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Avaluació de les biblioteques públiques valencianes 
arrel del conveni entre el Ministeri de Cultura  i la 
Conselleria de Cultura 
 

Vicent Giménez Chornet 
Universitat Politècnica de València 

President del COBDCV 
 
El 2006 la Conselleria de Cultura de la Comunitat Valenciana signa un 
conveni amb el Ministeri de Cultura amb la finalitat d’aportar crèdit per a 
l’adquisició de fons bibliogràfics que permeta l’increment de llibres en les 
biblioteques públiques(1). Allò que es pretén amb aquest tipus de conveni 
és incrementar la ràtio del nombre de llibres per habitant que, en general, 
a l’estat espanyol està per sota de les recomanacions de l’IFLA/
UNESCO. 
L’IFLA/UNESCO recomana que els fons de les biblioteques públiques 
han  d’estar entre l’1,5 i el 2,5 per persona (2), tot depenent de les cir-
cumstàncies locals i financeres. Evidentment, per les característiques de 
la Comunitat Valenciana, com a país desenvolupat, li pertocaria la ràtio 
del 2,5, i es deixarien les ràtios menors per a països en vies de desenvo-
lupament o amb precarietat en el sistema financer. 
El conveni de 2006, signat el 2 de novembre de 2006, i publicat en el DO-
CV al febrer de 2007 (3), suposa una millora de crèdit per a les bibliote-
ques públiques d’1.971.287,95 euros, dels quals el Ministeri posaria 
1.021.287,95 euros i la Generalitat Valenciana 950.000 euros. No hi ha 
referències del fet que se signara un conveni per a l’exercici del 2007, 
com sí passa en altres comunitats autònomes. 
 

  

(1)Podeu consultar el conveni en: <http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/21/pdfs/
A45310-45311.pdf> [Consulta: 16/06/2010] 
 
(2) Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. 
Unesco, abril de 2001 [en línea] <http://unesdoc.unesco.org/
images/0012/001246/124654s.pdf>  [Consulta: 16/06/2010] 
 
(3) RESOLUCIÓ d’11 de gener de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i 
Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la pu-
blicació del Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Cultura i la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esport de la Comunitat Valenciana, per a l’aportació i distribució de 
crèdit per a l’adquisició de fons bibliogràfics per a la millora de les biblioteques públi-
ques.     
[ En línea] <https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/02/01/pdf/
doc/2007_443.pdf> [Consulta: 16/06/2010] 
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Al novembre de 2008 se signa un altre conveni de col·laboració 
(es publica en el DOCV al febrer de 2009) pel qual hi ha un incre-
ment per a la millora d’adquisició de fons bibliogràfics de 
2.420.000 euros, de la qual aportaran la meitat el Ministeri de 
Cultura i la meitat la Generalitat Valenciana (4). Igualment, al se-
tembre de 2009 se signa un altre conveni on s’acorda que el Mi-
nisteri aportarà 1.600.000 euros i la Generalitat la mateixa quanti-
tat. Aquest darrer conveni, que en principi té durada fins al 31 de 
desembre de 2009, i pel qual la Generalitat Valenciana disposava 
de fins a tres mesos, des d’aquesta data per a justificar les adqui-
sicions del fons, va tindre una modificació a sol·licitud de la Direc-
ció General del Llibre, Arxius i Biblioteques, que va demanar el 
seu ajornament. L’addenda al conveni es va signar el 29 de de-
sembre de 2009 i s’ha publicat el 5 de febrer de 2010 (5), per la 
qual la finalització del conveni es retarda 6 mesos (fins al 30 de 
juny de 2010), amb una durada de tres mesos posteriors per a 
justificar les adquisicions. 

La mancança de convenis (el de 2007) o l’ajornament d’altres (el 
de 2009) implica que la Comunitat Valenciana no aprofita de for-
ma eficaç les ajudes del Ministeri de Cultura. 

