UNA PROPOSTA D'AVALUACIÓ
DEL “PLA VALENCIÀ DEL LLIBRE I
LA LECTURA”.
Setembre de 2021

Director
Tony Ramos Murphy
Equip tècnic
Pau Rausell Köster (Coord.)
Pau Díaz Solano.
Anàlisi de dades
Guillem Bacete Armengot
Jordi Sanjuán Belda

Culturalink Consultoría en Cultura y Comunicación
C/Serpis 29, Edifici Beatriu Civera, 46022 València
(34) 660 40 69 07
C/Juan Padilla, 12, 1ª 35002, Las Palmas de Gran Canaria
(34) 928 38 57 78
proyectos@culturalink.net
www.culturalink.net

VERSIÓ 1.2 Idioma valencià. 6/09/2021

RESUM EXECUTIU ...............................................................................................................i
Anàlisi del grau de compliment en l’àmbit de les biblioteques .................................. iii
Anàlisi del grau de compliment en l’àmbit de les escoles. ........................................ iv
Anàlisi del grau de compliment en l’ambit de la comunitat educativa. ...................... v
Anàlisi del grau de compliment en l’àmbit de la indústria. ......................................... vi
Anàlisi del grau de compliment en l’àmbit de la difusió. ........................................... vii
Visió del conjunt de les accions. ................................................................................ viii
Anàlisi del grau de compliment dels objectius intermedis....................................... viii
A mode de consideracions globals. ............................................................................. ix
INTRODUCCIÓ.................................................................................................................... 1
Missió i visió del PVFLL ................................................................................................ 2
Objectius generals ......................................................................................................... 2
La cadena de Valor del sector del Llibre i la Lectura. ................................................. 3
La proposta d’avaluació ex ante. .................................................................................. 4
L’avaluació dels impactes en la lògica del PVFLL i en el marc de la teoria del canvi.
........................................................................................................................................ 7
Metodologia per a l’avaluació sobre l’eficàcia de la implementació. Indicador
sintètic .......................................................................................................................... 11
Metodologia per a l’evaluació sobre els resultats sintetitzats en els objectius
genèrics. ....................................................................................................................... 13
Estructura del pla. ........................................................................................................ 15
El pressupost del Pla. .................................................................................................. 16
AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES 150 ACCIONS PROPOSADES EN EL PVFLL.
.......................................................................................................................................... 20
1.1. Estudis i avaluació ............................................................................................ 20
Objectius específics:............................................................................................ 20
1.2. Assessorament i coordinació. ......................................................................... 23
Objectius específics ............................................................................................ 23
1.3. Investigació. ...................................................................................................... 24
Objectiu específic ................................................................................................ 24
1.4. Formació. .......................................................................................................... 25
Objectiu específic ................................................................................................ 25

1.5. Infraestructures i equipaments ....................................................................... 26
Objectius específics ............................................................................................ 26
1.6. Infraestructura tecnològica ............................................................................ 31
Objectius específics ............................................................................................ 31
1.7. Lectura digital i altres lectures. ....................................................................... 33
Objectius específics ............................................................................................ 33
1.8. Programa de sesibilització i compromís institucional. Cooperació
institucional. ............................................................................................................. 36
Objectius específics:............................................................................................ 36
1.9. Comunicació i cooperació ............................................................................... 38
Objectius específics ............................................................................................ 38
Resum........................................................................................................................... 40
ÀMBIT DE LES ESCOLES ............................................................................................. 42
Objectius................................................................................................................... 42
2.1. Foment de la lectura. Pla de Foment de la Lectura als centres. ................... 42
2.2. Millora de les biblioteques escolars. Programa integral. .............................. 46
2.3. Formació del professorat. ............................................................................... 50
2.4. Cooperació Biblioteca escolar – Biblioteca pública. ..................................... 51
2.5. Difusió. .............................................................................................................. 53
2.6. Cooperació amb universitats. Estudis i investigacions. Formació. Convenis.
................................................................................................................................... 54
Resum........................................................................................................................... 57
ÀMBIT DE LA COMUNITAT EDUCATIVA. ................................................................... 59
3.1. La cultura de la participació. ........................................................................... 59
Objectiu específic. ............................................................................................... 59
3.2. Els entorns familiars i socials. ......................................................................... 61
Objectiu específic ................................................................................................ 61
Resum........................................................................................................................... 62
ÀMBIT DE LA INDÚSTRIA............................................................................................ 63
Objectiu ................................................................................................................. 63
4.1. Autors ................................................................................................................ 63
Objectius específics ............................................................................................ 63

4.2. Editors ............................................................................................................... 66
Objectiu específic ................................................................................................ 66
4.3. Comercialització, llibreries i distribució. ......................................................... 71
Objectius específics ............................................................................................ 71
Resum........................................................................................................................... 74
ÀMBIT DE LA DIFUSIÓ. ................................................................................................ 76
5.1. Estudis i investigacions ................................................................................... 76
Objectius específics ............................................................................................ 76
5.2. Territori. ............................................................................................................. 78
Objectius específics. ........................................................................................... 78
5.3. Mediadors de lectura ....................................................................................... 83
Objectiu específic ................................................................................................ 83
5.4. Difusió i mitjans de comunicació . .................................................................. 85
5.5. Web i xarxes socials. ........................................................................................ 87
5.6. Bloguers i Blogueres . ...................................................................................... 89
5.7. Premsa .............................................................................................................. 90
5.8. Ràdios................................................................................................................ 92
5.9. Televisió. ........................................................................................................... 94
Resum........................................................................................................................... 96
AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS INTERMEDIS. ............................................................... 98
Fomentar la realització d’activitats de promoció de la lectura en diferents àmbits.
...................................................................................................................................... 98
Fomentar hàbits lectors, amb especial consideració cap a la població infantil i
juvenil. .......................................................................................................................... 99
Incrementar l’índex de lectura en valencià i els hàbits de lectura necessaris dels qui
ja són lectors, i sobretot, portar el llibre i la lectura a entorns no habituals i al públic
no lector. .................................................................................................................... 101
Facilitar de forma especial l’accés a la lectura a les persones amb major risc
d’exclusió, i incrementar les actuacions relacionades amb elles. ......................... 102
Potenciar les biblioteques públiques i escolars. ..................................................... 106
Consolidar y reforçar el sector del llibre. ................................................................. 107
Reconèixer i prestigiar als mediadors de la lectura (bibliotecaris, mestres, família,
llibreters, y altres professionals dinamitzadors de la lectura). .............................. 110

Promoure accions encaminades a posar en valor el llibre i la lectura en la societat
.................................................................................................................................... 111
Resum......................................................................................................................... 112
REFERÈNCIES ................................................................................................................ 114

Índex de Gràfics
Gràfic 1. Grau de compliment de les accions de l'àmbit de les biblioteques. ................................ iii
Gràfic 2. Grau de compliment de les accions de l'àmbit de les escoles. ......................................... v
Gràfic 3. Grau de compliment en la Comunitat Educativa ............................................................... vi
Gràfic 4.Grau de compliment en l'àmbit de la indústria del llibre. ................................................... vi
Gràfic 5. Grau de compliment en l'àmbit de la difusió. ................................................................... vii
Gràfic 6. Grau de compliment línies estratègiques PVFLL. ........................................................... viii
Gràfic 7. Grau de compliment estimat dels objectius intermedis. .................................................. ix
Gràfic 8. Pressupost planejat pel PVFLL. Àmbits d'intervenció i anys. ......................................... 16
Gràfic 9. Grau de compliment de les accions de l'àmbit de Biblioteques. .................................... 40
Gràfic 10.. Grau de compliment de les accions de l'àmbit de les escoles. ................................... 57
Gràfic 11. Grau de compliment en l'àmbit de la comunitat educativa ......................................... 62
Gràfic 12. Grau de complementació en l'àmbit de la difusió ......................................................... 96
Gràfic 13. Índex de persones lectores de llibres CV 2018-2020 (almenys una vegada al
trimestre) ........................................................................................................................................... 99
Gràfic 14. Índex de proporció de lectors freqüents 2017-2020. Espanys vs CV. ........................ 99
Gràfic 15. Lectura en valencià 2017-2020 .................................................................................... 101
Gràfic 16. Evolució lectors freqüents llibres. Font: Hàbits de lectura i compra de llibres a la
Comunitat Valenciana. ................................................................................................................... 103
Gràfic 17. Evolució lectors freqüents revistes. Font: Hàbits de lectura i compra de llibres a la
Comunitat Valenciana .................................................................................................................... 103
Gràfic 18. Evolució lectors freqúents diaris. Font: Hàbits de lectura i compra de llibres a la
Comunitat Valenciana. ................................................................................................................... 103
Gràfic 19. Evolució lectors freqüents còmics. Font: Hàbits de lectura i compra de llibres a la
Comunitat Valenciana. ................................................................................................................... 104
Gràfic 20. Evolució lectors freqüents de webs, blogs i fòrums. Font: Hàbits de lectura i compra
de llibres a la Comunitat Valenciana. ............................................................................................ 104
Gràfic 21. Evolució lectors freqüents xarxes socials. Font: Hàbits de lectura i compra de llibres a
la Comunitat Valenciana. ............................................................................................................... 105
Gràfic 22. Evolució de número de empreses del sector de Edició de llibres i periòdics i altres
activitats editorials. (CNAE:581). Font: Directori General d’Empreses (DIRCE).......................... 107
Gràfic 23. Evolució del nombre d'ocupats en el sector editorial (CNAE: 58). Font: estimació
basada en dades de DIRCE ............................................................................................................ 107
Gràfic 24. Evolució en nombre d'índex d'ocupació en el sector editorial (CNAE: 58), 2017-2020
(base 2017 = 100). Font: Enquesta de Població Activa (Espanya) i estimació a partir de dades
de DIRCE (Comunitat Valenciana) ................................................................................................. 108
Gràfic 25. Evolució dels llibres registrats a ISBN, 2017-2020. Font: INE..................................... 108

Gràfic 26. Evolució de la producció mitjana per editor de llibres registrats a ISBN, 2017-2020.
Font: INE. ......................................................................................................................................... 109
Gràfic 27. Evolució de la despesa per persona en llibres (Euros). Font: EPF ............................. 110
Gràfic 28. Percepció de la lectura. CV 2018 i 2020. Molt+ bastant d'acord. Hàbits de lectura i
conpra de llibres en el CV. 2018 i 2020 ......................................................................................... 111
Gràfic 29. Grau estimat de compliment dels objetius intermedis. .............................................. 112

Índex de iI·lustracions
Il·lustració 1. Cadena de valor del llibre i la lectura. ......................................................................... 3
Il·lustració 2. Esquema per al disseny d'accions d'il·lustradors. ..................................................... 5
Il·lustració 3. Estudis habituals per a l'evaluació de plans de lectura. ............................................ 5
Il·lustració 4. Lògica de l'acció pública en el marc de la teoria del canvi. ....................................... 9
Il·lustració 5. Portal d'accés al mapa de bibliotques de la CV. GVA. ............................................. 21

Índex de Taules
Taula 1. Exemple de grau cumplimentat d’una línia estratègica. ................................................. 12
Taula 2. Estructura del Pla de Lectura............................................................................................. 15
Taula 3. Evolució del pressupost de la partida 452.11 de Llibre, Arxius i Biblioteques (milers
d’euros).............................................................................................................................................. 17
Taula 4, Ajudes a Biblioteques Públiques Municipals. 2017-2021 ................................................ 18
Taula 5. Grau de compliment línea estratègica 1.2. Assesorament i Coordinació. ..................... 23
Taula 6. Grau de compliment línea estratègica 1.3. Investigació. ................................................. 24
Taula 7. Grau de compliment línea estratègica 1.4. Formació. ..................................................... 26
Taula 8. Exemples d'accions de formació finançades amb càrrec als convenis amb la GVA o la
Fundació Full. .................................................................................................................................... 26
Taula 9. Grau de compliment línea estratègica 1.5. Infraestructures i equipaments. ................. 27
Taula 10. Grau de compliment línea estratègica 1.6. Infraestructura tecnològica. ..................... 31
Taula 11. Grau de compliment línea estratègica 1.7. Lectura Digital i altres lectures. ................ 33
Taula 12. Grau de compliment línea estratègica 1.8. Programa de sensibilització i compromís
institucional. Cooperació Institucional. ........................................................................................... 36
Taula 13. Grau de compliment línea estratègica 1.9. Comunicació i cooperació. ....................... 38
Taula 14. Grau de compliment línea estratègica. 2.1. Foment de la lectura. Pla de Foment de la
lectura als centres. ........................................................................................................................... 42
Taula 15. Grau de compliment línea estratègica 2.2. Millora de les bibliotques escolars........... 46
Taula 16. Grau de compliment línea estratègica 2.4. Cooperació Biblioteca Escolar- Biblioteca
Pública. .............................................................................................................................................. 51

Taula 17. Grau de compliment línea estratègica 2.5. Difusió. ....................................................... 53
Taula 18. Grau de comlpiment línea estratègica 2.6. Cooperació amb universitats. Estudis i
Investigacions. Formació. Convenis. ............................................................................................... 54
Taula 19. Grau de compliment línea estratègica 3.1. Cultura de la participació. ......................... 59
Taula 20. Grau de compliment línea estratègica 3.2. Els entorns familiars i socials. .................. 61
Taula 21. Grau de compliment línea estratègica 4.1. Autors. ........................................................ 63
Taula 22. Grau de compliment línea estratègica 4.2. Editors. ....................................................... 66
Taula 23. Grau de compliment línea estratègica. 4.3. Comercialització, llibreries i distribució. . 71
Taula 24. Grau de compliment línea estratègica 5.1. Estudis i Investigacions. ........................... 76
Taula 25. Grau de compliment línea estratègica 5.2. Territori. ..................................................... 78
Taula 26. Grau de compliment línea estratègica 5.3. Mediadors de Lectura. .............................. 83
Taula 27. Grau de compliment línea estratègica 5.4. Difusió i mitjans de comunicació. ............ 85
Taula 28. Grau de compliment línea estretègica. 5.5. Web i xarxes socials. ................................ 87
Taula 29. Grau de compliment línes estratègica 5.6. Bloguers i blogueres.................................. 89
Taula 30. Grau de compliment línea estratègica 5.7. Premsa. ...................................................... 90
Taula 31. Grau de compliment línea estratègica 5.7. Ràdios. ....................................................... 92
Taula 32. Grau de compliment línea estratègica 5.9. Televisió. .................................................... 94
Taula 33. Evolució Bibliotques. ...................................................................................................... 106

