            

autonòmiques i les especialitzades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres aspectes de l'informe són el valor de les biblioteques pels no usuaris. I la tornada de la  

inversió en biblioteques (ROI) les dades amb què finalitza l'informe: 

 

―De forma bastant simplificada, es podria dir que el ROI de les biblioteques públiques i             

universitàries i científiques es mou entre aquestes dues xifres 2,48 i 3,40 € per euro invertit. La 

primera inclou els serveis mesurats a preus de mercat i pels seus costos però perd en el seu 

càlcul, per així expressar-ho, el valor afegit de la suma de les parts integrants d'una biblioteca. 

En la Valoració Contingent, on es tracta de recollir el tot d'un servei o ben exclòs del mercat, es 

corre el risc d'inflació per part dels seus usuaris, que en aquest treball s'ha tractat de limitar     

mitjançant la depuració de les respostes extremes dels entrevistats‖. (p. 30). 

 

Un treball exhaustiu que el Grup de treball de Simile espera resulte d'interès per als col·legiats i 

col·legiades, i amb eixa idea ha elaborat aquest resum de l’Estudi de FESABID. 
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L’Estiu a les platges de                     

Benicàssim:  les biblioteques del 

Mar de Comín i d’Heliopolis  
 

         

         

Molts esperem, quan arriba l’estiu, fer a gust allò que no hem pogut fer plenament durant tot 

l’any: llegir. Sí, a banda de prendre el sol, de banyar-se o de fer excursions, molta gent opta 

per a agafar aquell llibre arraconat, per a estudiar els misteris del llibre electrònic que li     

deixaren els Reis d’Orient o regalar-se amb una bona dosi de diaris i revistes a la fresca. 

Tampoc no tot tanca a l’estiu ni en redueix l’horari: moltes biblioteques en són un bon    

exemple i, en concret, les biblioplatges1, que són la millor resposta a les necessitats lectores 

en un estiu vora mar. 

A Benicàssim, de nou, durant tot      

l’estiu, han funcionat les dues Bibliote-

ques del Mar.  La primera Biblioteca del 

Mar, inaugurada el 1992, és la de    

Jorge Comín. Està situada, com el seu 

nom indica, entre els carrers Dr. Jorge 

Comín, La Corte i Bernat Artola. 

Aquest últim dóna a la platja de 

drava. Més al sud, està la d’Heliopolis2, 

en la zona del mateix nom, i més prop 

del mar, ja tocant arena. Començà les 

seues activitats l’any 2000. L’horari  

d’obertura d’ambdues és d’11 a 14 i, 

de vesprada, de 17 a 21. Enguany les Biblioteques del Mar han estat obertes des del 16 de juny 

fins al 30 de setembre. 

 

1 Altres poblacions, de nord a sud, on hi ha biblioplatges: Vinaròs, Canet d’en Berenguer, Benidorm, Campello,  
Torrevieja. 

2 Hi va haver una tercera, però, desgraciadament, es va cremar anys enrere.                                                                                                    

Carles Peñarrocha Martínez 
Col·legiat nº 478 
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Es tracta de dues construccions de fusta, tenint més grandària i major capacitat la de     

Comín3. Aquesta està decorada per l’interior amb dibuixos infantils, simulant, per fora, ser 

una casa, des d’on sembla que s’aguaiten diversos personatges per finestres. El moblatge 

és tot de fusta. Comín té tres taules, una de les quals és per a l’atenció al públic. Algunes 

cadires es trauen fora perquè els usuaris puguen llegir o estar-se a la fresca. També es  

trauen para-sols. L’edifici de Heliopolis està ornat, per l’exterior, amb plafons decoratius 

que mostren imatges de personatges de contes infantils i disposa, al costat, d’un ombratge 

on els lectors poden protegir-se del sol i gaudir de la brisa marina.  