 

 

(4) RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2009, del director general de Relacions amb 
les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es 
disposa la publicació del conveni de col·laboració entre el Ministeri de Cultura i 
la Conselleria de Cultura i Esport, per a l’aportació i la distribució de crèdit per a 
l’adquisició de fons bibliogràfics per a la millora de les biblioteques públiques. 
[En línea]  <https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/02/19/
pdf/2009_1853.pdf> [Consulta: 16/06/2010]  
 
(5) Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Cultura y la Comunitat Valenciana, para la aportación y distribuci-
ón de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las 
bibliotecas públicas.[En linea], <http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/05/pdfs/
BOE-A-2010-1908.pdf> [Consulta: 16/06/2010]  
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Un altra qüestió és com la Direcció General del Llibre trau les convoca-
tòries de les ajudes. Pot semblar que certa culpabilitat de la Comunitat 
Valenciana en no esgotar la totalitat de les xifres de les ajudes oferides 
recau en els ajuntaments, tant perquè no presenten la sol·licitud en tota 
la seua quantitat, com perquè simplement el que fan és  justificar des-
peses que ja havien realitzat en el seu exercici anual. Això, en certa 
mesura és així, però perquè la Direcció General del Llibre ho provoca. 
Per exemple, la ajuda de 2009 va ser publicada en el DOCV el 29 de 
juliol (data nefasta perquè part del personal de les biblioteques està de 
vacances o s’incorporarà a elles) i obligava els ajuntaments a justificar 
sols les factures realitzades entre el 16 d’octubre de 2008 i el 30 de 
juny de 2009, quan és precisament en eixe mes de juliol quan 
s’assabenten, d’una banda, que tenen ajudes, i d’altra, de quina és la 
quantitat de l’ajuda concedida. Aquesta forma de traure les ajudes im-
possibilita que els ajuntaments puguen planificar una compra de llibres 
extraordinària, i sols els deixa la possibilitat de justificar el que ells ja 
tenien previst i han realitzat en l’exercici anual.  

De forma quasi semblant ixen les  ajudes per a l’adquisició de 
col·leccions bibliogràfiques publicades per editorials valencianes i desti-
nades a biblioteques i agències de lectura de la Comunitat Valenciana. 
L’any 2009 es van convocar el 26 d’agost, i el 8 d’octubre ja havia 
d’estar omplida la sol·licitud. Si bé en aquest cas hi ha un mes de 
temps, la tasca tècnica dels bibliotecaris és precipitada. Adquirir nous 
llibres no és com comprar un article per a la casa. Implica que el biblio-
tecari avalua el fons que té (quins són els  llibres, si fa expurgació 
d’alguns per a comprar-ne de nous, fa recerca de nous llibres per a 
efectuar la selecció que completarà el seu fons i finalment els adquireix 
o els compra). Seria convenient que les ajudes es publicaren amb 
temps, i que els bibliotecaris disposaren, almenys, de tres mesos per a 
realitzar aquesta tasca. La Direcció General sap la precarietat de perso-
nal que hi ha en les biblioteques públiques i la saturació de funcions 
que acumulen. (6) 

 

 

 
 
 

 

    

    

 
 

(6) Podeu consultar la convocatòria de 2009 en: <https://www.docv.gva.es/portal/
portal/2009/08/26/pdf/2009_9692.pdf> [Consulta:18/06/2009]  
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Aquests tipus de convenis són independents d’altres convenis, com el 
signat entre el Ministeri d’Educació i la Generalitat Valenciana el 2007 
per a la millora de les biblioteques escolars, on el Ministeri aportava 
950.018 euros i la Generalitat 207.157,29 euros, la resta, per part de 
la Comunitat Valenciana, l’aportava l’empresa pública CIEGSA 
(Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valen-
ciana).(7) O en el mateix àmbit, en el conveni signat el 2009 la part de 
la Comunitat Valenciana l’aportava exclusivament l’empresa CIEGSA
(8).  
Com destina els diners la Direcció General del Llibre, Arxius i Bibliote-
ques per indicar quina és la línea política prioritària, legítima, però 
com qualsevol línea política, criticable. En aquest sentit, en els pres-
supostos de l’any 2009 les ajudes a projectes innovadors de foment a 
la lectura en biblioteques i agències de lectura municipals de la Comu-
nitat Valenciana van tenir una minoració de 100.000 euros (de 
220.000 els rebaixaren a 120.000), i tanmateix van incrementar una 
línea nominativa d’ajudes a biblioteques interculturals (¿qui decideix 
quines són les biblioteques interculturals?) als ajuntaments de Nules, 
Alcoi, Paiporta, Llíria i Torrevieja, tots del Partit Popular, que suposa 
una quantitat global de 87.500 euros. (9) 