RESUM EXECUTIU
La situació del llibre i la lectura es trobava, després de la crisi econòmica de 2008, en un
clar procés de transformació i canvi condicionat per diferents tendències tant de
caràcter estructural com conjuntural. La cadena de valor del llibre i la lectura és un
cadena complexa, i és evident, que en els últims any estem assistint a una profunda
transformació en els condicionants que afecten a totes i cadascuna de les fases de la
cadena de valor del sector del llibre i dels processos de creació, producció editorial,
distribució del llibre i altres suports de lectura i en les pràctiques lectores.
En el marc dels canvis estructurals podem identificar l'enorme impacte que la
digitalització i Internet estan provocant en el sector de l'edició. La tecnologia està
transformant des de la pròpia escriptura o les formes d'edició i maquetació, fins a les
maneres d'imprimir, distribuir o fins i tot les maneres de llegir i accedir a les creacions
literàries.
A això calia sumar la crisi econòmica que va tindre un efecte constatable en la reducció
dels recursos destinats a la compra de llibres i amb les polítiques d'austeritat que
limitaven també les possibilitats de tot l'entramat públic de provisió de serveis de
promoció lectora ja siga des del sistema educatiu com des de la xarxa de biblioteques.
També les llibreries es trobaven en crisis pels seus elevats costos d'espai i localització
davant unes vendes que cada vegada s'escapaven més dels canals tradicionals de
distribució.
És per això que alguns dels indicadors sobre hàbits lectors, compra de llibre, dotació i
usos de les biblioteques o oferta comercial de llibreria mostraven clars símptomes
d'esgotament i declivi.
La relació entre la lectura i la cultura; la lectura i el benestar; la lectura i el coneixement
etc. evidencien la importància del llibre i la lectura en la societat. És en aquest context, i
en un marc més general de planificació cultural quan es planteja la necessitat d'un pla
d'actuació que des de la lògica de l'acció pública tractara de revertir algunes d'aquestes
tendències negatives.
El Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectural (PVFLL, d'ara en avant) va ser la
concreció d'aquesta reacció, liderada per la Conselleria d'Educació Cultura i esport, però
articulada a partir de les demandes d'un consorci d'agents del sector del llibre i la lectura
articulats entorn de la Fundació Full1.
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Full és una entitat nascuda en 2013 amb l'objectiu explícit de treballar per a aconseguir
la implentación del PVFLL. El seu patronat està integrat per l'Associació d’Editors del
País València, l'Associació Professional d’Ilustradors (APIV) el Colegi oficial de
Bibliotecarís i Documentalistes de la CV (COBDCV) el Gremi de llibrers de València i la
i

El resultat va ser un pla, molt ambiciós, que abordava de manera integral la realitat del
llibre i la lectura i amb objectius molt diversos i mesures d'actuació sobre diversos
àmbits com el sistema educatiu, les biblioteques, els mitjans de comunicació, l'entorn
familiar, etc. La formulació tant de les accions com dels objectius intermedis s'ha
realitzat, en alguns casos de manera molt genèrica pel que resulta complicat deduir el
seu grau de compliment
En el present informe es tracta de donar resposta a l'encàrrec de realitzar una avaluació
a aquest pla una vegada a punt de transcórrer el termini d'implementació que es va
dissenyar per al període de 2017-2021. L'avaluació, no obstant això es realitza ex-post
sense que puguem comptar amb un conjunt d'indicadors predeterminats i sobre els
quals s'hagen anat recopilant i recollint informació continuada al llarg del període,
L'exercici d'avaluació, per tant, es limita, en funció de la informació disponible, a
considerar si s'han arribat a implementar les accions anunciades o si podem identificar
alguns indicadors externs que ens donen informació sobre el grau de compliment dels
objectius intermedis perseguits.
Així, a partir d'un determinat marc metodològic que explicitem en les pàgines següents,
hem arribat a determinar que el grau de compliment en la implementació de les 150
accions anunciades se situa prop d'un 60%. En una aproximació més qualitativa també
arribem a estimar que el compliment dels objectius intermedis supera lleugerament el
60%, la qual cosa resulta coherent i mostra un grau de realització acceptable en un
context de gran incertesa i canvis de gran envergadura, però que també posa en
evidència que queda un tros considerable per recórrer, en cas que es desitge continuar
perseguint els objectius declarats.
Com veiem en els punts següents els objectius es compleixen en gran mesura quan està
clar, en el model de govern, qui assumeix la responsabilitat d’execució del pla (com en
l’exemple del cas del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana-quan es tracta
d’interlocutar amb la comunitat educativa)-, mentre que els objectius no s’assolisquen
quan queda difús qui és l’actor que assumeix la responsabilitat (com és en l’àmbit de la
difusió o en tots els aspectes relacionats amb els estudis i les investigacions) Aquesta
conclusió ens porta a realitzar una breu reflexió sobre el model de governança del
PVFLL. Es tracta d’un model que, d’alguna manera, ha distribuït les funcions entre agents
rellevants del ecosistema del llibre i la lectura (especialment la Fundació Full, les
autoritats educatives, el COBDCV, o el Consell Escolar de la CV, ampliant notablement la
participació, però al mateix temps s’ha anat debilitant durant estos anys les forces
gravitatòries que li donaven integralitat i coherència al pla, dispersant les funcionalitats
i les accions i perdent cohesió. Davant unes circumstàncies, de nou, de caràcter crític
forçades per la pandèmia sanitària, i una vegada que s’esgota l’ona de l’entusiasme
inicial de la planificació sobre el llibre i la lectura, sería un bon moment per a redefinir

Fundació Fira llibre de València i la Fundació Bromera. Són patrons d'Honors Fundació
Sambori, Escola Valenciana, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i el Gremi
d'Editors Independents de les Comarques Alacantines
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objectius, redisenyar accions i recuperar la filosofia original del model de de governança,
reconstruint algun dels ponts entre els agents implicats.

Anàlisi del grau de compliment en l’àmbit de les
biblioteques
El grau de compliment en l’àmbit de les biblioteques podem estimar que arriba al 62%,
sent les àrees relacionades amb la Comunicació i Cooperació i les de Formació les quals
mostren un major nivell de compliment. També arriben a graus elevats de compliment
les accions referides a les Infraestructures i Equipament. En canvi, les de menor nivell de
compliment tenen que veure amb l’Estudi i Avaluació i la Investigació, amb taxes de
compliment per baix del 40%. Amb un 42% estimat de compliment apareixen les
mesures relacionades amb la Infraestructura Tecnològica que queda mermada sobretot
pels incompliments en el desenvolupament del sistema i ferramentes de codi obert, així
com de la limitada incorporació d’altres recursos tecnològics digitals.

Gràfic 1. Grau de compliment de les accions de l'àmbit de les biblioteques.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Grau de compliment línia estratègica 1.1.
ESTUDI I AVALUACIÓ

40%

Grau de compliment línia estratègica 1.2.
ASSESSORAMENT I COORDINACIÓ.

64%

Grau de compliment línia estratègica 1.3.
INVESTIGACIÓ

30%

Grau de compliment línia estratègica 1.4.
FORMACIÓ

80%

Grau de compliment línia estratègica 1.5.
INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS

74%

Grau de compliment línia estratègica 1.6.
INFRAESTRUCTURA TECNOLÒGICA

42%

Grau de compliment línia estratègica 1.7.
LECTURA DIGITAL I ALTRES LECTURES

67%

Grau de compliment línia estratègica 1.8.
PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I…

72%

Grau de compliment línia estratègica 1.9.
COMUNICACIÓ I COOPERACIÓ

87%

Mitjana

62%

En aquest sentit cal considerar que el PVFLL ha diluït certa part del disseny inicial molt
més basat en la investigació, l’estudi i l’avaluació, que el desenvolupament posterior ha
materialitzat, però que ha complit amb bastant eficiència tant amb la capacitació i
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coordinació dels agents de l’ecosistema de les biblioteques com amb la dotació
d’infraestructures i equipaments. La qüestió de les lectures digitals i els equipaments
requereixen d’una reformulació actualitzada front a una realitat en els usos i en el
context tecnològic que canvia a gran velocitat. Una ferramenta d’implementació que
pareix evidenciar la seua utilitat és la subvenció nominativa amb El Col·legi Oficial de
Bibliotecaris/-ries i Documentalistes de la CV, tant per la seua dimensió (320.000 Euros
des de l’any 2017), com per la seua condició de mecanisme de coordinació i connexió
amb l’ecosistema de les xarxes de biblioteques. Obviament, el personal de les
biblioteques esdevé un agent central i essencial en la implementació del PVFLL i en
l’obtenció dels objectius.

Anàlisi del grau de compliment en l’àmbit de les escoles.
L’àmbit de compliment ponderat en l’àmbit de les ecoles arriba a una mitjana molt
similar al punt anterior, podent determinar que en aquests moments de l’any 2021 les
mesures complides s’aproximen a les dos terceres parts. En aquest cas, s’arriba a un
grau de compliment del 100% en les mesures de difusió, matitzant que es tracta d’una
única acció que inclou la difusió del logo del PVFLL, que efectivament arriba a
pràcticament totes les mesures implementades dins del mateix. Un grau molt elevat de
compliment alcança la cooperació entre la biblioteca escolar i la biblioteca pública , i
acò té relació amb l’adequat disseny del Programa per a la dinamització de les
biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública
de la Generalitat, el que implica també el grau de compliment per damunt de la mitjana
de les accions de Foment de la Lectura. Lleugerament per damunt de la mitjana es troba
la formació del professorat, que encara que es complisquen totes les accions, degut a
la seua formulació genèrica i escàs nivell de recursos i complexitat, obtenen
ponderacions baixes. És a dir, ens costa trobar la lineació estratègica de les accions i la
possibilitat d’enquadrar-les en un “Pla” coherent i continuat.
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Gràfic 2. Grau de compliment de les accions de l'àmbit de les escoles.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Grau de compliment línia estratègica 2.1.
FOMENT DE LECTURA. PLA DE FOMENT DE LA
LECTURA DELS CENTRES.

73%

Grau de compliment línia estratègica 2.2.
MILLORA DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS.
PROGRAMA INTEGRAL

41%

Grau de compliment línia estratègica 2.3.
FORMACIÓ DE PROFESSORAT

64%

Grau de compliment línia estratègica 2.4
COOPERACIÓ BIBLIOTECA ESCOLARBIBLIOTECA PÚBLICA

95%

Grau de compliment línia estratègica 2.5.
Difusió

100%

Grau de compliment línia estratègica 2.6.
Cooperació amb universitats. Estudis i
investigacions. Formació. Convenis

6%

Mitjana

63%

Les dimensions que clarament mostren notables deficiències són les relatives a la
cooperació amb les universitats y el desenvolupament d’estudis i investigacions, on
apareix clarament que queden truncats des de l’inici del PVFLL d’una interlocució
fructífera i continuada amb l’entorn de l’ecosistema del coneixement i les universitats.
El cas de les mesures destinades a les biblioteques escolars, resulta molt ambivalent ja
que s’aconseguiexen elevats nivells de compliment i amb exigències de recursos i nivells
alts de complexitat aquelles mesures que tenen relació amb les accions programàtiques
de Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars. No obstant, aquelles que
tenen relació amb inversions en elements físics o informàtics no s’han portat a terme
(creació d’un lloc web, actualització i millores dels programes informàtics, actualització
dels mòduls de mobiliaris...)

Anàlisi del grau de compliment en l’ambit de la comunitat
educativa.
Podem considerar que totes les accions plantejades en relació a l’àmbit de la comunitat
educativa s’han complit. En aquest sentit, cal considerar que el lideratge i la implicació
del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, com agent que representa la comunitat
educativa, ha resultat determinant per a arribar al grau de compliment ple.
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Gràfica 1. Grau de compliment en l'àmbit de la comunitat educativa.
Gràfic 3. Grau de compliment en la Comunitat Educativa
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Grau de compliment línia estratègica 3.1.
CULTURA DE LA PARTICIPACIÓ

100%

Grau de compliment línia estratègica 3.2. ELS
ENTORNS FAMILIARS I SOCIALS

100%

Mitjana

100%

Anàlisi del grau de compliment en l’àmbit de la indústria.
Pareix clar, en l’àmbit de la indústria del llibre, que les taxes més baixes de compliment
es donen en allò que es refereix als autors i autores. Moltes de les mesures no s’han
implementat i així no hi ha beques per a la creació, ni programes d’intercanvis, ni centre
de documentació sobre els clàssics. Probablement la debilitat dels agents que
representen a la creació en el model de governança del PVFLL explique aquest baix grau
de compliment. En canvi, per a editors i el sector de les llibreries, els graus de
compliment quasi arriben als dos terços. Per al cas dels editors es compleixen amb vigor
les diverses ajudes a la edició i s’incompleixen aquelles que tenen relació amb incentius
fiscals o ajudes financeres a través de l’IVF i la SGR.
Gràfic 4.Grau de compliment en l'àmbit de la indústria del llibre.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Grau de compliment línia estratègica 4.1.
AUTORS

23%

Grau de compliment línia estratègica 4.2.
EDITORS

64%

Grau de compliment línia estratègica 4.3.
COMERCIALITZACIÓ, LLIBRERIES I…

67%

Mitjana

51%

Per al sector de les llibreries es compleixen aquelles que tenen relació amb la
modernització tecnològica, les ajudes a les fires i els festivals del llibre, la implantació
de formació reglada per al negoci del llibreter o llibretera, o les ajudes a la presència del
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llibre en valencià en les llibreries, entre altres. Pel contrari, s’incompleixen la implantació
d’un segell de qualitat, el bo cultura i les línies de crèdits i avals per part de l’IVF i la SGR.

Anàlisi del grau de compliment en l’àmbit de la difusió.
L’àmbit més dèbil en el grau de cpmpliment dels objectius és, sens dubte, l’àmbit de la
difusió. Mentre la línia estratègica relativa a la presència territorial es compleix
pràcticament en la seua totalitat, les mesures relacionades amb la presència en xarxes
socials i els mitjans de comunicació convencionals, pràcticament no es compleix
ninguna.
Gràfic 5. Grau de compliment en l'àmbit de la difusió.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Grau de compliment línia estratègica 5.1.
ESTUDIS I INVESTIGACIONS

44%

Grau de compliment línia estratègica 5.2.
TERRITORI

96%

Grau de compliment línia estratègica 5.3.
MEDIADORS DE LECTURA

67%

Grau de compliment línia estratègica 5.4.
DIFUSIÓ I MITJANS DE COMUNICACIÓ

23%

Grau de compliment línia estratègica 5.5. WEB I
XARXES SOCIALS

0%

Grau de compliment línia estratègica 5.6.
BLOGUERS

0%

Grau de compliment línia estratègica 5.7.
PREMSA

0

Grau de compliment línia estratègica 5.9
TELEVISIÓ

0%

Mitjana

29%

La explicació pot tindre relació amb el model de governança del pla, on part de l’execució
queda centrifugada (i en alguns casos relativament oculta) en organitzacions com la
Fundació Full o el COBDCV, i no queda del tot clar qui assumeix les responsabilitats de
representació i comunicació global i conjunta del PVFLL.
També mostra un grau de compliment moderat aquelles mesures que tenen relació amb
estudis i investigacions. Ls raons són les mateixes que en la resta del pla, en la qual el
disseny inicial es recolza molt en l’estudi i en la investigació, però aquests aspectes
s’abandonen clarament amb l’execució. De nou una de les raons explicatives de la
desvinculació des del principi amb les agents de les universitats, especialment del grup
ERI-Lectura de la Universitat de València.
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Visió del conjunt de les accions.
A partir de la metodologia proposta, podem aproximar una quantificació del grau de
compliment del 57,8%. Un grau que, si bé es troba per damunt del 50%, segueix sent un
grau de compliment moderat. Els motius principals d’esta situació es troba
fonamentalment en el baix grau de realització de les accions de l’àmbit de la difusió i els
efectes sobre la consolidació del sector de la producció editorial, especialment en les
mesures referides als autors i creadors de contingut.
Gràfic 6. Grau de compliment línies estratègiques PVFLL.