El fons de la biblioteca del Mar Comín té un total de més de dos mil volums, sent  el        

d’Heliopolis menor. El fons pertany a la biblioteca central Francisco Pérez Bayer i al punt 

de lectura el Palmerar. Cada any se seleccionen els llibres i, quan es tanquen les            

biblioteques del Mar, es tornen al lloc de provinença. El fons es compon, principalment, de         

novel·la, ja que és la més sol·licitada pels lectors. Les llengües principals són el castellà i el 

valencià, havent-hi llibres, també, en anglès, francès i italià.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 La biblioteca de Comín es troba en un punt estratègic, el que separa, dins de la ruta de les vil·les de la platja de           

Benicàssim, aquelles que s’anomenaven de la cort celestial, cap al Vora Mar, dites així perquè era una zona més           

tranquil·la i, també, darrere de la vil·la Dàvalos s’instal·là una estàtua de Santa Teresa. L’altra part, en direcció a la torre de 

Sant Vicent, era l’Infern, zona festera i animada. Enmig, se situava el limbe, és a dir, el lloc on és la Biblioteca del Mar de 

Comín.  
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La secció infantil té una presència important en el fons. La renovació i reposició de llibres, a 

més de les peticions directes dels usuaris, es fa segons comentaris, o llibres o autors de 

moda. Respecte a les llengües, s’ha tingut molt en compte l’origen i peticions de turistes  

estrangers o de persones interessades en lectura en altres llengües, a l’hora d’augmentar 

més l’oferta en novel·la estrangera. Altres seccions importants han estat: còmics, poesia i 

matèries –especialment: cuina, manualitats i de desenvolupament o de creixement          

personal. Per altra banda, hi ha una hemeroteca amb revistes per subscripció o de          

suplements de diari de temàtica variada –del cor, motos, actualitat- i també es té premsa 

valenciana–Levante-EMV, Las Provincias o Mediterráneo-, de la resta de l’estat –ABC, El 

Mundo o El País. Diaris estrangers no n’hi ha, i en valencià poca cosa –El Temps. Està  

permesa la lectura de premsa i de revistes fora de l’espai físic de la biblioteca, però no de 

monografies. 

Els servicis principals són: els préstecs –una setmana, i una més possible de renovació-, 

lectura en sala –sobretot en Comín- i de revistes als voltants de la biblioteca, desiderates, 

wifi. També se serveix informació turística del poble i de les activitats i esdeveniments que 

organitza l’Ajuntament. Així, hi ha diferents espais dins de la biblioteca amb tríptics, cartells, 

a més de revistes o el butlletí Municipal, amb la citada informació sobre els festivals –FIB, 

Rototom-, sobre la  

programació de  

cinema o  sobre  el 

teatre o , també, 

sobre les festes 

locals. Les activi-

tats que s’ofereixen 

en l’àmbit de les 

Biblioteques del 

Mar són: contacon-

tes o rondallaires, 

classes de valencià 

i coneixement de la cultura valenciana, classes d’anglés per a xiquets.  

El públic és variat, però la presència familiar i de persones jubilades és notable. L’origen és, 

en gran part, de Castelló i comarques, i de la província de València. La resta d’Espanya té 

un pes molt important, destacant Madrid. Els visitants estrangers són, majoritàriament, de 

parla anglesa i francesa. La programació de festivals fa que hi apareguen joves de tot     

Europa a Benicàssim i que alguns s’acosten a conéixer la biblioteca, sent el servei de wifi 

molt demanat.  
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Les biblioteques del Mar no estan dotades d’ordinador, i el contacte amb la biblioteca central és 

amb mòbil. El préstec, i qualsevol altre tràmit, es fa manual o, si cal, telefonant. El nom de        

l’usuari consta en una llista. Cada any es renova el carnet –i amb tan sols un préstec per carnet-, 

que es fa manualment i sense foto. Per al préstec, s’utilitza sistema Newark adaptat. Quan un 

lector trau un llibre, es retira la targeta de la butxaca que està encolada a l’interior del llibre. La 

targeta s’ajunta al carnet de biblioteca i es diposita en un fitxer que indica el dia de devolució del 

document. En la butxaca del document, s’apunta la data de tornada. 