A banda de tot açò però, la Comunitat Valenciana ¿ha millorat en els 
indicadors de qualitat establerts per l’IFLA/UNESCO de 2,5 llibres per 
habitant? ¿Som una Comunitat capdavantera a l’Estat Espanyol? 
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(7) Podeu consultar el conveni en:  http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/02/pdfs/
A06131-06132.pdf 
 
(8) El conveni de 2009 entre el Ministeri d’Educació i la Generalitat Valenciana per a 
la millora de les biblioteques escolars el podeu veure en:< http://www.boe.es/boe/
dias/2010/02/03/pdfs/BOE-A-2010-1693.pdf>[Consulta:18/06/2009]  
 
(9) Podeu consultar els pressupostos per a l’exercici de 2009 en: <http://
www.boe.es/boe/dias/2009/01/31/pdfs/BOE-A-2009-1604.pdf>
[Consulta:18/06/2009] 
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Una forma de veure-ho és analitzar l’evolució que ha tingut la Comunitat 
Valenciana en la ràtio del nombre de llibres en les biblioteques públiques 
pel nombre d’habitants. 
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Evolució de la ràtio de llibres per habitants  
Concepte 2004 2005 2006 2007 2008 

Comunitat Valenciana 
1,20 1,18 1,23 1,24 1,25 

Mitjana a Espanya 
 1,24 1,30 1,37 1,42 1,52 
Distanciament de la 
mitjana espanyola 
 0,04 0,12 0,14 0,18 0,27 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del  Ministeri de Cultura  (http://

www.mcu.es/alzira/cmdAlzira.cmd?idopcion=4&Cagrupar=N)  

La mitjana espanyola ha anat incrementant-se entre el 2004 i el 
2008, i sols en aquesta data arriba a les exigències mínimes de 
l’IFLA/UNESCO. Ara bé, hi ha comunitats espanyoles que sí ar-
riben i que superen la xifra de 2,5 llibres per habitant, com la 
Comunitat de Castella-Lleó amb un 3,06, Castella-La Manxa i la 
Comunitat Foral de Navarra amb un 2,84, o Extremadura amb 
un 2,65, mentre la Comunitat Valenciana té un 1,25. Allò més la-
mentable de la Comunitat Valenciana és que des del 2004 hi ha 
un progressiu distanciament de la mitjana estatal. Cada vegada 
més la Comunitat Valenciana resta endarrerida perquè la majo-
ria de les altres comunitats han sabut portar polítiques bibliote-
càries que han afavorit  l’increment bibliogràfic. 
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Hi ha altres paràmetres que ens ajuden a entendre perquè la Comunitat 
Valenciana arrossega aquest endarreriment. Les despeses d’inversió per 
habitants també ens distancien de la mitjana espanyola. 
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Despeses d’inversió per habitant (en euros) 
Concepte 2004 2005 2006 2007 2008 

Comunitat Valenciana 0,58 0,48 1,13 0,99 0,68 
Mitjana espanyola   
 1,18 1,79 2,02 1,97 2,23 
Distanciament de la 
mitjana espanyola 
 0,60 1,31 0,89 0,98 1,55 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del  Ministeri de Cultura 
(http://www.mcu.es/alzira/cmdAlzira.cmd?idopcion=34&Cagrupar=N) 

Aquest distanciament de la mitjana nacional quant a la inversió per 
habitant, que passa del 0,60 el 2004 a l’1,55 el 2008, explica clara-
ment un dels motius perquè la Comunitat Valenciana resta cada 
vegada més endarrerida si la comparem amb altres comunitats es-
panyoles. Hi ha més paràmetres que evidencien l’endarreriment, 
com el de despeses en adquisició bibliogràfica per habitant, que a 
la Comunitat Valenciana passa d’un 0,67 el 2004 a un 1,03 el 2008, 
mentre que la mitjana espanyola passa d’un 0,90 a un 1,37. 

