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TROBADES DE ESCOLES EN 

VALENCIÀ: Les nostres Les nostres Les nostres Les nostres 

CròniquesCròniquesCròniquesCròniques    
ESCOLA VALENCIANA VISITA ENGUANY ATZENETA DEL MAESTRAT 
 
CRÒNICA PER: Mª Adelina Navarro Santamaria 
Bibliotecària Municipal de la Vall d’Uixó (Castelló) 

El passat dissabte 8 de maig Atzeneta del Maestrat va estar 
l’escenari de la Trobada de l’Escola Valenciana a les comarques 
de l’interior de Castelló per al curs 2009-2010. La banda de mú-
sica local “Santa Cecilia” va participar activament, junt a altres 
agrupacions i entitats locals en la preparació de la infraestructu-
ra necessària per aquesta rellevant edició en la qual es celebra-
va el 25 aniversari de les Trobades. El lema d’enguany era “Tu 
tens la clau”. La clau per a la defensa de la llengua. 
 
Foren moltes les escoles de la comarca que participaren, unes  
amb “paradeta” inclosa, altres com a visitants. El resultat va ser 
una vesprada molt animada en la que la presència ininterrompu-
da de la gent es va allargar fins a poqueta nit. La taula dels bi-
bliotecaris no va parar d’oferir als participants i visitants el mate-
rial de difusió preparat a l’efecte: bufes unflades per als més me-
nuts, llapisseres, punts de lectura i llibretetes amb el logotip del 
Col·legi per als més majors. Molt boniques les llibretetes, per 
cert, despertaren l’interés de tots els que passaven. 
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Atzeneta és un poble xicotet, d’uns 1500  habitants, la trobada era un esdeveni-
ment que no li va passar desapercebut a molts d’ells, que passaren a pegar una 
“volteta” per la trobada, participant i gaudint així de tot el que allí ocorria: tallers de 
diferents modalitats com maquillatge de fantasia per a xiquets, construcció de tite-
lles, de ciris; actuacions musicals i de ball en directe, a un escenari habilitat a 
l’efecte al centre del recinte, passejades amunt i avall d’una xaranga musical ame-
nitzant la vesprada, i, el que més agradava a molts xiquets: una colla de dimonis 
que ompliren de foc inofensiu peò molt festiu el final de la trobada, donant lloc 
abans a què tots els xiquets que vulgueren es convertiren en  “dimonis” per uns 
moments i provaren, a vestint-se amb el traje adequat a córrer escampant les ben-
gales i els productes pirotècnics que fan servir estes colles tan espectaculars. Tot, 
però, amb les mesures de seguretat adients. 
 
Bibliotecària participant a la Trobada d’Atzeneta i autora de’aquesta resenya: 
Mª Adelina Navarro Santamaria 
Bibliotecària Municipal de la Vall d’Uixó (Castelló) 

 

ATZENETA DEL MAESTRAT 8 DE MAIG 2010 
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TROBADA AL CAMP DE TÚRIA. 
16 DE MAIG DE 2010. 

 
Crònica per :Maria Concepción Jarabu 
 
Gàtova, prop del cel, diumenge 16 de maig de bon matí ja comença la 
desfilada de pares, mares, mestres, xiquets i xiquetes i professionals 
per muntar les paradetes. 
 
Literalment invadim el poble; ens repartim pel Carrer Major, Iranzo, 
Plaça País Valencià, Plaça l’Esglessia i Plaça “El Hoyo”. 
  
Enguany hi ha de tot: imants, tatuatges de henna, collars, polseres, 
clauers, ambientadors, instruments musicals, calidoscopis, rellotges 
de sol, flors, punts de lectura, fermalls, caretes, maraques, portafotos, 
carteres, rastes de fil, jocs populars i…..LLIBRES, molts llibres en va-
lencià. 
 
Junt amb les editorials i associacions culturals estavem el Col.egi Ofi-
cial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, do-
nant a coneixer les nostres Biblioteques i la nostra professió amb el 
material de promoció que tingué molt bona acollida. 