Durant tot el període d’estada a les biblioteques del Mar, tant els meus companys, com jo, hem 

tingut plena autonomia per a gestionar la biblioteca i, a més, l’ajuda i la confiança dels companys 

i companyes de la biblioteca central. Especial menció mereixen la meua companya, María José 

Gil, amb qui treballí a la Biblioteca del Mar de Comín, i Sàlvia Queral i Juan Jesús Claramunt, els 

companys que van estar a Heliopolis. Ara, les portes de Comín i d’Heliopolis romanen tancades 

fins a l’any que ve. 
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El passat 20 de novembre de 2014 al debat de la III Jornada sobre Biblioteques Patrimonials 

a Barcelona va eixir a relluir una pregunta sobre la implicació dels ciutadans en la difusió 

dels fons patrimonials i és que, la ciutadania pot jugar un paper molt important en la difusió 

dels fons. Des d’aquestes pàgines vull presentar una associació on els ciutadans participen 

en la conservació i difusió dels fons patrimonials, el Taller d’Història Local de Godella.  

QUÈ ÉS EL TALLER D‟HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA? 

Es tracta d’una associació que porta treballant per la conservació i la difusió del patrimoni de 

Godella des de fa 20 anys. Cap a 1994 un grup de ciutadans de Godella interessats en la 

història de la població decidí crear una associació que va ser constituïda legalment el 1995. 

Als Estatuts de l’Associació figuren els seus principals objectius: 

 Promoure la investigació i divulgació de la història i de qualsevol aspecte relacionat amb 

l’actualitat social, econòmica, geogràfica o mediambiental de Godella. 

 Promoure l’estudi i la conservació del patrimoni artístic, històric, arqueològic, etnològic, 

arquitectònic i ecològic del municipi. 

 Constituir un fons arxivístic a partir de la recuperació, donacions i cessions de 

documents per part dels veïns i altres associacions de Godella. 

FUNCIONAMENT 

El Taller funciona gràcies als seus socis i col·laboradors, en l’actualitat compta amb uns 140 

socis i vora 50 col·laboradors, a més compta amb un conveni signat amb l’Ajuntament de 

Godella de col·laboració en matèria cultural. Els socis contribueixen econòmicament amb una 

xicoteta quota, qualsevol persona major d’edat pot sol·licitar fer-se’n soci, però a més poden 

contribuir amb la seua participació, treballant en els diferents grups de treball amb els que 

compta el Taller.  

 

 

 

 

 

El Taller d’Història Local de Godella 

 

         

 

 

Desamparados Cebolla Talens 

socia i colaboradora del THLG 
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El Taller està dividit en diferents àrees de 

treball, obertes als socis i col·laboradors i 

dedicades a diferents temàtiques 

relacionades amb el municipi, a més a més, 

disposa de l ’assessorament de 

professionals de diferents àmbits, per 

exemple, de l’àrea de la documentació 

compta amb un Llicenciat en Documentació 

i una Graduada en Informació i 

Documentació. Les àrees o grups de treball 

en els que es pot participar són: 

 Àrea Jurídic Administrativa: com bé diu el nom s’encarrega de les tasques jurídiques i 

administratives pròpies del funcionament del Taller com a associació. 

 Àrea d’Arxius: té com a objectiu inventariar, catalogar, ordenar, digitalitzar i conservar el 

fons arxivístic, facilitant que tota la documentació puga ser consultada pel públic 

interessat. 

 Àrea de Gravacions: és l’encarregada de conservar documents en suport audiovisual 

tota classe d’actes culturals que es porten a cap en el municipi. 

 Àrea d’Història Oral: destinada a recollir els testimonis orals de les persones majors de 

Godella. 

 Àrea de Patrimoni: s’encarrega de difondre el patrimoni de Godella. 