La prosperitat econòmica i social de la nostra comunitat no es veu 
gens reflectida en l’àmbit de les biblioteques públiques. La política 
de la Generalitat Valenciana, i específicament, de la Direcció Gene-
ral del Llibre, Arxius i Biblioteques ha estat clarament insuficient, tot 
entorpint la gestió dels convenis amb el Ministeri i la deixadesa en 
inversions en l’increment bibliogràfic. Tanmateix, en la baixa ràtio 
de llibres per habitant de les biblioteques públiques també hi tenen 
part de responsabilitat els ajuntaments, que destinen molt baixos 
pressupostos per a l’adquisició de fons. Dels ajuntaments depèn 
també un esforç en les despeses d’inversió, tant de personal com 
d’infraestructura i fons bibliogràfic, a fi de canviar la tendència 
d’uns indicadors que cada vegada més ens deixen a la cua de 
l’estat espanyol.    
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L’OLLERIA-TIRÚA. TAN LLUNY, TAN PROP 
Crònica per:  

EMILI JUAN SORIANO (BIBLIOTECA DE L’OLLERIA) 

Encara sota la commoció de la catàstrofe haitiana, el 27 de febrer de 
2010 ens impactava la notícia d’un sisme colossal, amb tsunami in-
clòs, a Xile. Milions de xilens des del desert d’Atacama fins la Patagò-
nia vivien amb angoixa i desesperació les conseqüències del terratrè-
mol, sent la regió de Bíobío una de les que més va patir els seues 
efectes. 
Els dies següents, a la llista d’Iwetel enviaren un correu amb un llistat 
dels bibliotecaris i bibliotecàries de les zones més afectades i quina 
era la seua situació. Certament, vore amb nom i cognoms companys 
que havien mort o dels quals encara no se’n tenien notícies em va 
trasbalsar. Cal fer alguna cosa! 
Malgrat la seguretat que l’ajuda que es puga aportar resulte insignifi-
cant en termes quantitatius, optàrem per donar el pas i contactàrem 
amb el Colegio de Bibliotecarios de Chile per plantejar-los la nostra 
iniciativa de recollir llibres i vendre’ls per un preu simbòlic, i alhora, de-
manar-los la seua col·laboració perquè la quantitat recaptada poguera 
ser gestionada directament pels damnificats. 
Paola Roncatti, presidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile, va 
lloar la nostra iniciativa i ens feia partícips de la campanya “Compartir 
un libro es ayudar a crecer” que havia encetat el propi col·legi xilé amb 
altres institucions. A més, ens deia que els diners que aportàrem servi-
rien per a l’adquisició de llibres per a la biblioteca de Tirúa, huitena re-
gió del Bíobío, destruïda totalment com a conseqüència del tsunami. 
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Ara, doncs, calia donar forma a la proposta i inserir-la dins les activi-
tats que duria a terme la biblioteca amb motiu del Dia del Llibre. No te-
níem massa temps, així que optàrem per comentar als usuaris habitu-
als de la biblioteca que, si disposaven de llibres en bon estat que vol-
gueren donar per recaptar diners pels damnificats, que ens els porta-
ren. La crida va assolir el seu doble objectiu, ens dugueren els exem-
plars i sortírem pràcticament indemnes de donacions massives. 
 
Els dies 22, 23 i 24 d’abril muntàrem les parades de llibres en cadas-
cuna de les activitats que teníem programades i els posàrem a la ven-
da al preu simbòlic d’1 euro. Dijous 22, al mercat municipal on la bibli-
oteca regalava roses, el 23 d’abril en companyia dels tallers per als 
més menuts, i el 24 d’abril en una sessió de contacontes a la bibliote-
ca. En total, vora 300 euros recaptats. 
Certament, teníem certs dubtes sobre el ressò i l’èxit de la iniciativa. 
Ara, després d’avaluar-ne els resultats, creiem que hi ha aspectes mi-
llorables, però podem mostrar-nos moderadament satisfets que una 
iniciativa modesta i senzilla com la que hem dut a terme des de 
l’Olleria haja servit per reposar parcialment part del fons bibliogràfic 
devastat per les ones a Tirúa. 
Aquest és el breu relat d’una iniciativa, d’uns processos, en la qual la 
biblioteca de l’Olleria ha esmerçat esforços i il·lusió i dels quals encara 
esperem obtindre més satisfaccions. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA VALL D’UIXÓ:  
CLUB DE LECTURA 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la Biblioteca Municipal de la Vall d’Uixó hem començat a 
reunir-nos un grup de gent amb la idea de formar un Club de 
Lectura, el grup l’integren uns dotze membres i l’hem anome-
nat Club de Lectura Poesia i Prosa. 
 
Hem començat el mes de maig, amb la idea de celebrar dos 
tipus de trobades: a un d’ells comentem tots el mateix llibre, 
un llibre que entre tots hem triat i que tots hem llegit. A l’altre 
tipus comentem un llibre diferent cada membre; un llibre que 
ens ha agradat pel motiu que siga: per haver-lo llegit en un 
moment particular, perquè ens ha deixat una especial petjada 
per algun motiu, o, simplement, perquè ens va agradar. 
 