GÀTOVA 16 DE MAIG 2010 
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TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ 

ELX, Diumenge 16 de maig de 2010 
 

 CRÒNICA PER: Jorge Torregrosa,  Loreto Martínez Chacopino i María 
Teresa Javaloyes Miralles 
 
 A les nou del matí començàrem a preparar  la taula, al temps que el 
sol s’ afanyava a fer-se present per acompanyar la festa.  
 Junt als materials explicatius ( serveis bibliotecaris,  calendari de les 
parades del bibliobús, guies de lectura…) vam col.locar un plànol indicatiu 
de la localització de les diferents  biblioteques que formen la Xarxa  Munici-
pal d’Elx, i els fulls d’inscripció per fer-se el carnet de soci. La resta de 
l’espai estava ocupada per materials que ens serviren com a obsequi  per  
als visitants (llibres en valencià, bolígrafs, llapis, blocs de notes, joguets de 
platja, marcapàgines, globus…) Quan ja estaba tot preparat,  començaren 
a escoltar-se les dolçaines. 
 Al voltant de les deu,  Gegants i Cabuts, jocs malabars i els primers 
visitants donaren vida als jardins del Parc Municipal. 
 Responguérem  a les primeres consultes, la majoria de les quals 
versaven al voltant dels serveis que oferim, així com a la localització de les 
diferents biblioteques. Vam explicar,  en terminis generals, el funcionament 
de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana, centrant  l’atenció en la unifica-
ció per que fa als carnets, els avantatges del préstec interbibliotecari  i la 
presència del catàleg en Internet. Aquest  tipus d’informació va ser 
d’especial interés per  atendre  els visitants de fora d’Elx.  
 Pel que fa a les consultes plantejades, cal destacar la bona acollida 
que va tindre, entre aquelles persones que habitualment no utilitzen els 
servicis bibliotecaris, el coneixement de la incorporació als fons de mate-
rials audiovisuals, així com de l’existència de campanyes periòdiques 
d’animació a la lectura destinades  als més xicotets. També ens cridà  
l’atenció l‘especial interés mostrat pel funcionament del bibliobús. 
 L‘afluència de públic superà  ampliament  les nostres expectatives. 
A mig dia, al recinte no hi-cabia una agulla. La taula es plenà de gent, di-
versos professors ens demanaren material explicatiu per fomentar els nos-
tres serveis a l’escola, les consultes es multiplicaren i les caixes de mate-
rials de regal es buidaven a bon ritme… 
  A la fi podem dir que ens quedà un bon sabor de boca d’una troba-
da amb color valencià que promet nous lectors. 

 TROBADA A ELX 16 de maig 

Nº 3 Juny 2010 
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TROBADA DE BENIMACLET (VALÈNCIA) 
16 de maig de 2010 

 
Crònica per: Teresa Llabata; Marina Estarlich; Adelina Navarro, i Cri-
sitna Colomina  
 
Sota el lema “TU TENS LA CLAU” Escola Valenciana celebra enguany els 
25 anys de Trobades. 
Als jardins i carrer peatonal de la Guàrdia Civil del barri de Benimaclet, la 
ciutat de València acolli  la  trobada del 2010. 
Un dia esplèndid de festa, alegria, llum, color musica i reivindicació  d’una 
escola publica sense barracons, digna, progressista i en valencià. 
A les 10 del matí, dos gegants obriren la cercavila pels carrers de Benima-
clet seguits de bandes de musica, tabalets, dolçaines i un riu d’escolars 
amb  pares, mares i mestres de 64 centres educatius de la nostra ciutat 
portant les pancartes de cada escola. 
Una  assistència record que superà els 25.000 participants. i que prompte 
començaren a participar en els tallers preparats per les escoles, a quin més 
imaginatiu. 
Des de l’entaulat instal·lat al principi del recinte s’oferia musica en directe 
de grups joves de musics valencians. També vingueren els castellets 
d’Algemesí , varem tindre representacions del ball dels pastorets i el de la 
magrana, contacontes, partides d’escacs... 
 
Dins de l’Espai del Llibre els bibliotecaris disposarem de 3 taules 
per donar informació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes 
de la Comunitat Valenciana (COBDCV) al temps que repartíem el material 
gràfic fet exprés per la trobada: punts de lectura, llepissós, globus i llibrete-
tes que varen tindre molt bona acollida.  
Com a taller d’animació es varem basar en un llibre que tenim en les biblio-
teques : “Amb ulls d’avi” de Francesco Tonucci , Ed. Graó. El llibre conta al 
darrer capítol els jocs dels avis quan eren menuts. 