 Àrea de Publicacions i Comunicació: és l’encarregada de coordinar les diferents 

publicacions del Taller, ja que aquest compta amb dos publicacions, Cantals i Querns. 

La primera és un butlletí d’informació sobre les activitats del Taller, es publica de forma 

periòdica 3 vegades a l’any. Els números estan disponibles en format pdf a la web del 

Taller. Querns és la revista del Taller, compta amb número ISSN i ja va pel sisè volum, 

allí es publiquen articles d’investigació relacionades amb la història i el patrimoni de 

Godella. 

 Àrea Social: àrea dedicada a coordinar, programar i 

organitzar actes de caràcter cultural i públics com 

per exemple les presentacions de Querns o la Nit 

dels Palmitos Blancs, una nit dedicada a la cultura 

amb poesia i elements audiovisuals. 
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 Àrea d’Unitats Didàctiques: s’encarrega d’elaborar material per a l’ensenyament dels 

escolars. De moment ja porta dues Unitat publicades, centrades en personatges 

importants per a Godella, el pintor Ignacio Pinazo i el poeta Vicent Andrés Estellés. 

EL FONS 

La base del Taller d’Història Local de Godella es va formar a partir de la donació del valuós fons 

particular del que fou cronista del poble, Ricardo García de Vargas. A eixe primer fons s’uniren, 

entre d’altres, les donacions del fons de l’equip de bàsquet Dorna-Godella, les de la Cooperativa 

La Favorecedora, la Cooperativa de vivendes ―El Fénix‖ i el fons donat pel net de Nicolau 

Primitiu, Lluís Miren Zalbidea Gómez. A més a més, diferents particulars i associacions han anat 

donant fotografies i altres documents per a que siguen conservats i difundits pel Taller. 

EL DIA A DIA 

El Taller obri dimecres i dijous per la vesprada. Durant les hores que obri es pot veure als 

diferents socis treballant en diferents projectes. Entre alguns estan el treball amb el que s’ha 

denominat Arxiu Viu, i que segons la terminologia 

arxivística correspondria a l’arxiu intermedi. També 

s’està digitalitzant i catalogant part dels fons. A més a 

més, el Taller compta amb un fons fotogràfic important 

sobre Godella amb el que es porta treballant des de fa 

temps.  

Al treball diari també caldria destacar el fons 

bibliogràfic de temàtica local que creix cada dia 

gràcies a donacions i intercanvis amb altres municipis. 

Des de l’Àrea de Publicacions i Comunicació es 

realitzen intercanvis de monografies entre Godella i 

altres pobles, sobre tot monografies d’història local. 

A més de continuar amb el treball diari de les diferents 

àrees, el Taller està planificant la seva entrada a la 

web social, creant perfils a determinades xarxes socials que poden ser molt útils per al 

compliment dels seus objectius. També s’està passant a nous formats digitals d’àudio la 

documentació de l’Àrea de Gravacions per a posar-ho a disposició dels usuaris. Actualment el 

Taller està buscant col·laboradors per a un dels projectes més immediats, la creació d’una Carta 

de Serveis. 

Podeu trobar-nos dimecres i dijous de 17 a 20 a la Plaça de l’Horta, nº1 Baix Esquerra (Godella) 

o visitar-nos a: http://tallerhistoriagodella.org/ 

http://tallerhistoriagodella.org/
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Què és Gestors                      

d'Informació en Acció?  

 

Figura de col·laboració Internacional creada per COBDCV que posa en contacte professionals de 

la gestió de la informació, bibliotecaris, arxivers i documentalistes, amb diferents centres que             

necessiten ajuda qualificada per a desenvolupar les seues activitats. Ofereix anualment almenys 

una col·laboració subvencionada als membres col·legiats. 