100%

62%

63%

58%

51%
29%

Biblioteques

Escoles

Com. educativa

Indústria

Difusió

Mitjana

Anàlisi del grau de compliment dels objectius intermedis.
De manera conjunta podem considerar que, de nou, la taxa de compliment dels objectius
intermedis declarats al PVFLL s’aproxima a un valor de dos terços, resultant coherent
amb el conjunt de les mesures complertes que també es mouen al voltant d’aquestos
valors numèrics.
En general, es té un èxit alt en aquells objectius que podriem considerar bàsics del
PVFLL, és a dir, la promoció de la lectura, potenciar l’aprenentatge, incrementar el
nombre de lectors i reconèixer i prestigiar als mediadors culturals. Aquestos objectius
podriem dir que constitueixen el nucli dels objectius intrínsecs de tot pla de promoció
de la lectura i el llibre. S’obtenen resultats més discrets en aquells objectius que podriem
denominar més instrumentals però que resulten necessaris per a que l’ecosistema
funcione, com són la potenciació de la xarxa de biblioteques o la consolidació d’un
sector editorial potent y amb sufucuent múscul empresarial per a aguantar als cíclics
embats de les crisis. Inclouriem també en aquest grup als canvis en la percepció sobre
el valor del llbre i la lectura. Per a observar transformacions en aquest grup d’objectius
es requereixen apostes pressupostàries molt decidides y potser requerisquen de
períodes de maduració més llargs que els d’ací considerats.
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Gràfic 7. Grau de compliment estimat dels objectius intermedis.
Mitjana

63%

Promoure accions encaminades a posar
en valor el llibre i la lectura en la societat.

50%

Reconéixer i prestigiar als mediadors de la
lectura (bibliotecaris, mestres, família,…

90%

Consolidar i reforçar el sector del llibre.

50%

Potenciar les biblioteques públiques i
escolars.

50%

Incrementar el nombre de lectors en
diferents formats i continguts digitals.

90%

Potenciar l'aprenentatge global de la
lectura, l'escriptura i l'expressió oral.

100%

Facilitar de manera especial l'accés a la
10%
lectura a les persones amb major risc…
Augmentar l'índex de lectura en valencià.
Incrementar els hàbits de lectura…

75%

Fomentar hàbits lectors, amb especial
consideració cap a la població infantil i…

75%

Fomentar la realització d'activitats de
promoció de la lectura en diferents àmbits.

100%
0%

20%
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Finalment, pensem que es fracassa en aquell objectiu que pretén l’accés a la cultura a
les persones de major risc d’exclusió i ens dóna la sensació que realment no ha sigut un
objectiu central en el desenvolupament del PVFLL.

A mode de consideracions globals.
El PVFLL és el resultat d’un procés complex, que va tindre el seu orige en la mobilització
de la part més activa dels agents relacionats amb l’ecosistema del llibre i la lectura,
encara abans d’iniciar-se el canvi polític en 2015. Aquesta demanda, a més, es va alinear
amb un procés de reflexió i investigació del grup ERI-Lectura de la Universitat de
València que en aquells moments es consolidava com un dels grups de referència en
l’àmbit de la investigació i la reflexió sobre les polítiques de promoció lectora, que
clarament l’inspirà des del punt de vista teòric i que s’orientava en tota la seua
complexitat, cap a tots els àmbits y agents rellevants en la conformació dels hàbits
lectors de la ciutadania; familia, escola, ecosistema bibliotecaria, sector editorial,
mitjans de comunicació i especialment els nous mitjans. Es tractava, per tant, d’un
abordatge integral, complet, consistent des del punt de vista conceptual i coherent per
les relacions i interaccions entre els seus grups de mesures. Front a aquesta proposta
desenvolupada de manera bastant col·laborativa per al que sol ser habitual en plans de
política cultural, la nova administració, que clarament compartia la visió, misió i
objectius de la proposta, la va incorporar i emmarcar en el procés general de planificació
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cultural del programa “Fes Cultura”. El resultat fou un document amb 150 accions i un
horitzó temporal que, partint de l’any 2017 arribava a un quinqueni fins l’any 2021. A
més, per al seu desplegament es va utilitzar una ferramenta singular que implicava un
conveni amb la Fundació Full com a aliança d’actors relacionats amb el sector del llibre
que proposava, a través de la Fundació Full, una ferramenta singular de coordinació de
les accions que permetera la participació de tots els agents rellevants, així com , que les
seues accions estigueren alineades amb l’estratègia del PVFLL.
Els objectius essencials de la política obviament són la transformació, en primer lloc,
dels valors i percepció sobre el món del llibre i la lectura i en última instància la
transformació dels hàbits respecte a la lectura i fet lector. És obvi que, per a arribar a
eixos objectius s’han de compliren el procés alguns altres objectius intermedis, com la
consolidació de la producció editorial, el bon funcionament del sistema bibliotecari i la
promoció lectora en l’escola, o la presència del llibre i la lectura en els mitjans de
comunicació i en els nous mitjans. Es tracta, per tant, de processos complexos, que
requereixen llargs períodes de maduració i es veuen afectats tant per les tendències
subjacents com per transformacions circumstancials imprevistes, que de vegades
reforcen o contraresten els impactes i efectes de les polítiques. En aquest sentit, la
recent pandèmia ha trastocat per complet les condicions generals en què es
desenvolupen des de la producció editorial i la logística de la seva distribució fins als
hàbits de lectura i tots els estudis indiquen que els ciutadans van canviar els seus hàbits
de lectura durant el confinament.
És, per tant, el moment oportú i adequat per fer una certa mirada crítica als objectius
assolits, sobre els canvis en el context i sobre la necessitat de reorientar les accions.
En primer lloc, no hi ha dubte que, de manera moderada els valencians han canviat els
seus hàbits i pràctiques lectores en la intenció i direcció pretesa pel PVFLL. La
transformació no ha sigut radical ni els impactes de llarg abast, com és normal en un
període extremadament curt de maduració i travessat per un esdeveniment com la
pandèmia de COVID-19 que està canviant el context a gran velocitat. Però ens dóna la
sensació que la direcció dels canvis ha estat l’adequada.
-

També sembla clar que no s'han desenvolupat una part rellevant de les accions
dissenyades l’any 2017. En tots els àmbits podem identificar accions anunciades
que no s'han dut a terme, però on els incompliments són més evidents en l'àmbit
de la difusió i la comunicació. La connexió amb l'ecosistema de la comunicació,
ja siga la dels mitjans convencionals o la dels nous mitjans, no s'ha articulat. En
termes relatius, no s'han pogut concretar els esforços per transformar la
percepció de la ciutadania reubicant el llibre, la lectura i el fet lector en l'imaginari
col·lectiu a través dels mitjans generalistes o a través dels nous mitjans. Tampoc
s'ha aconseguit aprofundir en les funcionalitats del llibre i la lectura sobre la
inclusió social Potser és el moment de reformular el Pla, passant d'una visió
holística, integral i completa cap a accions i intervencions molt més orientades,
específiques i amb la intenció de superar aquells “colls d'ampolla” identificats en
el desenvolupament de les accions implementades fins ara o cap a oportunitats
que deriven de novetats en el context (com l'impuls cap a la digitalització que la
x
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situació de pandèmia ha suposat, o la possibilitat de participar en projectes
finançats per fons europeus de la UE) Des del punt de vista instrumental, també
és el moment de fer una relectura dels agents amb els quals s'interlocuta, de
manera que siga possible incorporar nous agents, així com identificar agents
específics i concrets per al desenvolupament d'actuacions pendents o
reformulades. Mirant les principals llacunes del pla inicial i algunes de les noves
realitats contextuals, pensem que la reorientació de la política de foment del
llibre i la lectura i els nous punts focals s'havien d'orientar al voltant de Lectura,
hàbits de lectura i inclusió social
Els efectes dels hàbits de lectura i lectura sobre el benestar i la salut.
La reformulació de les biblioteques com a laboratoris ciutadans
Ampliar la millora de les biblioteques escolars
Digitalització, llibre i lectura. Foment de la lectura online
Necessitat d'una major quantitat d'estudis sobre la realitat (tal i com estava
previst en la formulació inicial de la PVFLL), amb la intenció que les noves
accions estiguen més basades en les evidències

En el marc de la cadena de valor del llibre, es mantenen la majoria dels problemes sobre
el raquitisme del sector editorial i, per tant, calen intervencions a gran escala i empenta
en l'àmbit del finançament de projectes a gran escala que involucren diversos agents de
la cadena de valor i que aporten un poc més de grandària i múscul financer en projectes
que tinguen a veure amb la digitalització i la internacionalització
Partíem d'una formulació programàtica, contingudes en el PVFLL amb moltes
ambicions, tant en els seus objectius com en les seues accions. En alguns casos ha
pecat de l'excés d'ambició i, en altres casos, de la falta de concreció. No obstant això,
en els seus plantejaments més genèrics, podem considerar que es tracta d'un document
que està sent útil en l'ordenació dels esforços de la societat valenciana i de les polítiques
públiques per a millorar les condicions de l'ecosistema del llibre i les pràctiques lectores.
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INTRODUCCIÓ
L’any 2015, l'anàlisi i avaluació de la situació dels índex de lectura a la Comunitat
Valenciana va posar de manifest la necessitat urgent d'implementar un pla de foment
de la lectura com a eina per a millorar i consolidar hàbits de lectura i aplicar polítiques
de lectura per a provocar el canvi cultural que es pretén en el conjunt de la nostra
societat.
La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport, es va comprometre a impulsar la redacció del primer Pla Valencià de Foment del
Llibre i la Lectura, amb el convenciment que:
1º.-Les polítiques de lectura han de ser plurals, inclusives, sostenibles i consensuades
per tots els agents implicats en el foment de la lectura i la societat civil.
2º.-Totes les accions han de formar part d'un projecte obert, participatiu i transversal,
amb un protagonista principal: el lector i la lectura. Durant l’any 2016, des de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, (a través de la Secretaria
Autonòmica de Cultura i Esport i la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació),
amb la col·laboració de la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL) i el Col·legi Oficial de
Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV), es van redactar
les línies estratègiques, incorporant un conjunt d'accions recomanades al II Simposi
sobre lectura, el llibre, les biblioteques i l’escola. Les recomendacions es consolidaren
al Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura 2017-2021, amb el títol “Llegim, llegim,
llegim”, i es va incorporar en el conjunt de mesures del Pla Fes cultura
El model de governança i implementació de la PVFLL va mostrar certes singularitats des
que la GVA va delegar en la Fundació Full, com a agent aglutinador del sector del llibre,
la coordinació de les accions a realitzar entre 2017 i 2021 i va proposar un model de
conveni anual per a finançar aquestes funcions de coordinació. També en el model de
desenvolupament i desplegament del PVFLL s'incorporen a partir dels convenis
nominatius, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Dcumentalistes del CV (COBDCV) i
l'Associació d'Arxivers de la CV El patronat de FULL està integrat per l'Associació
d'Editors del País Valencià (AEPV), l'Associació de Professionals de la Il·lustració
Valenciana (APIV) i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris de la Comunitat Valenciana. Són
patrons d'honor la Fundació Sambori, Escola Valenciana, l'Associació de Bibliotecaris
Valencians, el Gremi de Llibreters de Castelló i Comarques, el Gremi de Llibreters
Independents de les Comarques d'Alacant i la Casa Fuster de Sueca.
La Fundació Full, d'acord amb els seus estatuts, té com a funcions específiques.



Realitzar activitats per a promoure els hàbits de lectura i compra de llibres, com
ara estudis, fires del llibre, activitats d’animació a la lectura, etc.
Desenvolupar activitats per a la formació de professionals del món del llibre i
dels agents que intervenen en la creació d'hàbits de lectura, com animadors,
professors, bibliotecaris, pares, etc. Aquest treball podrà prendre la forma de
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cursos o seminaris i la seua activitat podrà ser duta a terme a través de concerts
o convenis amb altres institucions.
Promoure totes aquelles activitats que fomentin la realització d'accions
conjuntes de foment del llibre entre els diferents actors del sector del llibre:
editors, llibreters, escriptors, il·lustradors, distribuïdors, bibliotecaris, lectors, etc.
Promoure accions de recerca en el sector del llibre prestant especial atenció a
les noves tecnologies.
Impulsar Comissions de Treball sectorials de treball a proposta del Patronat
Dur a terme altres activitats que es considere oportunes per promoure i impulsar
les finalitats de la fundació.
Reconèixer la tasca de persones i entitats en l'àmbit del llibre.

Promoure intercanvis professionals internacionals, estudis, llocs de treball i plataformes
tecnològiques en el sector del llibre. Aquest model tenia sentit en una etapa primerenca
en la qual era important articular i coordinar a tots els agents rellevants i compartir
quines eren les línies estratègiques a desenvolupar.

Missió i visió del PVFLL
MISSIÓ: El Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura (PVFLL) tenia com a missió
articular, des de la Generalitat Valenciana, totes les accions i projectes que augmentaren
els hàbits de lectura dels valencians, facilitar l'accés a la lectura a la població i reforcen
l'ecosistema del llibre i l'ús de la nostra llengua. El PVFLL considera la lectura com l'eina
fonamental per a la transmissió del coneixement i la difusió de la cultura, un element
bàsic en la reafirmació dels valors democràtics dins la nostra societat.
VISIÓ: El PVFLL aspirava a ser reconegut com a referent cultural per a la societat
valenciana i que aquesta, al seu torn, s'implicara i enriquira aquest projecte, oferint una
proposta diversa i participativa, fruit d'una construcció col·lectiva. Per a fer realitat
aquesta aspiració, s’utilitzarà el llibre i la lectura com a eix vertebrador del territori
valencià, entenent el llibre i la lectura en tota l'amplitud de la seua transversalitat.

Objectius generals
El PVFLL va nàixer amb l'objectiu ferm de millorar i consolidar els hàbits de lectura a la
nostra comunitat autònoma, i el seu objectiu específic era aproximar la mitjana de
lectura mitjana de les valencianes i valencians (56,8%) a la mitjana espanyola (59,1%).
Per aconseguir-ho, es van proposar els següents objectius:
●

Facilitar de manera especial l'accés a la lectura a les persones amb major risc
d'exclusió i augmentar les accions relacionades amb elles.

●

Potenciar l'aprenentatge global de la lectura, l'escriptura i l'expressió oral.

●

Augmentar el nombre de lectors en diferents formats i continguts digitals.

●

Potenciar les biblioteques públiques i escolars.
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●

Consolidar i enfortir el sector del llibre

●

Reconèixer i donar prestigi als mediadors de la lectura (bibliotecaris, professors,
família, llibreters i altres professionals dinamitzadors de la lectura).

●

Promoure accions orientades a la valorització del llibre i la lectura en la societat.

La cadena de Valor del sector del Llibre i la Lectura.
La cadena de valor del llibre i la lectura és un engranatge complex que va des del procés
formatiu de les professions relacionades amb el llibre fins a les característiques
sociodemogràfiques de la població que determina les pràctiques lectores de la
ciutadania, de manera que un pla de foment del llibre i la lectura, adquireix un grau molt
alt de complexitat, ja que ha d'afectar i transformar facetes tan diverses com les
condicions de producció editorial, la innovació tecnològica derivada de la digitalització,
les pràctiques educatives al voltant de la cultura, els models de distribució i promoció
de la producció editorial o comportaments i actituds front a la lectura en entorns
familiars i domèstics. Per tant, un pla de foment del llibre i la lectura requereix d’un
enfocament multidisciplinari molt divers i d’una comprensió complexa i integral del fet
lector.
Il·lustració 1. Cadena de valor del llibre i la lectura.