Nº 3 Juny 2010 
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Taller de titelles 
 
Amb una simple pinça i un poc de reciclatge els xiquets s’emportaren graci-
oses titelles : el soldadet de plom, la caputxeta o la fada del bosc. Va ser 
un èxit clamoròs. 
Les bibliotecaries: Marina Estarlich (BPM Torrent), Adelina Navarro (BPM 
la Vall d ’Uixò),  Cristina Colomina  (”Joanot Martorell” BPM València) i Te-
resa Llabata (“Casa de la Reina” BPM València) varem estar informant del 
COBDCV i de les Biblioteques Municipals a més d’especialitzar-nos em 
“mestres titellaires”. 
 
¡ENHORABONA A ESCOLA VALENCIANA PELS 25 ANYS! 
 
  

 
 

    

BENIMACLET 16 MAIG 2010 
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TROBADES ESCOLES EN VALENCIÀ. 

GANDIA  
29 DE MAIG 2010 

 
Aquest any és molt especial per a escola valenciana ja que es com-

pleixen el 25 anys de  les primeres trobades d’escoles en valencià. Des 
d’aleshores han anat sumant-se més comarques celebrant-se entre març i 
juny de cada any. 

Enguany també es compleixen 15 anys de col·laboració amb Xavier 
Mariscal que es el dissenyador dels cartells i  samarretes  de les Trobades 
d’escoles en valencià. 

A les 10.30 h alls voltants de la Pl. del Prado  va tindre lloc la cerca-
vila que donava pas al començament dels diferents tallers i activitats. Al 
llarg del matí va haver-hi actuacions, malabaristes, jocs tradicionals, actes 
commemoratius de l’Any Borja, etc., inclús va aparèixer la mateixa família 
Borja. 
 Amb el lema “Tu tens la clau” es va exposar per primera vegada al 
centre de la plaça l’escultura dissenyada  per Natalia Pérez i realitzada per 
alumnes de l’ IES Tirant lo Blanch. Un xiquet@, representant cadascuna de 
les escoles participants, va penjar en l’escultura una clau que cada centre 
havia dissenyat per a l’acte 
 El COBDCV va estar representat  per Esther i Mª José, de la Biblio-
teca Municipal d’ Oliva i per Yolanda, de la biblioteca del Museu de la Pre-
història i vam comptar amb l’ajuda de la Regidora de Biblioteques d’Oliva, 
Rosanna Torres. La parada estava situada en un lloc cèntric, a la mateixa 
plaça, junt a les editorials, associacions, etc. i a l’ ombra , la qual cosa es 
va agrair 
enormement. 
 
 

 
 

 L’atracció de la parada va ser el taller que es va realitzar: una titella 
amb pinces, ràfia de colors, cartolina i retoladors. Va servir al mateix temps 
per  que la gent s’ apropara i poguera informar-se sobre el Col·legi i les bi-
blioteques participants. 
 Es va voler que la mateixa biblioteca estiguera present, per això  va-
ren muntar un racó de lectura, amb cadiretes i llibres infantils de la bibliote-
ca infantil d’Oliva 

Cal dir que va tindre molt d’èxit el material aportat pel Col·legi: llapis, 
punts de llibres, globus, llibretes.   
 En definitiva, va ser un bon dia assolellat i festiu celebrant la festa 
de la nostra llengua. 

Nº 3 Juny 2010 
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TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ.  
L’ALACANTÍ (Mutxamel), 28 de maig de 2010 

 
       Crònica per Daniel Alberola Carratalà, i Tamara Sánchez 
López,  

La biblioteca Municipal del Campello ha participat en nom 
del Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat 
Valenciana (COBDCV), amb el propòsit de donar a conèixer la 
tasca que ve realitzant el nostre Col·legi en la seva curta però 
intensa trajectòria. 

 
Bé el que hem fet, ha estat repartir una sèrie de material 

que el propi Col·legi ens havia proporcionat, llapiseres, globus, 
marcapàgines principalment, llibretes, amb el logo del Col·legi. A 
més, hem repartit uns programes de mà a aquell nucli de perso-
nes que hem considerat que podien estar conscienciades de la 
importància d’un Col·legi o que podien fer difusió a amics o co-
neguts de l’existència del Col·legi. 
 

Bàsicament el que hem fet ha estat una funció doble, per 
un lloc realitzar una llavor lúdica amb la població adolescent dels 
IES de la nostra comarca i per un altre donar una informació re-
lativa al Col·legi als professors i cos docent.  
 