BASES GIA 

Se subvencionaran activitats i projectes de cooperació al desenvolupament que es realitzen tant a 

Espanya com a qualsevol país estranger. La Junta de Govern del Col·legi designarà una comissió 

que avalue  totes les propostes presentades i trie les accions a subvencionar cada any. 

 

Tots els projectes hauran de respondre a alguns d'aquests objectius: 

 

 Millorar l'accés a fons documentals, independentment de la llengua, la geografia o la religió, 

en regions i pobles sense recursos. 

 Ajudar a la gestió de documents en les diferents institucions públiques i privades. 

 Alfabetització  informacional, animació lectora, serveis de referència. 

 Difusió  del patrimoni documental. 

 Desenvolupament de projectes i sistemes d'informació. 

 

http://cobdcv.es/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=&lang=ca


 

 

  

―All, all are sleeping on the hill‖. És un vers definitori d´un llibre genial de la literatura nord-

americana: Antologia de Spoon River, escrit per Edgar Lee Masters (tenim una traducció 

recent al català de Jaume Bosquet i Miquel Àngel Llauger en Llibres del Segle). Són més 

de dos-cents poemes que corresponen cadascun a un personatge enterrat al cementeri del 

poble, que ens parlen des de l´altre món per contar-nos la seua història. Talment com si foren 

llibres diríem, perduts entre la pols dels prestatges, fantasmes que des de la seua solitud també 

ens parlen, tot esperant que algú els escolte. Perquè a aquest tipus de ―fantasmes‖ vull            

referir-me ara, aquell relacionat amb llibres i autors, més que no pas els del món del més enllà. 

Ni els fantasmes a què al.ludeix, doncs, Jacques Bonnet a Des bibliothèques pleines de          

fantômes (hi ha traducció castellana a Anagrama, 2010), ben diferents, ja que precisament la 

paraula ―fantôme‖ té un altre sentit en francés que no té en castellà -i a què fa referència el    

susdit llibre-, com indica la citació que fa Bonnet del Petit Larousse: ―Fantasma: papel o cartón 

que se pone en el lugar de un libro retirado de un estante de biblioteca, de un documento que ha 

sido prestado‖. Ni tampoc els fantasmes en la seua concepció més romàntica i literària, aquella 

que tracta sobre aparicions espectrals, i que em fa recordar una famosa pel.lícula còmica: 

Ghostbusters (1984), on un fantasma fa de les seues en la Biblioteca Pública de la Cinquena         

Avinguda de Nova York tot canviant els llibres de lloc o omplint de residus ectoplàsmics els       

fitxers catalogràfics... Ni tan sols el record d´altres vides que habiten en els llibres de segona mà, 

en qualsevol empremta: taques, papers, flors seques...que ens avisa que un lector, ja               

desaparegut, com un fantasma, encara viu d´alguna manera entre aquelles pàgines, com Pérez-

Reverte ens evocava en un article de fa alguns anys (i que a mi, de retop, em fa venir a la 

memòria 84, Charing Cross Road, un llibre sobre aquells llibres exhaurits i introbables; ben      

reblerts d´aquest tipus de fantasmes, doncs)... 
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Millor deixem-ho córrer, però, que em sembla que, tot i tractar-se d´unes “divagacions”, ara 

mateix divague més del compte. Com he dit al principi, amb aquestes paraules volia 

enraonar sobre els fantasmes relacionats amb llibres i autors. Tanmateix, tampoc no 

evocaré històries gòtiques, de por ni res per l´estil, sinó alguns llibres i autors que no 

han existit mai, i per això mateix, per a mi, des de la seua inexistència ―física‖, gaudeixen 

de la categoria ben guanyada de ―fantasmes‖. Així, el primer llibre que sempre em ve al cap 

d´aquest ordre és el famós Necronomicon, aquell volum sobre el terror i la màgia que va crear 

H. P. Lovecraft, inclòs dins dels Mites de Cthulhu, i que segons l´autor fou escrit per Abdul     

Alhazred cap a l´any 730. Cap a l´any 950 fou traduït al grec, i a conseqüència de molts actes 

terribles per la seua causa, l´Església va condemnar-lo i el patriarca Miquel va cremar-lo.      