Com assenyala Lluch, la recerca sobre el foment de la lectura mostra la novetat
d'aquesta línia d'estudi i, per tant, la necessitat de continuar investigant i continuar
impulsant la recerca empírica que ajude a determinar les millors pràctiques, a partir de
resultats objectius que permitisquen quantificar i categoritzar els beneficis que aporta
la promoció lectora, però és evident que aquest informe, per les seues intencions,
recursos i abast, es limitarà i es centrarà a avaluar els processos en si mateixos, valorant
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l'eficàcia dels mètodes en relació amb el compliment d'una sèrie d'objectius concrets
d'aquests plans o de cadascuna de les accions, però sense aprofundir en l'objectiu de
totes aquestes accions: la creació de lectors competents i la consolidació de l'hàbit
lector, que necessitaria un altre tipus d'aproximació.

La proposta d’avaluació ex ante.
La formulació del programa ja plantejava una reflexió al voltant del model d'avaluació.
D'una manera molt genèrica, el mateix pla declarava que

El PVFLL inclou mesures d'avaluació i seguiment que permetran
valorar els assoliments i introduir millores oportunes o rectificacions.
Es decideix redactar les línies estratègiques i incloure, en cada àmbit
d'actuació, estudis que permitisquen realitzar una avaluació real i fer
un seguiment del desenvolupament, execució i impacte de
determinades actuacions amb la participació en diversos projectes
d'investigació de la Universitat de València.

Precisament l'equip d'investigació ERI-Lectura de la Universitat de València va ser
contractat en 2015 per una coalició d'agents que s'agrupen al voltant de la fundació
FULL, per a assessorar en la construcció d'un Pla de foment de la lectura i proposar un
marc d'avaluació inicial. En aquest exercici, ja es va assenyalar que la investigació
quantitativa és la més utilitzada, és a dir, la que utilitza tècniques estadístiques i càlculs
probabilístics que mesuren el fenomen en la mostra, busca la generalització amb un
marge d'error controlat i basa la seua essència en qüestions tancades i que, per tant,
afavoreix que l'investigador imposi la visió que té de la realitat del subjecte investigat.
És el mètode més habitual en els informes sobre lectura i en els estudis sobre els plans
nacionals d'Iberoamèrica, realitzats principalment amb enquestes o entrevistes.
Aquests informes i estudis diagnostiquen la lectura de cada país; en concret, obtenen
dades sobre el nombre de lectors, la distribució per edats, el percentatge de lectors
habituals i esporàdics, el nombre de llibres llegits per any, les tendències lectores per
grups d'edat, els diners gastats en la compra de llibres, les formes d'accés als productes
impresos, les motivacions i interessos dels lectors, els tipus de textos preferits, la
freqüència, el temps i el lloc on es llegeix o l'assistència a les biblioteques. (Lluch,
Escandell, Francès, Baldaquí, & Esteve, 2017) i
El marc metodològic que van proposar, adaptat de CERLALC (Sánchez Lozano i Isaza
Mejía, 2007), van proposar el següent esquema visual per aproximar-se a l'avaluació que
bàsicament proposava construir indicadors de diagnòstics i indicadors de
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Il·lustració 2. Esquema per al disseny d'accions d'il·lustradors. 1

Però per a completar aquesta avaluació, donada l'absència de dades que ofereixen un
mapa sobre els hàbits de lectura i temes relacionats com les biblioteques o les
pràctiques de lectura que s'estan duent a terme, la segona línia prioritària és la
realització d'estudis per al disseny de polítiques concretes. Il·lustració 3. Estudis
habituals per a l’avaluació de plans de lectura.
Il·lustració 3. Estudis habituals per a l'evaluació de plans de lectura.

En el propi pla es reservava, tal com apareixia a l'índex, un punt 4 destinat a l'avaluació
que finalment desapareix en el redactat.
Pràcticament cap d'aquests estudis assenyalats s'han realitzat per al cas concret del
PVFLL, per la qual cosa es proposa una metodologia ad hoc que s'adapta als recursos
informatius disponibles, concentrant-se en:
a) L'eficàcia en el procés d'implementació del pla, és a dir, si s’han dut a terme o no les
accions anunciades,
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b) Sobre els resultats sintetitzats en els objectius genèrics, quan existisquen fonts,
especialment quantitatives que permitisquen la contrastació a partir de les evidències
disponibles
c) Sobre els impactes, és a dir, si es detectable alguna transformació a llarg termini de
la realitat sobre la qual es vol intervenir. La política cultural és política, ja que assenyala
quins són els problemes o oportunitats (objectius finals) que poden ser coberts per
l'acció col·lectiva; prioritza i jerarquitza la seua importància i, en conseqüència,
determina els instruments d'intervenció; assigna recursos i organitza l'administració per
assolir els objectius, amb el màxim nivell d'eficàcia i eficiència possible. Per a
fonamentar aquest tipus d'avaluació cal comptar amb alguna teoria del canvi subjacent.
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L’avaluació dels impactes en la lògica del PVFLL i en el
marc de la teoria del canvi.
Aquests paràgrafs intenten conceptualitzar el procés mitjançant el qual les accions al
voltant del concepte de política cultural i a través de les accions de l'administració
pública que interactuen amb l'ecosistema cultural, generen impactes socials amb
capacitat de transformació en diferents dimensions i magnituds. Aquesta intenció
s'emmarca en una determinada teoria del canvi i el seu objectiu ulterior és intentar
entendre, fonamentalment, controlar i provocar, a través de polítiques públiques o altres
accions col·lectives, aquestes transformacions, amb l'objectiu final de maximitzar la
utilitat social. Així, el nostre objectiu és entendre les causalitats dels processos, però de
manera instrumental volem identificar eines i maneres d'intervenir per provocar
aquestes transformacions.
Cal tenir en compte que "l’impacte" és un concepte evanescent. Apart del mal ús del
terme, bastant freqüent a tots els nivells -des de la investigació fins a la pràctica i la
política-, pel qual se sol considerar com a sinònim de "resultat", "efecte" o "resultat", d'una
determinada intervenció, també és molt subjectiu, ja que depèn de qui definisca
l'impacte i amb quina finalitat i en relació amb quin objectiu afecta (individu o grup).
La connexió entre "resultats" i "impactes" està lluny de ser directa i lineal. El canvi i la
transformació depenen de molts factors, alguns o la majoria d'ells totalment
desconnectats de la intervenció, i la influència de la qual segueix sent impossible de
desentranyar, per no dir la mesura segons un determinat criteri o conjunt de mètriques.
. En aquest context volem delimitar clarament quin és el model subjacent i quin és l'àmbit
terminològic i conceptual inclòs en aquests límits per intentar identificar les trajectòries
de transició entre les accions col·lectives i els canvis esperats. En resum, el nostre
objectiu és que, donada una determinada política, composta per un conjunt d'accions,
puguem identificar alguns canvis en variables relacionades amb les accions que puguin
apuntar a un itinerari de transformació cap a l'impacte esperat (objectius generals). A
continuació, en associació amb cada itinerari, s'identificaran una o més variables de
transició: és a dir, elements contextuals, que es poden mesurar abans i després de la
intervenció, no necessàriament perquè aquesta haja tingut alguna influència sobre ells,
sinó només pel fet que el control de la seua variació al llarg del temps pot recolzar la tesi
de que la política cultural examinada està generant valor públic i/o afectant, almenys en
certa mesura, als individus o grups destinataris d'acord i amb cononància amb els
objectius definits.

La lògica subjacent de l'acció pública ens dóna un procés on la
mobilització de determinats recursos (financers, materials, simbòlics,
de recursos humans) en un procés determinat per una funció
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específica de producció de polítiques públiques, genera accions que
teòricament satisfà determinats objectius intermedis i que finalment
després d'un procés temporal provoquen els impactes perseguits.

No obstant això, atès que ens trobem en un moment on encara no ha transcorregut el
temps necessari per a comprovar si efectivament s’han produït els impactes previstos
en la declaració dels objectius generals de la PVFLL, haurem de limitar-nos a avaluar la
materialització efectiva de les accions, i si escau, deduir mitjançant l'observació
d'algunes variables de transició si podem estar en la trajectòria adequada per al
compliment dels objectius generals.
Tenim evidències cada vegada més clares i contundents de les "bondats de la lectura i
el llibre" sobre les persones individuals i els fet social, i que van molt més enllà de la
retòrica benintencionada i paternalista que va inspirar el discurs socialdemòcrata de
concedir l’accés a la cultura a la classe treballadora.

Hui sabem que l'accés al llibre i a la lectura ens pot afectar cognitiva,
estètica o espiritualment i transformar la nostra dimensió individual,
social, ciutadana, econòmica o política, influint en el nostre sentit de
pertinença, d’identitat, construint el nostre capital social, alimentant
el coneixement que ens dota d’autonomia, reforçant la nostra
capacitat de mirar críticament al nostre entorn, conformant la nostra
sensibilitat i la capacitat d'obtindre utilitat a partir del gaudi estètic i
amplificant les nostres capacitats expressives i comunicatives.

És a dir, satisfer els nostres drets culturals a ser, participar i comunicar-nos, promovent
el desenvolupament individual i social, ampliant els nostres graus de llibertat i reforçant
la nostra dignitat.
Només a través i mitjançant la cultura som persones humanes, comunitats
empoderades i societats amb valors compartits que ens doten de capacitats complexes
per a resoldre els grans reptes als quals ens enfrontem com a éssers pensants i
sensibles, dones i homes lliures.
Però també ja sabem, sens dubte i des del punt de vista de l'evidència científica, que la
dimensió dels sectors culturals i creatius té efectes sobre la productivitat, la propensió
a la innovació, la humanització i adaptació del model tecnològic, la salut i el benestar
dels ciutadans i el seu compromís amb els valors compartits, i la capacitat de resiliència
i creixement d'un sistema econòmic.
Som conscients que l'ecosistema cultural és un entramat molt complexe i sofisticat amb
vincles que van des de l'amateur al professional, des de l'institucional fins a l'associatiu,
de l'entreteniment a l'experimental, de l'expressiu al rendible, d’allò directe i irrepetible al
digital i escalable. No hi ha parts que no requerisquen intervencions dedicades i precises,
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perquè només un ecosistema sòlid, incardinat en dinàmiques socials i complexes, tenen
realment tot aquest potencial transformador que sustenta una teoria del canvi.
Una teoria del canvi és una visió que vincula un o més objectius previstos amb un conjunt
d'accions. De vegades, la visió és explícitament expressada per l'entitat encarregada
d'aquestes accions, i altres vegades no ho és. En aquest últim cas, la teoria funciona
com una eina d'avaluació, rastreig o "ompliment" del que s'ha descrit com l'”espai
intermedi" entre el que fa un programa (les seues activitats o intervencions) i la forma
en què això condueix a la consecució dels objectius desitjats. Per fer-ho, primer
identifica els objectius desitjats a llarg termini i després torna a ells per identificar totes
les condicions (resultats) que s’han de donar (i com es relacionen entre si causalment)
per a què els objectius es complisquen.
Il·lustració 4. Lògica de l'acció pública en el marc de la teoria del canvi.

Per al nostre cas concret del PVFLL, un requisit necessari per a què s'active la
transformació és que presuposem que aquelles accions que es duguen a terme tindran
efectes en la consecució dels objectius intermedis, per la qual cosa la primera fase de
l'avaluació implica una anàlisi de l'eficàcia de la implementació, que consistirà a
identificar amb quin compromís i intensitat s'han concretat les accions.
El següent pas serà, una vegada s'haja donat el període de maduració de les accions
efectivament realitzades, si s'ha tingut algun efecte realment significatiu i diferenciador
en la consecució dels objectius intermedis. Una vegada detectem que ha hagut canvis
en els objectius intermedis, caldrà determinar si a) aquests canvis són significatius i en
un grau determinat, b) també són diferencials, és a dir, es donen en un moment i lloc on
les accions s'han materialitzat, però no en altres llocs o moments on aquestes accions
no es produeixen, c) Aquests canvis són indubtablement imputables al
desenvolupament de les accions d) les actuacions no han provocat l'activació de
mecanismes que de manera no prevista o insospitada tenen efectes contraris al previst.
Si disposem de capacitat tècnica i informació suficient per a dilucidar els punts
anteriors, podem determinar inequívocament la relació causal entre accions i objectius
i podem determinar el grau de compliment.
Les diferències entre avaluació i investigació social no es refereixen tant als dissenys
d'investigació i mètodes de recopilació de dades, sinó als problemes que aborden i el
seu propòsit. Els avaluadors treballen a petició d'un propòsit pràctic més immediat. Els
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terminis de temps, la retroalimentació i l'ús dels resultats són molt més crucials en
l'avaluació que en la investigació acadèmica. Tampoc s'ha de confondre l'avaluació amb
algunes pràctiques complementàries però diferents, com el control de gestió o
comptable, l'auditoria o la inspecció. L'avaluació proporciona atributs com el seu
caràcter relacional i holístic en la comprensió de l'acció pública, i la seua raó última és
l'eficàcia i eficiència social, per la qual cosa l'avaluació és també un instrument de
millora de les intervencions públiques.

Avaluar és posar en valor allò públic per a transformar el que no
funciona, però no baix premisses exclusivament tècniques, sinó
també baix un diàleg social que propicie una cultura de
responsabilitat i millora contínua.

L'avaluació de les polítiques públiques intenta connectar democràcia, control i
eficiència, entenent que aquesta última, en el sector públic, no pot referir-se als criteris
exclusius del mercat. Les regles del bon govern han d'equilibrar l'eficiència amb altres
criteris de valor d’allò públic: equitat, cohesió social, corresponsabilitat, cooperació
institucional..., comprenent i explicant les tensions inherents als diferents interessos
que s'entrecreuen en l'acció pública (Janosik, 2005).
El següent pas, per tant, serà determinar una metodologia per a l'avaluació de l'eficàcia
de la implementació que incorpore algunes mètriques o indicadors sintètics que ens
permitisquen comparar entre accions i resultats d'aquestes accions i posteriorment
sustentar judicis que possibiliten un cert nivell d'avaluació sobre el compliment de les
actuacions i sobre els seus impactes.
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Metodologia per a l’avaluació sobre l’eficàcia de la
implementació. Indicador sintètic
Es pretén obtindre un indicador quantitatiu sintètic que reflectisca el grau de compliment
de la PVFLL.
És evident que entre les 150 mesures proposades, hi ha intervencions de nivells de
demanda molt diferents, tant en termes de cost (financer, en temps, en comunicació)
com en termes de complexitat, per la qual cosa si es vol obtenir un indicador sintètic de
compliment cal ponderar el valor de les diferents accions, donant més valor al complex
i costós que al simple i frugal
Per a avaluar l'eficàcia de l'aplicació de les mesures hem revisat cadascuna d’elles i
rastrejat a través de les informacions disponibles, si escau dels productes,
esdeveniments o serveis generats, i finalment estimem tres possibles estats amb tres
possibles valors associats.
Valor [0]. La iniciativa no s'ha implementat.
-

Valor [entre 0 i 1], és possible identificar accions que, parcialment i per iniciativa dels
poders públics, han intentat completar les actuacions declarades en el PVFLL. El
valor entre el rang màxim [0,9] i el mínim [0,1] es determinarà en funció del grau de
compliment de l'acció. Per tant, [0,1] o [0,2] correspondrien a accions que apenes
s'han iniciat o activat, mentre que el valor [0,9] correspondria a situacions en les
quals el compliment de les accions està molt a prop de la seua fase final. Valor [1],
quan s'identifica que l'acció s'ha iniciat, completat i es conclou.