Hem de dir que la resposta ha estat molt positiva, hem tin-
gut bastant gent que s’ha acostat i ha mostrat interès en saber 
informació dels professionals de les biblioteques , arxivers i cen-
tres de documentació. 
 

En un altre ordre, hem posat en pràctica una xicoteta ex-
periència, hem repartit gratuïtament llibres en valencià. Aquestos 
llibres són donacions no vàlides per a la Biblioteca del Campello, 
llibres que ja estan al fons de la biblioteca, llibres que estan 
d’alguna manera deteriorats, però que son servibles per a una 
persona que té un interès a la seva lectura. Estos llibres estàven 
a un  extrem de la taula, baix el nom de “llibres viatgers”. Quan 
un grup d’alumnes s’acostava a la nostra taula, els explicàvem 
que podien endur-se un llibre per grup i fer un ús comú del ma-
teix, és a dir, que podien intercarviar-lo i compartir l’experiència, 
comentar-lo amb posterioritat. El missatge que volíem fer enten-
dre era que el llibre en qüestió fos un nexe d’unió entre perso-
nes, i que dintre de les possibilitats el llibre no fos mai de ningú, 

Nº 3 Juny 2010 
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que anarà passant d’una persona a altre. Amb l’iniciativa el que volíem 
era motivar als xavals en la lectura compartida i posterior anàlisi d’un 
obra, crear un vincle educatiu i cultural entre persones. 
 
L’experiència del llibre viatger ha estat molt enriquidora, els xavals els 
agradava la proposta, han mostrat interès amb l’iniciativa. S’ha de dir, que 
els llibres eren títols d’anys passats, però que molts són lectures obligatò-
ries o recomanades als IES. Amb la posada en pràctica d’aquesta inicitiva 
hem seguit la línia que solem utilitzar els professionals de la documenta-
ció en tramar estratègies per dinamitzar el món lector, per donar vida als 
llibres, per intentar que aquestos passen a ser un eix en la vida de les 
persones, i per intentar que els usuaris siguen fidels lectors de les nostres 
sales. Tot el que es pretén com sempre es fidelitzar lectors i fer-los parti-
cipe de la màgica tasca que envolta a un llibre. 
 
Als professors i docents sempre els plantejàvem la pregunta si tenien al-
gú amic/ga que treballara al món de les biblioteques, i per a sorpresa 
nostra més del 90% contestàven afirmativament, i això ens valia per fer-
los còmplices d’informar als seus coneguts de l’existència del Col·legi. Ha 
estat com un joc de compromisos acceptats per les dues parts, és clar, 
que es tracta d’un compromís verbal, però si que val com a forma de do-
nar-nos a conèixer. Hem de comentar també aquí que alguns han pre-
guntat per la planificació de cursos de formació, i per la necessitat cada 
vegada major de abastir d’eines de dinamització lectora en població ado-
lescent als IES. Creiem que aquest tema no deuríem d’oblidar-lo, i tenir 
molt en compte que el Col·legi mitjançant la pràctica dilatada dels anys de 
treball dels seus professionals pot proporcionar informació i formació 
d’experiències i dinàmiques per dinamitzar els llibres a escoles i instituts. 
 
Per tot el que hem dit l’experiència ha estat molt agradable i pensem que 
hem fet una difusió del nostre Col·legi a la comarca de l’Alcantí, on és 
molt necessari realitzar campanyes d’informació de les finalitats i objec-
tius de l’òrgan que hem consensuat a tots els professional de la informa-
ció i que vindrà a dignificar la nostra professió. 
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POR QUÉ LA DEMOCRACIA EMPIEZA AQUÍ? Los Archivos 
Nacionales americanos (USA) 
 
Visitamos con cierta frecuencia la web del NARA, se trata de 
una cuestión de “salud mental”, de refrescar la cabeza y de vez 
en cuando comprobar con cierto regusto y algo de melancolía 
que algun@s no andámos tan desencaminados en nuestras qui-
meras. 
 