Els dos tipus de sessions acaben igual: amb la lectura i co-
mentari d’un poema, que cada sessió un membre del club 
s’encarrega de triar, de dur-nos, de repartir-nos i de llegir-
nos. 
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Acabem de començar, i el llibre pròxim a comentar és 
¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? del nordame-
ricà Raymond Carver, finat l’any 1988 Com seguramente sa-
breu, Carver és un mestre del relat curt, admirat per genera-
cions posteriors d’escriptors de contes, i portat al cinema, si 
més no amb el seu llibre Shots curts traduït al castellà com 
Vidas cruzadas. 
 
Els poemes que els membres han triat fins ara, i hem llegit 
junts i compartit són Corsario de Luis Cernuda, el sonet Amor 
constante más allá de la muerte de Quevedo, i el fragment 
Del matrimonio  del libanés Gibran Kahlil Gibran. Quin serà el 
proper poema? 
 
Vos presentem el nostre grup. Salutacions lectores a tots 
 
Club de Lectura Poesia i Prosa 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA VALL D’UIXÓ 
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El passat 18 de Juny el “Fòrum valencià del llibre” va organit-
zar una roda de premsa, el COBDCV forma part d’aquest fò-
rum i va intervindre. Hem arreplegat dos de les resenyes que 
hem considerat més representatives a la premsa escrita va-
lenciana: 

LEVANTE 19/06/2010 

La Fira del Llibre peligra  
Bibliotecarios, editores, libreros, ilustradores y escritores claman co-
ntra Cultura por los recortes y la incertidumbre de las ayudas Diversas 
organizaciones suspenden sus actividades 
ALFONS GARCIA VALENCIA Tras la revuelta del doblaje, al Consell 
se le abre un nuevo frente en el flanco de la cultura. El mundo del libro 
presentó ayer sus armas dispuesto a, si hay que morir, hacerlo unido 
y con la palabra en la boca. Bibliotecarios, editores, libreros, ilustrado-
res, distribuidores y escritores -amalgamados en el Fòrum Valencià 
del Llibre- presentaron ayer un manifiesto en el que exponen su 
"preocupación", "profundo malestar" e "indignación" por los recortes 
de las ayudas a este sector, la ausencia de convocatoria de subven-
ciones este año (cuando está mediado ya junio) y el retraso en el co-
bro de las de 2009.  
 
El resultado de este panorama incierto y difuso es que la Fira del Lli-
bre de 2011, con 40 años de historia, "no está asegurada". El Consell 
debe aún 50.000 euros de la de 2009 a los organizadores. Y de la de 
este año -costó 300.000 euros- no saben aún qué ayuda tendrán, por-
que la convocatoria para solicitarla no ha sido publicada. Si tarda más 
de dos semanas, será ya "muy ajustado". Y si, como se ha anunciado, 
el recorte ronda el 50% con la de 2009 (80.000 euros), la Fira "no cu-
brirá gastos" y quedará en una situación financiera difícil, ya que so-
bre ella pende una inquietante póliza de crédito que vence en noviem-
bre próximo, explicó Glòria Mañas, del Gremi de Llibrers. 
 
La Associació d'Editors, por su parte, ha suspendido su programa de 
actividades (incluía un encuentro de editores o el foro del libro digital) 
ante el cariz de la situación. También ilustradores han congelado su 
calendario de actos. 
Miguel Giménez, del Col·legi de Bibliotecaris, lamentó la pérdida de 
9,5 millones para libros y el distanciamiento de la media estatal de do-
cumentos por habitante  
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Libreros valencianos cuestionan continuidad Fira 
Llibre por falta de ayudas 
EFE , Valencia | 18/06/2010 - hace 2 días | comentarios | +2 -0 (2 votos) 

El Fòrum Valencià del Llibre ha advertido hoy de que el retraso en el 
pago y el recorte de las ayudas al sector por parte de la Generalitat 
"cuestiona la continuidad" de las actividades del colectivo de libreros, 
incluida la próxima edición de la Fira del Llibre de València. 