A partir d'ací, per compondre l'indicador sintètic, es pretén ponderar el valor anterior a
partir de dos tipus de criteris:
Quantitat de recursos: Si l'acció requereix molt pocs recursos addicionals (pressupost i
dedicació en termes de recursos) el grau de compliment previ es ponderarà amb un valor
de [0,8], si l'import requerit s'estima en un valor mitjà, el valor de la ponderació serà [1], i
si. per contra. l'acció requereix una quantitat inusual de recursos per a la seua
implementació, el valor de ponderació serà [1,2].
-

Complexitat: Pot haver diversos factors que impliquen un major o menor grau de
complexitat de la intervenció i objecte d’avaluació. La major complexitat de la
intervenció òbviament implica una major complexitat per a l'avaluació.
Lògicament, en cada avaluació aquests factors seran diferents. Establirem
criteris dicotòmics de complexitat avaluant si per a la implementació de l'acció
es requereix: [Sí, no] un suport polític considerable,

-

[sí, no] transformació i/o creació del marc regulador

-

[Sí, no] alt grau de qualificació dels recursos humans per a la seua
implementació. [Sí, no] alt requisit d'informació.
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-

[Sí, no] llarg període de maduració per a l'aplicació de l'acció.

-

[Sí, no] necessitat d'inversió en infraestructures

-

[Sí, no] necessitat d'alts nivells de consens entre els afectats o de confiança per
part de les parts interessades.

Però de nou per simplificació identificarem 3 posicions possibles en funció de la
complexitat; 0,8 en cas de baixa complexitat 1 en cas de complexitat mitjana o 1,2 en
cas d'alta complexitat. Per tant, el grau estimat de compliment, mesurat en termes
percentuals, seria la multiplicació del grau de compliment multiplicat per la ponderació
dels recursos, i per la ponderació de la complexitat. En el cas d'accions costoses i
complexes, es podria estimar un grau de compliment superior a 100 (màxim 144%),
valorant així el seu grau de compliment amb més pes per al càlcul d'un indicador sintètic
de compliment global del pla. Per contra, les mesures d'implementació amb un baix cost
i un baix nivell de complexitat es ponderarien en un màxim del 64% de compliment.
Compliment estimat = Grau de compliment x Ponderació de recursos x Ponderació de
complexita, o el que és el mateix, Grau de compliment x compliment potencial.
Indicador sintètic global = mitjana global del grau de compliment.
Indicador sintètic per línia estratègica = mitjana del grau de compliment de les accions
que conformen una línia estratègica. El resultat, com a exemple i amb dades simulades,
es descriuria de la següent manera per cada línia estratègica:
Taula 1. Exemple de grau cumplimentat d’una línia estratègica.
1*

2**

3***

4****

Compliment
estimat

0,5

0,8

1

0,8

40%

Estudis i Avaluació

Biblioteques

Nº Acció

1

Confecció del mapa anual de
biblioteques públiques amb
informació qualitativa i
quantitativa

2

Definició d’un sistema de
publicacions i visualitzacions (i
reutilització), així com de
definició d’indicadors de nivell de
servei

0

1

1

1

0%

3

Ampliació i relació amb altres
estudis (biblioteca escolar, mapa,
llibreria, etc.)

0

1

0,8

0,8

0%

4

Estudi estadístic de la Universitat
de València sobre “Pràctiques
culturals de la CV”.

1

1

1,2

1,2

120%

Grau de Compliment línia estratègica 1.1
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40%

Metodologia per a l’evaluació sobre els resultats
sintetitzats en els objectius genèrics.
En la següent fase, hi ha les metodologies que responen a l'objectiu 2 <<Avaluació dels
objectius intermedis>>. En aquest cas s'estableix que en funció de quins objectius
s'utilitzen, hi haurà mètriques estandarditzades disponibles, i en altres casos es
desenvoluparan mètriques pròpies segons la relació cost-benefici del desenvolupament
de l'indicador. És a dir, trobem una anàlisi més detallat de la realització dels objectius
intermedis, malgrat que aquest anàlisi es centra en els objectius a diferència de l'anterior
que es centra en les accions. Els objectius intermedis són els següents:











Fomentar la realització d'activitats de foment de la lectura en diferents àmbits.
Promoure els hàbits de lectura, amb especial consideració cap a la població
infantil i juvenil.
Augmentar l’índex de lectura en valencià. Augmentar els hàbits de lectura
necessaris dels qui ja són lectors i, sobretot, apropar el llibre i la lectura a entorns
no habituals i al públic no lector. Facilitar de manera especial l'accés a la lectura
a les persones amb major risc d'exclusió i augmentar les actuacions
relacionades amb elles.
Potenciar l’aprenentatge global de la lectura, l'escriptura i l'expressió oral.
Augmentar el nombre de lectors en diferents formats i continguts digitals.
Potenciar les biblioteques públiques i escolars.
Consolidar i enfortir el sector del llibre.
Reconèixer i donar prestigi als mediadors de la lectura (bibliotecaris, professors,
família, llibreters i altres professionals dinamitzadors de la lectura).
Promoure accions orientades a la valorització del llibre i la lectura en la societat.

S'ha d'entendre que la formulació de polítiques públiques es caracteritza per la seva
limitada racionalitat derivada de les diferents interpretacions que les persones
implicades fan del problema públic que es troba en el seu origen, i per la insuficiència
del govern com a únic actor en la resolució dels problemes públics. I la seua
implementació ve determinada per la contingència de les organitzacions les
característiques de les quals (estructures, processos, etc.) poden condicionar la
consecució dels objectius previstos.
D'altra banda, la formulació o el disseny de la política, i la implementació, no sempre
segueixen un procés racional integral, sinó que en molts casos es basen més bé en
processos menys empírics, en comparacions successives limitades o purament
incrementals. Abstraent els paràgrafs anteriors, per aquest nivell d'avaluació farem el
supòsit que si podem identificar, a partir d'indicadors més o menys accessibles, en els
objectius intermedis, aquests seran atribuïbles al desplegament d'accions de les
polítiques de foment i promoció de la lectura que s'inclouen en el PVFLL.
En aquest sentit, l'avaluació és un instrument integrat en l'anàlisi de polítiques públiques
de caràcter multidisciplinari que té com a objectiu avaluar l'eficàcia dels programes o
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polítiques públiques, comparant els seus resultats i impactes amb els objectius
assignats i els mitjans posats a la seua disposició, emetent un judici de valor. La
dificultat d'establir un judici valoratiu en un àmbit tan complex com el de les polítiques
públiques implica que l'avaluació intente dotar-se del desplegament metodològic més
sòlid amb una pluralitat d'enfocaments disciplinaris i eines. L'èmfasi metodològic propi
de l'avaluació és el que la diferencia d'altres instruments d'informació i avaluació
utilitzats pels responsables de les polítiques públiques. La rellevància de l'avaluació és
construir judicis a partir d'una metodologia que ofererisca les majors garanties de
credibilitat. Precisament per aquest motiu, tot el procés està orientat a satisfer les
necessitats d'informació de les persones i dels diferents actors implicats, garantint la
fiabilitat de les dades, la solidesa dels anàlisis, la credibilitat de les troballes, la validesa
de les conclusions i la utilitat de les seues recomanacions, així com qualsevol altra
qüestió de qualitat tècnica i metodològica que reflectisca aquest informe. Per això,
utilitza eines de recopilació i anàlisi de dades pròpies de la investigació social. Així, en
aquesta segona fase de l'avaluació, 1) s'analitzarà la declaració de l'objectiu perseguit
2) s'investigarà si hi ha fonts qualitatives o quantitatives que ens permitisquen observar
canvis significatius en el període objecte d'estudi (2017-2021), 3) es farà una valoració
sobre la possibilitat que aquests canvis siguen conseqüència de les actuacions
implementades a partir de l'aplicació de la PVFLL 4) es farà un judici interpretatiu de
valor sobre el grau de compliment de l'objectiu perseguit.
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Estructura del pla.
El PVFLL s'estructura en la concreció de 19 objectius específics que es persegueixen en
els àmbits definits com les biblioteques, les escoles, la comunitat educativa, la indústria
del llibre i l'àmbit de la difusió. En aquests àmbits, es va proposar el desenvolupament
de 150 accions.
Taula 2. Estructura del Pla de Lectura.
OBJ

Biblioteques

11

Accions
1.1 ESTUDI I AVALUACIÓ
1.2 ASSESSORAMENT I COORDINACIÓ
1.3 INVESTIGACIÓ
1.4 FORMACIÓ
1.5 INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS
1.6 INFRAESTRUCTURA TECNOLÒGICA
1.7 LECTURA DIGITAL I ALTRES LECTURES
1.8. PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I COMPROMÍS
INSTITUCIONAL. COOPERACIÓ INSTITUCIONAL
1.9 COMUNICACIÓ I COOPERACIÓ

Escoles

2

2.1 FOMENT DE LA LECTURA. PLA DE FOMENT DE LA
LECTURA DELS CENTRES
2.2 MILLORA DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS
2.3 FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
2.4 COOPERACIÓ BIBLIOTECA ESCOLAR-PÚBLICA
2.5 DIFUSIÓ
2.6 COOPERACIÓ AMB UNIVERSITATS ESTUDIS I
INVESTIGACIÓ. FORMACIÓ I CONVENIS

Comunitat
Educativa

2

Indústria

1

3

8
2
4
1
8
3

3.2 ELS ENTORNS FAMILIARS I SOCIALS

2

4.1 AUTORS

8

4.2 EDITORS

13
12
3
11
3
10

5.1 ESTUDIS I INVESTIGACIONS
5.2 TERRITORI
5.3 MEDIADORES DE LECTURA
5.4 DIFUSIÓ I MITJANS DE COMUNICACIÓ
5.5. WEB I XARXES SOCIALS
5.6 BLOGUERS
5.7 PREMSA
5.8 RÀDIOS
5.9 TELEVISIÓ

TOTAL

3
4

3.1 CULTURA DE LA PARTICIPACIÓ

4.3 COMERCIALITZACIÓ: LLIBRERIES I DISTRIBUIDORES

Difusió

4
1
4
1
9
9
7
2
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3
3
3
4
5
150

El pressupost del Pla.
Els pressupostos destinats al PVFLL per a tot el període considerat van ascendir a més
de 46 milions distribuïts en les anualitats i àrees d'intervenció que es mostren en el
següent gràfic, encara que la informació es limita a una taula senzilla, sense detallar ni
l'origen dels fons, per la qual cosa és extremadament difícil determinar si s'han assignat
les assignacions corresponents.
Gràfic 8. Pressupost planejat pel PVFLL. Àmbits d'intervenció i anys.
16.000.000 €
14.000.000 €
12.000.000 €
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
- €
2017

2018

Fomento de la lectura

2019
Escuela

Bibliotecas

2020

2021

Industria

Les xifres apareixen distribuïdes per objectius relacionats amb (a) el foment de la
lectura, (b) els recursos destinats a millorar les condicions de lectura i llibre a les escoles
(c) els recursos per a la consolidació de la indústria i (d) els recursos per millorar les
condicions de les biblioteques.
Aquest pressupost s'ha d'entendre a mode indicatiu de la capacitat de mobilitzar
recursos de les diferents administracions (Diputacions, Ajuntaments, Universitats) i dels
diferents agents implicats (sector editorial, biblioteques, associacions) i no tant com els
recursos destinats específicament per la GVA, tot i així encara és possible detectar
algunes correspondències. Hem d'assenyalar que ens és del tot impossible identificar i
determinar aquelles partides activades pel PVFLL i gestionades per altres
administracions o agents. (Diputacions, corporacions locals, biblioteques escolars) i
fins i tot resulta molt difícil identificar clarament les partides de les direccions generals
educatives destinades a la promoció lectora. El pressupost planejat per a la política del
llibre i la lectura no presenta variacions tan marcades com les previstes en el pla, tot i
que és possible detectar algunes variacions molt significatives en algunes partides.
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Taula 3. Evolució del pressupost de la partida 452.11 de Llibre, Arxius i Biblioteques (milers
d’euros).
Milers de Euros

2017

2018

2019

2020

2021

%
21/17

G1 – Despeses del personalGastos de
personal

6.453

6.711

6.764

7.181

7.071

10%

G2 – Compra de bens c. i despeses
deCompra de bienes c. y gtos. de

3.980

4.235

4.335

4.335

4.635

16%

G4 - Transferències
correntsTransferencias corrientes

2.007

2.602

3.146

3.558

3.886

94%

G4 – Ajudes a la producció editorialAyudas a la
producción editorial

200

425

500

800

1.000

400%

G4 – Material, Biblioteques MunicipalMaterial,
Bibliotecas municipales

574

626

700

700

700

22%

G4 – Ajudes a la difusió del llibre i la
lecturaAyudas a la difusión del libro y la lectura

245

500

550

650

650

165%

G4 - Fundació per al llibre i la lecturaFundación
para el libro y la lectura.

250

200

290

290

290

16%

G4 – Ajuda a biblioteques municipals per a
activitats de foment de la lectura.Ayuda a
bibliotecas municipales para actividades de
fomento de la lectura

100

200

300

350

350

250%

G4 – Ajuda per a participació en fires
internacionalsAyuda a participación en ferias
internacionales

20

20

20

25

25

25%

360

/

G4 – Ajudes per a la modernització de les
llibreries de la Comunitat ValencianaAyudas
para la modernización de las librerías de la
Comunidad Valenciana
Ajudes urgents al sector del llibreAyudas
urgentes al sector del libro

1.000

G6 – Inversions realsInversiones reales

385

805

1.195

1.195

1.400

264%

G7 - Transferències de
capitalTransferencias de capital

250

500

625

625

1.060

324%

Total

13.075

14.853

16.065

16.894

18.052

38%

L'anàlisi del pressupost és important, tot i que les partides pressupostàries només
reflecteixen parcialment les polítiques i les seues prestacions específiques, ja que les
mateixes es presenten en relació amb el tipus de despesa (classificació pressupostària
per naturalesa de despesa) i no en funció de la producció d'una política pública
específica (classificació pressupostària de caràcter funcional). A més, en molts casos,
aquestes partides s'apliquen a totes les administracions (en forma de salaris, dotació
per a equips, estudis, subvencions, etc.). El procés pressupostari tradicional no permet
gestionar ni conèixer amb precisió les dotacions financeres de les diferents polítiques
públiques dutes a terme per les administracions.
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Fins i tot amb aquestes limitacions, podem observar que el pressupost total incloent les
despeses de les persones i les despeses corrents mostra una variació en el quinqueny
que arriba quasi al 40%, però mentre les despeses estructurals de personal o corrents
mostren variacions entre el 10 i el 20% l'evolució de les transferències de capital,
principalment destinats a millorar la dotació d'arxius i biblioteques que no són propietat
de la GVA s'incrementen un 324%, les inversions reals en un 264%, les ajudes per a
fomentar la lectura de les biblioteques municipals en un 250% i les ajudes per a la
promoció editorial en un 400%.