La última “ocurrencia” del NARA consiste en abrir varios perfiles  
en FACEBOOK. Y digo ocurrencia porque en las “alturas” de 
nuestro terruño profesional parece que no está bien visto esto 
de las redes sociales, y el personal no tiene acceso a 
“entretenimientos” como éste. Recomendamos pues a la caver-
na, que se pasee, en la intimidad del hogar, por supuesto, por 
este sitio www.facebook.com/usnationalarchives , o incluso que 
se atreva con el vídeo “Learn why Democracy Starts Here” 
A lo mejor alguien aprende que  se pueden conjugar medios y 
mensajes con rigor y cierto gracejo. 
 
 
 
 
 

Nº 3 Juny 2010 
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CLUB DE LECTURA GATA 
cinqué aniversari 

Vicen Mulet  Biblioteca de Gata de Gorgos 
 

Un club de lectura és un grup de persones que llig el 
mateix llibre al mateix temps , cadascú en sa casa, i 
una vegada al mes es reuneix i   comenten el llibre. 
El  dia 15 d'abril  de 2005 hòmens i dones del poble 
amb inquietuds per la lectura ens aplegàvem per for-
mar-ne un, i així, al llegir un llibre, poder parlar d'ell.... 
, així és com  comencem. 
Som un grup entre 12 i 16 persones que una vegada 
al mes ens reunim per parlar del llibre que hem llegit, 
sempre divendres a les 8 de la vesprada en la bibliote-
ca , que és el lloc idoni per parlar dels llibres, i cadas-
cú dóna la seua opinió sobre el llibre que el mes ante-
rior havíem decidit llegir. 
En les reunions es debat l'estil literari, l'acció, els per-
sonatges i és bastant freqüent derivar des del llibre a 
les experiències personals dels membres del club. 
És una experiència molt guapeta poder compartir la 
lectura amb altres persones.  
 
Aquest any hem tingut el plaer de tindre en les nostres 
reunions a dos escriptors valencians ELVIRA CAM-
BRILS i RAFA GOMAR, i quant han estat ells han par-
ticipat els alumnes de l'IES de Gata, ja que el llibre era 
recomanat pel seu professor de valencià, ha segut 
una experiència molt bona, alumnes, professors i la 
gent del club de lectura, les lectures dels llibres han 
estat diferents i anem a repetir aquest encontre amb 
els alumnes. 
Ara el proper dia 11 de juny de 2010 contarem amb la 
presència de XAVI  SARRIÀ i el seu llibre "Històries 
del paradís", per commemorar el cinqué aniversari del 
club de lectura. 

 

Nº 3 Juny 2010 
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OBSERVATORIO DE BUENAS PRÁCTICAS 
 
Guía de buenas prácticas para la creación de un Observatorio 
Permanente de Archivos y Televisiones Locales  
 
Con el fin de contribuir a la preservación del patrimonio audiovisual 
local y fomentar la cooperación estable entre los archivos y las 
televisiones locales, se ha editado la Guía de buenas prácticas 
para la creación de un Observatorio Permanente de Archivos y 
Televisiones Locales.  
 
La realización de esta Guía se enmarca en las experiencias del 
Observatorio Permanente de Archivos y Televisiones Locales 
(OPATL) de Catalunya y Andorra creado el año 2008 por iniciativa 
del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) del 
Ayuntamiento de Girona, el Arxiu Nacional d’Andorra (ANA), la Xarxa 
de Televisions Locals (XTVL) i la Associació d’Arxivers de Catalunya 
(AAC), pero ofrece un punto de vista que trasciende este ámbito 
territorial concreto para aproximarse de un modo genérico a las 
distintas realidades que puedan darse en otros territorios.  
 
El proyecto ha contado con el apoyo del CIA/ICA (Consejo 
Internacional de Archivos) a través del PCOM (Programme 
Comission), gracias al cual la Guía ha sido traducida a tres lenguas 
en su versión completa (español, inglés y francés), y a cuatro 
lenguas más (árabe, hindú, ruso y japonés) en su versión reducida.  
 
El documento se pueden consultar en: http://www.xtvlblocs.cat/
observatori/ 
 
[ARXIFÒRUM 27/05/10] 

Nº 3 Juny 2010 
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VI JORNADES ARXIUS, BIBLIOTEQUES I CENTRES DE 
DOCUMENTACIÓ 
 
CRÒNICA PER:  Antonia Ribera (Responsable de la Unitat 
d’Arxiu, Biblioteca i Documentació de la Sindicatura de 
Comptes de la Generalitat Valenciana) 
 
 
Els propassats 15 i 16 d’abril es van celebrar a Santiago de Compostela les VI 

Jornades de responsables de les Unitats d’Arxiu, Biblioteca i Documentació dels 

Òrgans de Control Extern d’Espanya. Aquestes institucions tenen asignat, per 

llei estatutària, les funcions de control econòmic financer i pressupostari de les 

administracions  autonòmiques. 