Després fou traduït al llatí i gràcies a això es conserven alguns exemplars... Evidentment, com 

he dit, i va dir el mateix autor, es tracta d´un llibre imaginat per ell, encara que en el seu conte 

―L´horror de Dunwich‖ assegurara que hi havia exemplars en biblioteques de Buenos Aires, de 

París o de Harvard.  La ficció era tan forta que molts lectors van empassar-se-la, àvids de    

misteri i de càbales, fins el punt que han arribat a vendre´s falsos exemplars, que s´hagen     

publicat llibres i articles verificant la seua existència, o que algun bibliotecari s´inventara una 

fitxa catalogràfica per a la seua biblioteca (reconec que jo mateix vaig ser temptat de fer-ho, 

després que un lector em demanara, amb certa timidesa i prevenció, el susdit llibre).   

  

És Alberto Manguel qui en La biblioteca de noche (Alianza, 2006) ens parla amb profusió 

erudita sobre aquests llibres inexistents, i més concretament al capítol titulat ―La        

biblioteca como imaginación‖. Per descomptat, el primer escriptor que cita Manguel, i 

que gaudia d´allò més imaginant llibres i autors, és Jorge Luis Borges, com per exemple 

l´escriptor imaginari Herbert Quain; un volum de la First Encyclopedia of Tlön, o l´obra policíaca 

The approach to Al-Mu´tasim de l´advocat Mir Bahadur Alí, de Bombai. Encara que per a mi el 

llibre imaginat més important per Borges era el ―Libro de arena‖, un llibre infinit on mai no és 

possible tornar a trobar una pàgina que ja ha estat llegida. Un llibre monstruós que et fa 

presoner, i que el protagonista del conte del mateix nom sols pot desfer-se´n amagant-lo 

en un prestatge de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires (permeteu-me un parèntesi 

estrictament personal: fascinat per la història, durant molts anys vaig tenir penjat a la 

paret de la Biblioteca de Catarroja el text complet d´aquell conte).  
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Manguel també ens cita Rabelais, el qual al seu Gargantua i Pantagruel troba en 

l´Abadia de St. Víctor una ―magnífica biblioteca‖ amb un catàleg de llibres excel.lents, 

en cinc pàgines, tots, és clar, inventats. I també Charles Dickens, qui en la biblioteca 

de casa tenia un llarg prestatge amb lloms de llibres falsos, com un manual de    

Sòcrates o un Catàleg de les estàtues dedicades al Duc de Wellington en deu volums. 

O Rudyard Kipling, amb ―El millor relat del món‖, o el mateix Lovecraft i els seus   

companys de Cthulhu, amb una bona llista de llibres prohibits.  

De tota manera, la meua predilecció és per Paul Masson, un empleat de la Biblioteca 

Nacional de París, amic de l´escriptora Colette –que és qui ens conta la història-, el 

qual sempre portava al damunt un muntonet de fitxes en blanc per a fer, deia, un  

inventari dels títols de la biblioteca. En preguntar-li Colette com era que podia fer 

el catàleg de memòria, ell responia que fer-ho de memòria no tenia cap mèrit: 

―J´ai constaté que la Nationale est pauvre en ouvrages latins et italiens du XVe 

siècle… En attendant que la chance et l´érudition les comblent, j´inscris les titres 

d´œuvres extrêmement intéressantes, qui auraient dù être écrits… qu´au moins les 

titres sauvent le prestige du catalogue―  

I ja sense la companyia de Manguel he de recordar també l´Antología traducida de 

Max Aub, un vertader mestre de les farses literàries –recordem la documentada     

biografia d´un pintor com Jusep Torres Campalans, inexistent, és clar, de qui         

tanmateix va fer crítiques pictòriques i va pintar quadres que arribà a exposar-; una 

antologia on hi ha poemes de fins a setanta poetes inventats per ell d´èpoques i    

llengües diverses. 