Taula 4, Ajudes a Biblioteques Públiques Municipals. 2017-2021
2017

2018

2019

2020

2021

Var
20172021

Adquisició material
bibliogràfica

574.040

626.000

700.000

700.000

700.000

22%

Adquisició mobiliari i
matèria informàtica

100.000

200.000

250.000

250.000

300.000

200%

Activitats de foment de
la lectura

100.000

200.000

300.000

350.000

350.000

250%

Subvenció

Si l’any 2021 es van planificar 1,24 milions per al foment de la lectura, aquesta xifra
s'aconsegueix amb la suma de les ajudes per a la difusió del llibre i la lectura (650), els
recursos destinats a la Fundació Full (290.000) i les transferències a les biblioteques
municipals per a activitats de foment de la lectura.
No obstant això, en els recursos destinats a les biblioteques, fins i tot incorporant costos
de personal, estan bastant lluny dels anunciats.
En l'àmbit de les ajudes al sector del llibre podem identificar les ajudes a la producció
editorial, que sumen més de 3 milions en el període considerat, a les quals podríem
sumar les mesures urgent d'ajuda que sumen 1 milió més en 2020. També els recursos
destinats a la indústria del llibre estan molt per baix d’allò previst en les xifres indicatives.
Respecte als recursos destinats a l'escola, aquests ens són difícils d'avaluar, ja que
assumim que l'origen dels recursos prové més d'altres direccions generals de l'àmbit
educatiu.
En conjunt, des de la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques, incloses les
ajudes als Arxius, s'han destinat 19.907.144,86 euros al període 2017-2021, per activar
el PVFLL. Per a complir amb les previsions pressupostàries inicials, aquesta dotació
pressupostària li correspondria activar uns 26 milions d'euros de la resta dels agents
implicats en el PVFLL. És a dir, que per cada euro gastat per la GVA, aproximadament es
deurien d'haver activat 2,3 euros de la resta d'administracions o agents, una quantitat
que, sense disposar d'eines per a la seua verificació, ens sembla un poc elevat.
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De manera genèrica i sense poder concretar amb més detall podem considerar que
l'esforç pressupostari, encara que rellevant en termes absoluts, es manté per baix de les
estimacions indicatives que van aparèixer en el PVFLL, la qual cosa podria explicar les
limitacions en el grau d'abast i compliment de les accions.
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AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES 150
ACCIONS PROPOSADES EN EL PVFLL.
ÀMBIT DE LES BIBLIOTEQUESLínies d’actuació

1.1. Estudis i avaluació
Objectius específics:





Millorar la recollida de dades del Mapa de biblioteques i agències de lectura amb
dades que permitisquen valorar el nivell del servei públic de lectura al nostre
territori.
Analitzar les condicions dels serveis bibliotecaris i la realitat sociodemogràfica
de les poblacions valencianes.
Estudis d'hàbits de lectura.

Taula 5. Grau de compliment línea estratégica

Estudis i avaluació

Biblioteques

Nº Acció

1

Confecció del mapa
anual de biblioteques
públiques amb
informació qualitativa i
quantitativa

2

Definició d’un sistema de
publicació i visualització
(i reutilització), així com
de definició d’indicadors
de nivell de servei.

3

4

Ampliació i relació amb
altres estudis
(biblioteques escolars,
mapa, llibreria, etc.)
Estudi estadístic de la
Universitat de València
sobre “Pràctiques
culturals de la CV” .

1*

2**

3***

4****

Compliment
estimat

0,5

0,8

1

0,8

40%

0

1

1

1

0%

0

1

0,8

0,8

0%

1

1

1,2

1,2

120%

Grau de Compliment línia estratègica 1.1G

40%

1* grau de compliment [0-1] 2** recursos necessaris [0,8-1,2] 3*** Complexitat [0,8-1,2] 4**** Compliment potencia

L'A1 proposa la <<Confecció del mapa anual de biblioteques públiques amb
informació qualitativa quantitativa>>.
Considerem que aquesta acció es completa d’una manera molt parcial. Es tracta d'una
acció que ja va aparèixer a la Llei 4/2011, del 23 de març, de biblioteques de la Comunitat
Valenciana.
1. El mapa de biblioteques de la Comunitat Valenciana és l'instrument que recull
informació de tot tipus de biblioteques i centres de lectura de la Comunitat
Valenciana sobre la seua tipologia, els serveis que presta, fons bibliogràfic,
personal, equipament, superfície i manteniment.
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2. La Conselleria competent en matèria de biblioteques elaborarà, actualitzarà i
publicarà el mapa de biblioteques de la Comunitat Valenciana.
3. Les inversions realitzades per les diferents administracions públiques en
equipaments bibliotecaris es reflectiran en el mapa de biblioteques de la
Comunitat Valenciana.
Actualment és possible accedir a un Mapa de bibliotques de la Comunitat
Valenciana a través de la pàgina web de la Conselleria, com es pot vore en la
següent il·lustració.
Il·lustració 5. Portal d'accés al mapa de bibliotques de la CV. GVA.

Encara que efectivament les dades sobre el nombre de biblioteques estan actualitzades
l’any 2019, ja que es poden consultar a través del Banc de Dades territorial del Portal
Estadístic de la Generalitat Valenciana2, però ni l’utilització de l'eina (molt deficient), ni
la possibilitat de consultar altres anys, ni l'existència d'informació qualitativa, ens porten
a considerar que l'acció, de compliment obligatori per la Llei 4/2011, s'ha complit
completament.

2

https://pegv.gva.es/es/bdt Últim accés Juny de l’any 2021
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L'A2 proposa la <<Definició d'un sistema de publicació i visualització (i reutilització),
així com la definició d'indicadors de nivell de servei>>
No tenim evidència que s'haja desenvolupat ni implementat cap sistema de publicació
o visualització, ni que s'haja definit, desenvolupat o implementat un sistema d’indicadors
a nivell de servei
L’A3 proposa la <<Ampliació i relació amb altres estudis (biblioteques escolars, mapa
de llibreries, etc.)>>.
No tenim constància de la realització de cap ampliació o relació amb altres estudis sobre
qualsevol tema relacionat amb les biblioteques escolars, el mapa de llibreries, que ha
estat impulsat o finançat amb accions de la PVFLL.
L'A4 proposa la realització d'un <<Estudi estadístic de la Universitat de València sobre
"Pràctiques culturals en la CV>>.
Com es pot veure, aquest estudi s'ha realitzat a partir d'una enquesta el treball de camp
del qual es va desenvolupar l’any 2017, baix el lema "La participació cultural a la
Comunitat Valenciana", dirigida pel catedràtic de Sociologia de la Cultura A. Ariño i
l'investigador Ramón Llopis. Aquesta enquesta suposa una vertadera fita en la
prospectiva sociològica sobre hàbits, pràctiques i consums culturals, i part dels seus
resultats es recullen en la publicació La participació Cultural a la Comunitat Valenciana.
Enquesta 2017 (Ariño, A.; Llopis, R., 2018). Les dades també són accessibles a través de
l'Observatori Valencià de la Cultura (OVC), en format de taules creuades per diferents
variables, la qual cosa suposa també un avanç considerable en l'accés i l’ús de la
informació sobre hàbits lectors i pràctiques relacionades amb el llibre.
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1.2. Assessorament i coordinació.
Objectius específics




Promoure des de la Generalitat el treball d'assessorament i coordinació de les
biblioteques valencianes per a dignificar el nivell dels serveis bibliotecaris de
manera homogènia i igualitària entre tota la població.
Definir i implementar un sistema de col·laboració i assessorament entre les
administracions implicades.

Assessorament i
coordinació

Biblioteques

Taula 6. Grau de compliment línea estratègica 1.2. Assesorament i Coordinació.
Nº

Acció

1

Creació de grups de treball i comissions per a
tasques específiques

1* 2** 3*** 4****

1 0,8 0,8

0,6

Grau de compliment línia estratègica 1.2

Compliment
estimat

64%

64%

1* grau de compliment [0-1] 2** requisits de recursos[0.8-1.2] Complexitat 3*** [0.7-1.2] 4****Possible compliment

L'A1 proposa la <<Creació de grups de treball i comissions per a tasques
específiques>>.
Segons les persones implicades3, hi ha un Grup de Treball de Biblioteques Públiques al
COBDCV que agrupa diferents comissions tècniques, algunes de les quals mostren un
nivell d'activitat acceptable. El Grup de Treball de Biblioteques Públiques té com a
objectiu crear una xarxa per al desenvolupament i la promoció de les biblioteques
públiques i els seus professionals per garantir l'accés a la informació i els serveis de
biblioteques públiques per a una ciutadania crítica i democràtica.
El Grup es centra en la reflexió, promoció, difusió i recerca d'iniciatives relacionades amb
les biblioteques públiques però està obert a la cooperació i col·laboració amb altres
col·lectius professionals que tenen interès per les biblioteques públiques.
També hi ha grups de treball constituïts a les Biblioteques Escolars. "El Grup de Treball
de Biblioteques Escolars (GTBE) del COBDCV treballa per a la biblioteca escolar. Des del
Col·legi, així com des de l'àmbit educatiu, reconeixem la gran importància d'inculcar
hàbits de lectura i d'adquisició de coneixements en la primera etapa d'aprenentatge".

3

COBDCV, Generalitat Valenciana i Fundació FULL
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1.3. Investigació.
Objectiu específic
Promoure i col·laborar en projectes de recerca en relació amb pràctiques de foment de
la lectura per estar al dia del procés continu i ràpid d'evolució de l'ecosistema de la
lectura.
Taula 7. Grau de compliment línea estratègica 1.3. Investigació.
Nº

Investigació

Biblioteques

1

2

3

Acció
Establir convenis de col·laboració amb les
Universitats i altres entitats vinculades al
món de les biblioteques per a la
investigació en temes de foment de la
lectura
Col·laboració en el Projecte d’Investigació
sobre “Espais virtuals per a la promoció del
llibre i la lectura. Formulació d’indicadors
per a avaluar la qualitat i efectivitat
(FFI2015-69977-R) de la Universitat de
València. Estructura de Recerca
Interdisciplinari de Lectura.
Realització de proves pilot i projectes
d’implantació dels fruits d’aquesta
investigació.

1*

2**

3***

4****

Compliment
estimat

0

0,8

0,8

0,64

0%

0,5

0,8

1

0,8

40%

0

1

1

1

0%

0,8

1

1

1

80%

Participació en programes nacionals i

4 internacionals d’innovació bibliotecària.

Grau de Compliment línia estratègica 1.3

30%

1* Grau de compliment [0-1] 2** Recursos necessaris [0.8-1.2] 3*** Complexitat [0.7-1.2] 4**** Compliment potencial

L'A1 proposa <<Establiir convenis de col·laboració amb les Universitats i altres
entitats vinculades al món de les biblioteques, per a la recerca en temes de foment de
la lectura>>.
Una de les accions dutes a terme ha estat la realitzada per la Federació d'Instituts
d'Estudis Comcarcals a través del conveni amb el Consell. En aquest sentit, s'observa, a
través de la línia 8583, la dotació econòmica de 45.000€ anuals des de 2019)4.
L'objectiu d'aquest conveni és promoure la recerca d’investigacions, estudis, així com la
difusió històrica del patrimoni cultural i el foment de la lectura. Aquest acord està
dedicat a articular i col·laborar en accions i projectes que augmenten els hàbits de
lectura i faciliten l'accés a la lectura. Així mateix, aquest pla promou la producció, edició
i difusió d'obres d'autoria valenciana i reforça l'ecosistema del llibre i l'ús del valencià.
A través d'aquest conveni, el Ministeri aportarà a la Federació d'Instituts d'Estudis
Comarcals 45.000 euros. Aquesta ajuda es destinarà a fer front a les despeses de
funcionament i les derivades de les actuacions incloses en el conveni, com l'edició de

4

(https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=890889
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butlletins informatius, la realització d'accions formatives, la celebració de jornades o
congressos i exposicions, així com projectes de recerca, entre altres.
Cal recordar que la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals està formada per un
col·lectiu d'associacions i entitats d'estudis comarcals que abasten tot el territori
valencià. La seua activitat es centra en la promoció i la realització d’investigacions, així
com en la difusió històrica del patrimoni cultural valencià, i el foment de la lectura.
L’A2 proposa la <<Col·laboració en el Projecte d'Investigació sobre "Espais virtuals per
al foment del llibre i la lectura. Formulació d'indicadors per a avaluar la qualitat i
l’efectivitat (FFI2015-69977-R) de la Universitat de València5. Estructura de Recerca
Interdisciplinar de Lectura>>
El projecte de recerca, desenvolupat eficaçment pel grup de la UVEG ERI Lectura, mostra
com Internet és l'espai fonamental on trobar i compartir informació sobre llibres i autors.
En ell es pretenia conèixer com millorar la comunicació virtual amb el lector per
promoure la lectura i els llibres de manera més adequada i eficaç. No obstant això, tot i
que el projecte de recerca s'ha dut a terme i es poden trobar alguns dels seus resultats6,
l'equip d'investigació ja es va desvincular de la PVFLL des del primer moment.
L'A3 marca el <<Realització de proves pilot i projectes d'implementació dels fruits
d'aquesta recerca>>.
No tenim constància, a partir de les converses amb les diferents persones implicades,
de l'existència de proves pilot derivades de les investigacions.
L'A4 marca la <<Participació en programes nacionals i internacionals d'innovació
bibliotecària>>.
Aquesta acció s'ha dut a terme, a nivell nacional, a través de la col·laboració amb el
Consell de Cooperació Bibliotecària (Òrgan Col·legiat de composició interadministrativa
que canalitza la cooperació bibliotecària entre les administracions públiques) i a través
de la participació en congressos nacionals organitzats pel Ministeri de Cultura.

1.4. Formació.
Objectiu específic


Establir plans de formació contínua en el desenvolupament del foment lector per
als professionals de biblioteques i agències de lectura.

5

La ERI Lectura és una estructura d’investigació creada en la Universitat de València per a
promoure la investigació en lectura i difondre els resultats d’investigació dels grups que la
composen.
6

Els resultats del projecte es poden trobar a https://www.uv.es/uvweb/estructura-investigacioninterdisciplinar-lectura/es/presentacion/presentacion-1285970334335.html
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Taula 8. Grau de compliment línea estratègica 1.4. Formació.

FORMACIÓ

Biblioteques

Nº

1

Acció
Pla de formació contínua amb cursos
presencials i virtuals, jornades, simposis

1*

2**

1

1

3*** 4****

0,8

Compliment
estimat

0,8

0,8%

Grau de Compliment línia estratègica 1.4

80%

1* Grau de compliment [0-1] 2** Recursos necessaris [0.8-1.2] 3*** Complexitat [0.7-1.2] 4**** Compliment potencial

L'A1 de la formació proposa un <<Pla de formació contínua amb cursos presencials i
virtuals, conferències, simposis>>.
Es possible identificar dins de les accions del programa alguns esdeveniments (jornades
i simposis que podrien emmarcar-se en l’adquisició de coneixements a professionals
sobre temes relacionats amb el foment de la lectura i que corresponen a accions en el
marc del conveni del COBDCV amb la GVA o amb la Fundació Full, i també al programa
de Formació Contínua als biblioteccaris usuaris de la XLPV, per part de la Secció de
Documentació Bibliotecària de la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques,
per part de la Secció de Documentació Bibilotecaria de la Subdirecció General del Llibre.
Taula 9. Exemples d'accions de formació finançades amb càrrec als convenis amb la GVA o
la Fundació Full.

Curs/programa

Data

Habilitar la biblioteca infantil: llibres, espais i usuaris
Cap a la biblioteca social i empoderada: el factor “WOW” en les
biblioteques públiques
Curs “Biblioteques Infantils”

Març 2019
Nov 2018
Març 2018

Biblioteques Escolars, un potencial a explorar
Escapa’t de la biblioteca!: apren a dissenyar el teu propi escape
room

Abril 2020
Octubre 2019

Carpe Librum. Prescripció lectora per a biblioteques i llibrers

Maig 2019

“Espanta la por: l’imaginari valencià i el foment a la lectura (3ª ed.)”