Aquestes reunions venen celebrant-se des de 1999, auspiciades en un principi 

pel Tribunal de Cuentas de España. A elles han anat incorporant-se, a mesura 

que s’anaven creant, els serveis d’Arxiu, Biblioteca i Documentació de les 

cambres de comptes autonòmiques; i en les que participa des del seu inici la 

Sindicatura de Comptes de la Generalitat, ja que comença a treballar en 1985 i 

des de 1987 té Unitat de Documentació. A aquestes Jornades han assistit 

representants dels onze OCEX espanyols i han sigut acollides pel Consello de 

Contas de Galícia 

Enguany el tema ha sigut : 

“LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: un reto y una oportunidad para la 
gestión de los archivos de los Ocex” 

S’han centrat sobre tot en els arxius de documentació electrònica i en les 
posibilitats de les biblioteques digitals, tenint en compte l’evaluació dels seus 
serveis. 

En el programa s’han inclòs comunicacions tan interessants com: 

Sessió de biblioteques: 

Bibliotecas digitales: software de gestión, normas de descripción y 
preservación de los recursos –Cristina Iglesias Caselles (Biblioteca de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya) 

Evaluación de los servicios bibliotecarios – María del Carmen Alacreu 
Carrasco (Servicio de Archivo, Biblioteca y Documentación en la 

Sindicatura de Comptes de Valencia. 
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Sessió d’arxius:  

La gestión de los documentos electrónicos en la Sindicatura de Comptes de 
Valencia: los expedientes de fiscalización-- Antonia Ribera Torrentí 
(Responsable del Servicio de Archivo, Biblioteca y Documentación en la 

Sindicatura de Comptes de Valencia). 

Gestión corporativa de documentos electrónicos de archivo en la Cámara de 
Cuentas de Andalucía: estrategia de implantación-- Isabel Gómez de 
León Contreras (Jefa del Servicio de Documentación de la Cámara de 

Cuentas de Andalucía). 

 Un intento de gestión de los archivos electrónicos en el marco de la 
normativa nacional e internacional en el Consejo de Cuentas de Castilla y 
León-- Bautista Hernández (Técnico de gestión documental del Consejo 

de Cuentas de Castilla y León). 

La identificación y la gestión de los expedientes generados en las tareas de 
fiscalización: ¿quién le pone el cascabel al gato?: necesidad de normas 
corporativas – Margalida M. Rosselló Pons (Jefa de la Sección de 
Asesoramiento Lingüístico, Archivo y Documentación de la Sindicatura 

de Cuentas de las Islas Baleares) y María José Moya Pais (Ayudante de 
Archivo de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares). 

Las comisiones de valoración y otros instrumentos corporativos-- Caridade 
Sanz Bravo (Jefa de la Sección de Archivo y Biblioteca del Consello de 
Contas de Galicia). 

La col.laboració entre els serveis d’aquestes institucions és l’eina fonamental de 
treball. A través del repositori que tenen en comú, intercanvien informació, 
catalogació cooperativa i préstec interbibliotecari. S’han proposat estudiar més a 
fons la tipologia de la documentació electrònica que reben, ja que té unes 
especials característiques, comunes a tots ells i molt diferents de la resta de 
l’Administració, per a fer una mena de taules d’avaluació documental comunes. 
Els resultats d’aquestes Jornades, com abans hem comentat, les sisenes, han 
sigut molt positius i animen a proseguir per aquest camí. 
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CONVOCATÒRIES 
 
 
 
XXVI FERIA DEL LIBRO DE REQUENA: del 9 al 13 de Junio de 2010 
 
 
 
 
 
Algunas comunidades Autónomas CELEBRAN el DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
ARCHIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ANUNCIOS 

 
A la COMUNIDAD VALENCIANA  le corresponden 931.222 € ¡¡Casi un millón 
de Euros, para mejorar nuestras Bibliotecas escolares!!! ENHORABUENA A 
TODOS Y TODAS LAS BIBLIOTECARIAS DE LAS ESCUELAS DE LA CV!!!! 
BOE de 15 de mayo 2010 
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