Representantes de esta organización han manifestado hoy, en rueda 
de prensa, su malestar por el nuevo recorte, "cercano al 30 por cien-
to", de las ayudas del Consell a este colectivo, "sobre unos presu-
puestos ya reducidos en un 35 por ciento en relación con las ayudas 
de 2009". 

La "incerteza" en cuanto a la recepción de las subvenciones y la dis-
minución del presupuesto perjudicarán el desarrollo de las actividades 
programadas para este año, ha advertido el Fòrum en un manifiesto 
conjunto, al que se ha sumado también el Gremi de Llibreters de Cas-
telló i Comarques. 

La presidenta del Gremi de Llibreters de València, Glòria Mañas, ha 
expuesto el caso de los libreros valencianos, y ha denunciado que la 
Generalitat "todavía no ha publicado" las ayudas destinadas a la edi-
ción de este año de la Fira del Llibre de València. 

"La Fira de 2011 no está claro que se pueda realizar porque todavía 
está pendiente de pago la de 2010", ha advertido Mañas, quien ha 
manifestado además su preocupación por la posibilidad de "que se 
esté jugando a que desaparezca". 

Mañas, quien defiende que "lo importante para que las cosas funcio-
nen es su continuidad", ha recordado que la Fira lleva más de 40 años 
de actividad "y no podemos estar a la espera de qué pasa cada año" 
con las subvenciones. 
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Los representantes de la Associació Professional d'Il·lustradors de 
València (APIV), Miguel Cruz, y de la Associació d'Editors del País 
València, Manel Romero, han informado también que han suspendido 
las actividades programadas hasta finales de año por la falta de ayu-
das del Consell. 

Respecto a la situación de las bibliotecas valencianas, el presidente 
del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat 
Valenciana (COBDCV), Vicent Giménez, ha denunciado que la adqui-
sición de fondos bibliográficos para las bibliotecas en la Comunitat "se 
encuentra por debajo" de la media nacional. 

En 2008, la inversión del Consell en bibliotecas en la Comunitat era de 
0,68 euros por habitante, frente a los 2,23 euros de media en España, 
ha informado Giménez. 

El Fòrum Valencià del Llibre ha manifestado su "indignación" por la 
"ejecución parcial" del convenio entre el Ministerio de Cultura y la 
Conselleria para el incremento de las colecciones de las bibliotecas 
públicas. 

"La falta de voluntad de la Generalitat para igualar las donaciones 
económicas del Ministerio ya ha hecho perder a las bibliotecas valen-
cianas más de 9,5 millones de euros entre los años 2006 y 2010", ha 
denunciado esta organización. 

El Fòrum ha lamentado la "supresión" de las ayudas a la producción 
de textos educativos en valenciano por parte del área de Política Lin-
güística de la Conselleria de Educación. 
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El Consell solicita al Gobierno de España la 

documentación depositada en el Archivo Ge-

neral Militar de Madrid 
 
 
 

Declaración Institucional 
 
El 20 de mayo de 2010, representantes de las Diputa-
ciones Provinciales de Castellón, Valencia y Alicante y 
la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas 
de la Generalitat, suscribieron una declaración Institu-
cional por la que se reitera la petición al Gobierno 
Central de la devolución de dicha documentación, que 
fue respaldada por Les Corts el pasado 24 de mayo, y 
aprobaron por unanimidad la resolución por la que re-
iteran la voluntad plasmada en la Resolución 166/VII. 
 
Por todo ello, se propone el acuerdo que tiene por ob-
jeto solicitar del Gobierno de España la devolución de 
la documentación depositada en el Archivo General 
Militar de Madrid a las provincias de Alicante, Caste-
llón y Valencia respectivamente, así como exigir que 
cualquier decisión respecto a ésta documentación, se 
efectúe con la máxima transparencia y consensuando 
con las administraciones valencianas. 
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Un excelente plan de fomento de la lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

[ ilustración de Max] 
 

   

 La idea de elegir a tres adolescentes nada letraheri-

dos para que se lean unos libros y cuenten en el plató 

lo que les van pareciendo, entre risas, bromas y nada 

de solemnidad, me parece una de las mejores ideas te-

levisivas para fomentar la lectura que he visto en mu-

cho tiempo. Lo que parecía una broma al principio, po-

dría convertirse en una sección fija del programa de 

Wyoming y, quizás, en la gran sorpresa de la tele cul-

tural. Al tiempo. El Intermedio en La Sexta 

[Diario Público 18/06/2010] 
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