Juliol 2020

Taller clubs de lectura

Març 2021

1.5. Infraestructures i equipaments
Objectius específics


Contribuir a la millora d'instal·lacions i equipament de les biblioteques i agències
de lectura públiques.
26









Potenciar la incorporació a la Xarxa de Biblioteques Públiques de la CV i la
creació progressiva de 80 biblioteques públiques municipals, agències de lectura
i punts estratègics de lectura i d’extensió bibliotecària.
Incorporar 300.000 nous usuaris de biblioteques. Ampliar i actualitzar les
col·leccions i recursos d'informació de les biblioteques públiques municipals i de
les biblioteques públiques de l'Estat dependents de la Generalitat Valenciana.
Extendre i facilitar l'accés a la lectura a totes les persones amb més risc
d'exclusió.
Millorar el servei de préstec interbibliotecari.
Extendre i facilitar l'accés a la lectura als municipis xicotets de la Comunitat
Valenciana

Taula 10. Grau de compliment línea estratègica 1.5. Infraestructures i equipaments.
Nº

Acció

Compliment
estimat

1*

2** 3*** 4****

1 l’adquisició d’equipament per a les biblioteques i

1

1,2

1

1,2

120%

2

0

1

1

1

0%

1

1

1

1

100%

1

0,8

1

0,8

80%

0,8 0,8 0,8 0,64

51%

ESTRUCTURA I EQUIPAMENT

Biblioteques

Increment progressiu de les subvencions per a

3

4

5

6
7

agències de lectura públiques i de les entitats locals
Establiment de convenis amb diputacions i FVMP
per a la millora i/o adaptació d’instal·lacions i
també, per a la creació de noves biblioteques o
agències de lectura on siga necessari en raó del
nombre d’habitants
Posada en funcionament d’un pla de serveis mòbils
(bibliobusos y altres serveis a través de
mancomunitats) per a estendre el servei de lectura a
xicotets municipis que no disposen del servei
bibliotecari
Promoció de recursos de lectura per a altres serveis
i punts d’extensió bibliotecària, com platges,
piscines, estacions de metro, mercats, centres de
salut, etc
Promoció de recursos i formació (lots de llibres
audiovisuals, activitats de foment lector, etc.) per a
les persones amb dificultats d’accés a la lectura
tradicional o digital: persones amb dificultats
sensorials, malaltes, persones majors, reclusos en
centres penitenciaris, món rural, immigrants, etc..
Reforçar l’activitat dels clubs de lectura i promoure
la creació dels clubs de lectura infantils, juvenils i
clubs de lectura de llibres en valencià
Increment progressiu de les subvencions per a
l’adquisició de material bibliogràfic, especialment en
valencià
Increment progressiu de les subvencions per a la

8 realització d’activitats de foment d’hàbits de lectura.
Implementació de programes d’alfabetització

9 informacional

1

1

1

1

100%

1

1,2 0,8 0,96

96%

1

1,1 0,8 0,88

88%

0,5 0,8 0,8 0,64

32%

Grau de compliment línia estratègica 1.5

74%

1* Grau de compliment [0-1] 2** Recursos necessaris [0.8-1.2] 3*** Complexitat [0.7-1.2] 4**** Compliment potencial

L'A1 exigeix <<l’augment progressiu de les subvencions per a l'adquisició
d'equipaments per a les biblioteques i agències de lectura públiques i entitats locals>>
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Tot i que el terme "augment progressiu de les subvencions" és poc precís, és evident que
hi ha hagut, com es pot veure a la Taula 3, un augment de les partides destinades a
l'adquisició d'equipaments.
L'A2 proposa <<l’Establiment dels convenis amb diputacions i FVMP per a la millora
i/o adaptació d'instal·lacions, i també, per a la creació de noves biblioteques o
agències de lectura on siga necessari a causa del nombre d'habitants>>.
No tenim constància de l'establiment de convenis amb diputacions i FVMP per a la
millora i/o adaptació d'instal·lacions o per a la creació de noves biblioteques.
L'A3, <<Posada en funcionament d’un pla de serveis mòbils (bibliobusos i altres
serveis a través de mancomunitats) per a extendre el servei de lectura als xicotets
municipis que no disposen del servei de biblioteques>>.
Aquesta acció s'ha dut a terme en la Generalitat Valenciana a través dels serveis de
bibliobusos.

El servei ha estat prestat per l'Associació de Professionals de Biblioteques Mòbils
(ACLEBIM). D'aquesta manera, s'ha portat la lectura a aquells llocs on no hi ha una
biblioteca fixa.
L'A4 exigeix la <<Promoció de recursos de lectura per a altres serveis i punts
d'extensió bibliotecària, com platges, piscines, estacions de metro, mercats, centres
de salut, etc.>>
En aquest sentit, si que s’ha realitzat la promoció dels recursos de lectura en altres punts
d'extensió, com per exemple les biblioplatges o bibliobusos, facilitant l'extensió
bibliotecària.
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L'A5 sol·licita la <<Promoció de recursos i formació (lots de llibres, audiovisuals,
activitats de foment de la lectura, etc.) per a persones amb dificultats per accedir a la
lectura tradicional o digital: persones amb dificultats sensorials, malalts, gent gran,
reclusos a les presons, món rural, immigrants, etc.>>
Considerem que l'acció s'ha complit a través d'accions de les biblioteques que pertanyen
a la Xarxa del CV, que realitza activitats de forma continuada de foment de la lectura per
a col·lectius amb dificultats o característiques específiques. Tot i que és possible
identificar accions de l'ecosistema bibliotecari que entenguen que aquest objectiu és un
component normalitzat de la seua missió intrínseca, és més difícil identificar una
estratègia deliberada específica i compartida que emfatitze o incidisca de manera
especial en aquests objectius.
L'A6 reivindica <<Reforçar l'activitat dels clubs de lectura i promoure la creació de
clubs de lectura infantils, juvenils i clubs de lectura de llibres en valencià>>
Aquesta acció s'ha vehiculitzat principalment a través del Pla Clic (Club de Lectura
infància i Creació) en les biblioteques de la Xarxa de Lectura Pública de la Comunitat
Valenciana per a fomentar la lectura entre xiquets i xiquetes de 7 a 9 anys.
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Amb aquests espais s’aconsegueix que els més xicotets i les més xicotetes tinguen
hàbits de lectura i estiguen interessats pel món de la lectura. La despesa del Pla CLIC
va ser de 20.000,00€ els anys 2018 i 2019.
L'A7 suggereix la realització d'un <<Increment progressiu de les subvencions per a
l'adquisició de material bibliogràfic, especialment en valencià>>
Efectivament, com es pot veure a la Taula 3, s'ha produït un increment significatiu de la
dotació pressupostària per a recursos per a l'adquisició de material bibliogràfic per a les
biblioteques municipals, però també s'ha produït un increment de recursos per a
l'adquisició de biblioteques, superant el mig milió d'euros en el període considerat.
Malgrat l'augment, en els dos últims anys, les dotacions pressupostàries tornen a xifres
més discretes
Taula 11. Despesa en Cap VI. Adquisició biblioteques. Font: Pptos GVA.
Subvenció
Adquisició biblioteques

2017

2018

2019

2020

2021

Var
20172021

40.000

100.000

200.000

100.000

90.000

125%

L'A8 exigeix un <<Augment progressiu de les subvencions per a la realització
d'activitats de foment dels hàbits de lectura>>
Tant entès genèricament (dotació de recursos a les polítiques sobre el llibre i la lectura,
que creixen un 38% durant el període 2017-2021) com de manera específica (recursos
destinats al foment de la lectura a les biblioteques –que creixen un 250% o recursos
dirigits a la Fundació Full per a la coordinació de la promoció lectora que va creixen un
16%)– no hi ha dubte que progressivament s'han destinat més recursos a activitats de
foment d'hàbits de lectura.
L’A9 sol·licita la <<Implementació dels programes d’alfabetització informacional>>.
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No és possible identificar la implementació de "programes d'alfabetització
informacional" entesos com un conjunt d'accions articulades i coordinades, però això
no vol dir que no hi haja algunes accions de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques
que realitzen accions autonòmes dirigides a l'alfabetització informacional. El PVFLL
també ha impulsat algunes accions formatives relacionades amb l'alfabetització de la
informació a les biblioteques (Per exemple Taller "Dissenya un projecte d'alfabetització
informativa a la teva biblioteca" celebrat en febrer de l’any 2018 i patrocinat per la GVA)

1.6. Infraestructura tecnològica
Objectius específics




Millorar i optimitzar la infraestructura tecnològica de la xarxa de biblioteques
Implementar aplicacions per a nous models d'accés i lectura de la informació
Convertir les TIC en potencials aliats de la lectura

Taula 12. Grau de compliment línea estratègica 1.6. Infraestructura tecnològica.
Nº

1

Acció
Millora del suport informàtic per a la gestió
bibliotecària de la Xarxa de Biblioteques
Públiques de la CV i de les comunicacions
telemàtiques dels municipis.
Incorporació de sistemes i ferramentes de

2 codi obert.

Infraestructura tecnològica

Biblioteques

3

Incorporació d’altres recursos digitals a través
de la xarxa amb l’objectiu de rentabilitzar
despeses i homologar sistemes.

4 Creació d’una comissió tècnica específica.
5

Implicació dels integrants de la Xarxa en la
gestió, publicació de continguts i depuració de
les ferramentes digitals, incloent el catàleg
col·lectiu de Lectura Pública Valenciana.

1*

2**

0,5

1

3*** 4****

1,2

Compliment
estimat

1,2

60%

0

0,8 1,2 0,96

0%

0

0,8 1,2 0,96

0%

1

0,8 0,8 0,64

64%

1

0,8 0,8 0,64

64%

1

0,8 0,8 0,64

64%

Actualització de les plataformes d’interacció

6 amb l’usuari i adaptació als nous hàbits i
dispositius de consulta i lectura.

7

Increment progressiu de les subvencions per a
l’adquisició de material bibliogràfic,
especialment en valencià.
Increment progressiu de les subvencions per a

8 la realització d’activitats de foment d’hàbits de
lectura.

Implementació de programes d’alfabetització

9 informacional (es repeteix en l’1.5)

Error en el pla, es repeteixen les
mesures de l’1.5
Error en el pla, es repeteixen les
mesures en l’1.5
Error en el pla, es repeteixen les
mesures en l’1.5

Grau de compliment línia estratègica 1.6

42%

1* Grau de compliment [0-1] 2** Recursos necessaris [0.8-1.2] 3*** Complexitat [0.7-1.2] 4****Compliment potencial

L’A1 proposa la “Millora del suport informàtic per a la gestió bibliotecària de la Xarxa
de Biblioteques Públiques de la CV i de les comunicacions telemàtiques dels
municipis”.
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El Ministeri presta un servei continu per a la millora en la gestió de la plataforma Absys,
de gestió bibliotecària de la Xarxa, encara que més enllà d'això no es pot identificar cap
altra actuació que haja contribuït a una millora o transformació significativa del suport
informàtic per a la gestió bibliotecària. Entenem, per tant, que es pot interpretar com un
compliment limitat
L'A2 <<Incorporació de sistemes i eines de codi obert>>.
No es poden identificar accions que impliquen la incorporació de sistemes i eines de
codi obert.
L'A3 és la <<Incorporació d'altres recursos digitals, a través de la Xarxa, amb l'objectiu
de rendibilitzar costos i homologar sistemes>>
No és possible identificar accions que impliquin la incorporació d'altres recursos
digitals, a través de la Xarxa, amb l'objectiu de rendibilitzar costos i homologar sistemes.
L'A4 proposa la <<Creció d'una comissió tècnica específica>>.
Existeixen diverses comissions tècniques específiques, algunes de les quals mostren un
nivell d'activitat acceptable. Aquestes comissions s'emmarquen en el Grup de Treball de
Biblioteques Públiques del COBDCV. El Grup de Treball de Biblioteques Públiques té com
a objectiu crear una xarxa per al desenvolupament i la promoció de les biblioteques
públiques i els seus professionals per a garantir l'accés a la informació i als serveis de
biblioteques públiques per a una ciutadania crítica i democràtica. El Grup se centra en la
reflexió, promoció, difusió i recerca d'iniciatives relacionades amb les biblioteques
públiques però està obert a la cooperació i col·laboració amb altres col·lectius
professionals que tenen interès per les biblioteques públiques.
L'A5 demana la <<Implicació dels membres de la Xarxa en la gestió, publicació de
continguts i depuració d'eines digitals, inclòs el catàleg col·lectiu de Lectura Pública
Valenciana>>
La plataforma Absys, utilitzada per la majoria dels membres de la xarxa, genera fòrums
digitals tant interns com externs (a través d'algunes xarxes socials) que mostren una
participació i dinamisme acceptables. És en aquests contextos on es produeix la
implicació de la comunitat tant en aspectes tècnics com pel que fa als continguts del
Catàleg de Lectura Pública Valenciana
L'A6 sol·licita <<l’Actualització de les plataformes d'interacció amb l'usuari i
adaptació a nous hàbits i dispositius de consulta i lectura>>
La plataforma s'actualitza contínuament per donar un major i millor servei d'ús als
usuaris.
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1.7. Lectura digital i altres lectures.
Objectius específics




Augmentar el nombre de lectors de llibres digitals, especialment en valencià.
Identificar necessitats i desenvolupar programes específics que contemplen
altres formes de lectura.
Potenciar la participació activa de l’usuari/lector.

Taula 13. Grau de compliment línea estratègica 1.7. Lectura Digital i altres lectures.

LECTURA DIGITAL I ALTRES LECTURES

Biblioteques

Nº

Acció

2**

1 Ampliació de continguts de la plataforma eBiblio

1

0,8 0,8 0,64

64%

Incorporació de lectura digital en valencià i altres
idiomes

1

0,8 0,8 0,64

64%

2

3 Promoció de clubs de lectura virtual

3*** 4****

Compliment
estimat

1*

1

0,8 0,8 0,64

64%

4

Promoció d’aplicacions per a mòbils i per a
tabletes

1

0,8

0,8

80%

5

Realització de Jornades sobre la implantació de
programes de Lectura Fàcil per a col·lectius amb
dificultats lectores i comprensives amb la
col·laboració d’ERI Lectura Universitat de València

1

0,8 0,8 0,64

64%

1

0,8 0,8 0,64

64%

Programes i activitats específiques de lectura

6 infantil: lectura en família amb els més menuts
7

Programes d’accés a la lectura digital entre la
població amb risc d’exclusió digital: préstec de
dispositius, formació i accés telemàtic.

0,5 1,2

1

1

Grau de Compliment línia estratègica 1.7

1,2

60%

67%

1* Grau de compliment [0-1] 2** Recursos necessaris [0.8-1.2] 3*** Complexitat [0.7-1.2] 4**** Compliment potencial.

L’A1 és <<l’Ampliació de continguts de la plataforma eBiblio>>.
S’han incorporat llibres a la plataforma eBiblio.
Una vegada entreu a la pàgina web d'eBiblio podreu veure dins l'apartat d'adquisicions
recents. En aquest apartat es poden veure els dies d'adquisició d'aquests productes, de
manera que es verifica una incorporació contínua de materials a la plataforma
L’A2 demanda la <<Incoporació de la lectura digital en valencià i altres idiomes.>>
L'acció es realitza ja que s'han incorporat nombroses lectures digitals, principalment en
valencià. Una manera de corroborar-ho és marcar l'opció catalana a la plataforma
ebiblio. Observar que es pot veure fàcilment que també s'han inclòs nombroses lectures
en català
L’A3 proposa la <<Promoció de clubs de lectura virtual>>.
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Encara que la mesura està prevista des de l'inici de la PVFLL, els clubs de lectura virtuals
es desenvolupen especialment a partir de la pandèmia i l'acord, per a l'any 2020 amb la
Fundació Full, concretament inclou "Les activitats d'animació a la lectura s'articularan
amb campanyes de sensibilització, clubs de lectura virtuals". Així, el Projecte Full de
lectura és un club de lectura virtual obert a qualsevol persona interessada i que permet
la interacció amb els autors dels llibres i amb altres lectors7.