Per acabar, no puc estar-me d´evocar el cas de Márgara Sáenz (1934-1967), una 

poeta equatoriana autora sols d´un poema: ―Otra vez Amarilis‖, que va aparèixer per 

primera vegada en una antologia de poesia eròtica, i que des d´aleshores, no ha     

deixat de reproduir-se (darrerament en una Antología de la lírica amorosa, editada per 

Vicens Vives). Aquesta autora, completament desconeguda fins aleshores, fou        

reivindicada per les feministes de Guayaquil –d´on era nadiua-, i pels escriptors 

d´Equador, fins el punt que en la ciutat –almenys així ho he llegit- hi ha una plaça 

Márgara Sáenz i un monument a la poeta. I tot per la força d´un poema! La realitat, 

però, és que el poema –no deixa de ser molt bo, d´altra banda- sí que existeix, però 

l´autora, fou un invent de tres poetes peruans per a la susdita antologia, de fet els   

vertaders autors dels versos. El problema era que a l´Equador no volien creure-ho per  



 

 

tractar-se dels seus enemics peruans i, anys més tard, en demostrar-se, amb vídeos i              

certificacions diverses, la veritat, faltà ben poc per no provocar un litigi diplomàtic.  

En fi! Tal i com li va passar a aquell periodista anglés que, amb l´ajuda d´un fals testimoni, va 

inventar-se un fantasma, un clergue de pèl canòs que passejava per un moll abandonat, i poc 

de temps després ja eren munió les veus que afirmaven haver-lo vist. A pesar de negar-ho      

repetides vegades, d´un article on explicava tot el muntatge, que en cap arxiu històric conste la 

figura d´aquell clergue ni existesca cap fonament sobre la seua existència, o que, fins i tot, la 

BBC fera una pel.lícula on es deia clarament que tot era una invenció, la gent va continuar 

creent-hi. Encara, avui dia, hi ha qui afirma haver-se´l trobat en les nits fredes de Ratcliffe 

Wharf. 

No em digueu perquè –i entrar en més consideracions ja ens portaria massa lluny del propòsit 

inicial-, però el món necessita creure en fantasmes de tota mena, siguen espectres, llibres      

secrets i màgics, sempre introbables, o autors genials dels quals ningú mai no va conèixer res. 

L´ànsia per comprendre o descobrir tot allò que és ocult és immensa, però la credulitat humana 

ho és infinitament més. Evidentment, una vertadera mina d´or per a la literatura, però un infern 

per a la bibliofilia. 
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Edita: Madrid: ANAYA MULTIMEDIA, 2014 
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El libro es una reflexión de lo que nos depara un futuro próximo, donde la tecnología digital está 

realizando transformaciones sustanciales en nuestra sociedad, elaborado por dos autores con 

manifiesto conocimiento y domino de lo que escriben. Por una parte Eric Schmidt es presidente 

ejecutivo de Google y miembro del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del Presidente 

de los Estados Unidos, entre otros cargos relevantes, y Jered Cohen es el fundador y director de 

Google Ideas, y ha sido consejero de Condoleeza Rice y de Hillary Clinton, y miembro entre 2006 

y 2010 de Planificación de Políticas de la Secretaría de Estado de EEUU, entre otros cargos. 

El libro está dividido sustancialmente en siete capítulos, con un apartado de notas que sustentan 

las afirmaciones declaradas y que permite seguir consultando unas extensas referencias           

bibliográficas para profundizar más. En general todos los capítulos indican cómo en un futuro, en 

algunos casos ya en el presente, el uso de la tecnología digital por diferentes actores de la        

sociedad -el estado, las empresas, los terroristas, los revolucionarios, etc. - va a estar presente, y 

su buen o mal uso va a determinar la convivencia, los estados democráticos o los estados         

autoritarios. 

El mundo está cada vez más conectado; cada año hay un aumento espectacular de las personas 

conectadas a Internet, y más a un teléfono tipo smartphone que permite gestionar datos e          

información casi similar a un microordenador, incluso en países con pobreza extrema como en 

África. En este sentido los autores afirman que a medida que la conectividad global continúa su 

avance sin precedentes, muchas instituciones y jerarquías antiguas tendrán que adaptarse o     

corren el riesgo de quedar obsoletas, irrelevantes en una sociedad moderna.  

Debido a las plataformas digitales como Google, Facebook, Amazon o Apple la información se 

transmite a una velocidad muy superior a la de hace unas décadas, y es una información           

interconectada gracias a la tecnología de Internet, que marca la era de la globalización. 

El segundo capítulo está dedicado a El futuro de la identidad, la ciudadanía y la información    

donde vaticinan que la población virtual será superior a la población de la tierra. Todo ello        

producirá una gran cantidad de datos que tendrán consecuencias en nuestro mundo físico,  
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especialmente en lo relacionado con nuestra privacidad y nuestra seguridad. Cada vez vamos a    

tener más información en la nube (información que estará almacenada en servidores remotos de 

grandes plataformas tecnológicas) y las empresas responsables de su almacenamiento van a        

trabajar intensamente en la seguridad y la privacidad para garantizar su futuro. Los autores         

consideran que la revolución de los datos aportará beneficios incalculables para los ciudadanos del 

futuro, permitiendo obtener información online más precisa y verificada. La conectividad a la          

información y a los datos va a permitir un mayor desarrollo de las actividades comerciales, de la 

transparencia en los gobiernos, la eficacia en la educación, etc. Una sociedad informada va a        

posibilitar poner freno a la gente que permite perpetuar mitos sobre religión, culturas o cualquier 

acontecimiento que acontezca, en definitiva, a los gobiernos les resultará más difícil maniobrar a    

medida que los ciudadanos estén más conectados. 

El aumento considerable de información y documentos depositados 

por los gobiernos en la nube, o que los gobiernos controlan desde la 

nube, hace más eficientes a las administraciones públicas, pero en el 

futuro próximo entrará en colisión el secretismo y la transparencia, y 

no faltarán activistas por la información libre como Julian Assange que 

se apropien de información clasificada, o  gobiernos, como el gobierno 

chino, que se apropien de información de sus ciudadanos, mediante 

software espía, como es el caso de la empresa tecnológica Xiaomi 

que mediante software espía   instalado en sus teléfonos inteligentes y 

tabletas enviaba información al gobierno. 

En el libro abundan los ejemplos de proyectos reales y de proyectos 

de futuro que serán al mismo tiempo interesantes y polémicos, como el 

caso de los programas de datos biométricos que se refiere a información que se pueda usar para 

identificar de forma unívoca a los individuos por medio de sus atributos físicos y biológicos; huellas     

dactilares, fotografías, pruebas de ADN son todos datos biométricos normales hoy en día.             

Concretamente, el programa de identificación única de la India está dirigido a proporcionar a todos 

los ciudadanos hindúes una identificación personal unívoca, como forma de resolver los problemas 

de una sociedad de castas de ineficacia, corrupción y fraude endémicos, entre otras cosas, para que 

las ayudas estatales, como alojamiento público o raciones de alimentos, puedan llegar a toda la     

población. 

En un futuro el ciudadano "desconectado" va a ser precisamente el ciudadano que se quiere ocultar 

por algún motivo, legítimo o no. La desconexión de Bin Laden en una mansión que no tenía teléfono 

ni internet, fue uno de tantos factores para determinar cuál sería su residencia. 

El libro permitirá al lector disponer de elementos de juicio para reflexionar sobre el futuro digital que 

se nos avecina, y que dicho conocimiento le permita prepararse para abordar los retos del futuro con 

mayores éxitos personales y profesionales. 

 

Portada ; “El futuro Digital” 
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