L’A4 proposa la <<Promoció d’aplicacions per a mòbils i per a tabletes.>>
Aquesta acció s'ha dut a terme principalment a través d'aplicacions com eBiblio, on
s'han centralitzat la majoria de les actuacions. La plataforma eBiblio, un projecte del
Ministeri de Cultura i Esport, en el qual participa la GV, està preparada per a telèfons
mòbils i tauletes i es promociona a través de campanyes publicitàries.
L'A5 proposa la <<Realització de Jornades sobre la implantació de programes de
Lectura Fàcil per a col·lectius amb dificultats lectores i comprensives amb la
col·laboració d'ERI-Lectura Universitat de València>>.
S'han identificat les Jornades de Lectura Fàcil organitzades per l’ERI Lectura de la
Universitat de València, celebrades en 2018 i 2019, en les quals la GVA col·labora en la
seua organització i finançament8. La jornada va ser organitzada per l'ERI, la Coneslleria
d'Educació i els CEFIRES

7

https://fulldelectura.com/

8

http://www.lecturafacil.net/es/newscat/jornadas/
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L'A6 proposa la realització de <<Programes i activitats específiques per a la lectura
infantil: lectura en família amb els més menuts>>
Aquesta acció es realitza amb normalitat en moltes de les activitats habituals de la xarxa
de biblioteques, però també des del punt de vista més formatiu i conceptual
s'implementa a través de les jornades <<Jaleo d'animació a la lectura infantil i a les
biblioteques>>, entre d'altres. Les jornades, des de l’any 2017, ha obtingut, des de llavors,
un finançament de més de 40.000 per part de la Subdirecció General de Llibres, Arxius i
Biblioteques.

Les jornades, liderades per especialistes en literatura infantil i juvenil, tenen com a
objectiu convertir-se en un fòrum estable de reflexió sobre la lectura i la infància en
l’actualitat, que servint de focus de formació per a mestres, bibliotecaris, animadors i
mediadors culturals. La combinació de reflexions teòriques amb experiències
pràctiques servirà com a fil conductor de les jornades. I s'han consolidat any rere any
com un esdeveniment ineludible per als professionals de la mediació lectora que vulguin
continuar formant-se i reflexionant sobre llibres i lectura en la infància, amb més de
dues-centes inscripcions cada edició9. .
L'A7 proposa la realització de <<Programes d'accés a la lectura digital entre la
població en risc d'exclusió digital: préstec de dispositius, formació i accés telemàtic>>
No tenim constància de cap acció, prèvia al moment de la pandèmia, en la qual s'hagen
desenvolupat programes específics d'accés a la lectura digital específicament dirigits a

9

(https://ceice.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=808646)
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poblacions en risc d'exclusió digital. No obstant això, amb la pandèmia, el Ministeri
d'Educació, d'acord amb el Ministeri d'Indústria, va iniciar una acció per a proporcionar
80.000 ordinadors portàtils i tauletes contra la bretxa digital. Per tant, interpretem que
la mesura s'ha completat parcialment.

1.8. Programa de sesibilització i
institucional.

compromís institucional. Cooperació

Objectius específics:
Disseny i execució d'un programa de sensibilització i compromís institucional, a través
d'acords i convenis entre les diferents administracions (autonòmiques, locals i
provincials) i altres institucions per aconseguir:






Reconèixer i prestigiar el perfil bibliotecari com a prescriptor de lectura.
La millora i ampliació dels serveis bibliotecaris i del sistema bibliotecari valencià.
La dotació dels recursos humans necessaris per a les biblioteques públiques i
agències de lectura així com les competències de cada categoria i el seu perfil
professional.
Establir plans de formació contínua en el desenvolupament del foment de la
lectura per als professionals de les bibliotques.
Promoure accions i activitats necessaries per al foment de la lectura a les
bibliotques públiques i agències de lectura.

Taula 14. Grau de compliment línea estratègica 1.8. Programa de sensibilització i
compromís institucional. Cooperació Institucional.

PROGRAMA DE
SENSIBILITZACIÓ I
COMPROMÍS
INSTITUCIONAL

Biblioteques

Nº

1

Compliment
estimat

Acció

1*

2**

Convenis amb les diputacions i la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies per a la
creació del pla bibliobusos i suport des de les
mancomunitats per a xicotets municipis i la
creació d’un programa de suport específic per
a zones desfavorides.

1

0,8 0,8 0,64

64%

1

0,8

80%

3*** 4****

Acords amb les entitats locals per a promoure

2 la formació contínua dels professionals de les
biblioteques.

1

Grau de compliment línia estratègica 1.8

0,8

72%

1* Grau de compliment [0-1] 2** Recursos necessaris [0.8-1.2] 3*** Complexitat [0.7-1.2] 4**** Compliment potencial

L'A1 proposa la creació de <<Convenis amb les Diputacions i la Federació Valenciana
de Municipis i Províncies per a la creació del pla de bibliobusos i el suport de les
mancomunitats per a municipis xicotets i la creació d'un programa específic de suport
a les zones desfavorides>>.
Aquests convenis han estat aprovats, i s'han dut a terme bibliobusos i suport als
municipis més xicotets.
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L'A2 suggereix l'establiment <<d’Acords amb les entitats locals per a promoure la
formació continuada dels professionals de les biblioteques>>
D'acord amb les accions formatives, podem considerar que aquesta actuació s'ha dut a
terme, amb alguns convenis específics orientats a la formació contínua dels
professionals de les biblioteques. Encara es porta a terme des de la Secció de
Documentació Bibliotecària de la Subd. General del Llibre, Arxius i Biblioteques,
constantment amb els nous professionals que s'incorporen a la XLPV. I també a través
dels cursos, homologats per l'IVAP, impartits pel COBDCV en el marc del conveni amb la
GV.
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1.9. Comunicació i cooperació
Objectius específics








Promoure canals de comunicació amb altres conselleries i administracions.
Posada en valor del treball d'assessorament des de la Generalitat i la coordinació
entre les administracions implicades per a dignificar el nivell de serveis
bibliotecaris de manera homogènia i igualitària entre tota la població. Crear
canals de comunicació i informació eficaços perquè els professionals que
treballen a les Biblioteques difonguen activitats de foment de la lectura. Millorar
els continguts, les eines de comunicació, les activitats i els materials de treball
entre bibliotecaris en temes clau com l'alfabetització i la comprensió lectora,
foment lector, la integració social i la multiculturalitat.
Reforçar la Xarxa de Biblioteques Públiques del CV fomentant el treball i la
comunicació horitzontalment.
Millorar la difusió d'activitats de promoció de la lectura i bones pràctiques.
Promoure la relació entre les biblioteques municipals i les biblioteques escolars.
Col·laboració amb altres agents culturals del llibre i la lectura (llibreters, família,
professors, etc.).
Visibilitzar el paper social i cultural de les bibliotques.

Taula 15. Grau de compliment línea estratègica 1.9. Comunicació i cooperació.
Nº

1*

2**

Creació d’una intranet per a la comunicació i
coordinació dels professionals de la Xarxa de
Biblioteques de la CV.

1

1

1

1

100%

2

Creació d’un lloc web interactiu per a les
biblioteques municipals i coordinació amb les
biblioteques escolars per a difondre activitats
de foment de la lectura.

1

0,8

1

0,8

80%

3

Modernització i personalització del portal de
biblioteques (continguts, arquitectura
d’informació i tecnologia) i de l’accés als fons
i xarxes socials (blocs, fòrums de lectura,
wikis...) amb l’assessorament de la Universitat
de València (Projecte d’Investigació “Els
espais virtuals per a la promoció del llibre i la
lectura. Formació d’indicadors per avaluar-se
la qualitat i efectivitat” (FF1 2015-69977-R).

1

1

0,8

0,8

80%

COMUNICACIÓ I COOPERACIÓ

1

Biblioteques

Compliment
estimat

Acció

3*** 4****

Grau de compliment línia estratègica 1.9

87%

1* Grau de compliment [0-1] 2** Recursos necessaris [0.8-1.2] 3*** Complexitat [0.7-1.2] 4**** Compliment potencial.

L'A1 exigeix la <<Creació d'una intranet per a la comunicació i coordinació dels
professionals de la Xarxa de Biblioteques de la CV>>.
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En aquest cas, existeix el portal d'Intranet, encara que no podem verificar el grau d'ús, la
seva funcionalitat o la seua utilitat ja que només es pot accedir si es disposa d'usuari, la
seua qualitat i funcionalitat no es poden corroborar externament.
L'A2 proposa la <<Creció d'un lloc web interactiu per a les biblioteques municipals i la
coordinació amb les biblioteques escolars per difondre activitats de foment de la
lectura>>.
La comunicació/coordinació es realitza a través de la plataforma ABSYS, per la Secció
de Documentació bibliotecària del Subd. General del Llibre, Arxius.
L'A3 proposa un <<Modernització i personalització del portal de la biblioteca
(continguts, arquitectura de la informació i tecnologia) i accés a fons i xarxes socials
(blogs, fòrums de lectura, wikis...) amb l'assessorament de la Universitat de València
(projecte d'investigació "Els espais virtuals per a la promoció del llibre i la lectura.
Formació d'indicadors per avaluar-se la qualitat i efectivitat" (FF1 2015-69977-R)>>.
Es pot considerar que es desenvolupa, mitjançant l'actualització de les diferents
plataformes d'accés a les biblioteques, una contínua personalització i modernització
dels portals de les biblioteques i de l'accés als fons i xarxes socials, però no coneixem
cap assessorament de la Universitat, ni l'elaboració d'indicadors per avaluar la qualitat i
l'eficàcia, per la qual cosa considerem el compliment parcial.
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Resum
El grau de compliment en l'àmbit de les biblioteques es pot estimar que arriba al 62%,
sent les àrees relacionades amb la Comunicació i la Cooperació i les de Formació
mostrant un major nivell de compliment. Les actuacions relacionades amb
infraestructures i equipaments també arriben a alts graus de compliment. D'altra banda,
els que tenen el nivell més baix de compliment tenen a veure amb l'Estudi i l'Avaluació i
la Recerca, amb taxes de compliment inferiors al 40%. Amb un estimat 42% de
compliment, apareixen les mesures relacionades amb la Infraestructura Tecnològica,
que es veu disminuïda principalment per l'incompliment en el desenvolupament de
sistemes i eines de codi obert així com per la limitada incorporació d'altres recursos
tecnològics digitals.
Gràfic 9. Grau de compliment de les accions de l'àmbit de Biblioteques.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Grau de compliment línia estratègica 1.1.
ESTUDI I AVALUACIÓ

40%

Grau de compliment línia estratègica 1.2.
ASSESSORAMENT I COORDINACIÓ.

64%

Grau de compliment línia estratègica 1.3.
INVESTIGACIÓ

30%

Grau de compliment línia estratègica 1.4.
FORMACIÓ

80%

Grau de compliment línia estratègica 1.5.
INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS

74%

Grau de compliment línia estratègica 1.6.
INFRAESTRUCTURA TECNOLÒGICA

42%

Grau de compliment línia estratègica 1.7.
LECTURA DIGITAL I ALTRES LECTURES

67%

Grau de compliment línia estratègica 1.8.
PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I…

72%

Grau de compliment línia estratègica 1.9.
COMUNICACIÓ I COOPERACIÓ

87%

Mitjana

62%

En aquest sentit, es pot considerar que el PVFLL ha diluït una part del disseny inicial molt
més basada en la investigació, l'estudi i l'avaluació, que el desenvolupament posterior
ha materialitzat, però que ha complert de manera bastant eficient tant en la formació i
coordinació dels agents de l'ecosistema de les biblioteques com en la dotació
d'Infraestructures i equipaments. El tema de les lectures i els equips digitals requereix
una reformulació actualitzada, davant d'una realitat en els usos i en el context tecnològic
que canvia a gran velocitat Una eina d'implementació que sembla mostrar la seua utilitat
és la beca nominativa amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la CV,
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tant per la seua grandària (320.000 euros des de 2017) com per la seua condició de
mecanisme de coordinació i connexió amb l'ecosistema de la xarxa de biblioteques.
Òbviament, el personal bibliotecari es converteix en un agent central i essencial en la
implantació de la PVFLL i en la consecució dels objectius. .
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ÀMBIT DE LES ESCOLES
Objectius
1. Promoure un model educatiu que estimule l'aprenentatge, la comprensió lectora i els
hàbits lectors.
2. Promoure la biblioteca escolar com a instrument d'accés a la lectura i als recursos
d’informació per a alumnes i professors.

2.1. Foment de la lectura. Pla de Foment de la Lectura als centres.
Taula 16. Grau de compliment línea estratègica. 2.1. Foment de la lectura. Pla de Foment de
la lectura als centres.

FOMENT DE LA LECTURA

ESCOLES

Nº

Acció

2**

Redissenyar el Pla de Foment de la Lectura dels
centres educatius actualment vigent.

1

1

1

1

100%

2

Programar “Llegir en veu alta”, dins del Pla de
Foment Lector.

1

0,8

1

0,8

80%

3

Reconeixement de bones pràctiques com a
conseqüència del Pla de Foment de la Lectura als
centres educatius.

1

0,8

1

0,8

80%

4

Jornades de difusió de bones pràctiques del Pla
de Foment de la Lectura als centres educatius.

0,5 0,8 0,8 0,64

32%

1

3*** 4****

Compliment
estimat

1*

Grau de Compliment línia estratègica 2.1

73%

1* Grau de compliment [0-1] 2** Recursos necessaris [0.8-1.2] 3*** Complexitat [0.7-1.2] 4**** Compliment potencial

L’A1 proposa <<Redissenyar el Pla de Foment de la Lectura als centres actualment
vigents>>.
El Servei d'Innovació i Qualitat de la Direcció General de Política Educativa, va establir al
setembre de l’any 2018 l'ordre per a la regulació dels plans de foment de la lectura que
actualitzava l'Ordre 44/2011, del 7 de juny, de la Conselleria d'Educació10, instant els
centres a l'elaboració d'un Pla proposat per la comissió coordinadora de cada centre,
realitzant-se un estudi inicial, la finalitat de la qual serà la identificació de les necessitats
i la recollida d'informació sobre els hàbits de lectura i sobre la freqüència en l'ús dels
recursos materials disponibles al centre. Aquesta acció s'emmarca en la RESOLUCIÓ del
4 d'octubre de l’any 2018, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la
qual s'autoritza el funcionament de la Unitat de Foment de la Lectura durant el curs 20182019. Aquesta autorització implicava activar una Unitat de Foment del Lector amb la
finalitat de fomentar l'hàbit de la lectura entre l'alumnat del sistema educatiu valencià
Els objectius de la Unitat de Foment de la Lectura seran:

10

https://dogv.gva.es/datos/2011/06/16/pdf/2011_6872.pdf
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Articular accions i projectes que augmenten l'hàbit lector de l'alumnat
valencià, en particular, i de la comunitat educativa, en general.
Facilitar l'accés a la lectura i enfortir l'ecosistema del llibre i l'ús del valencià.
Col·laborar amb la consecució dels objectius previstos al Pla Valencià de
Foment del Llibre i la Lectura.
Dinamitzar el funcionament de les biblioteques escolars.
Coordinar-se amb les biblioteques públiques i altres institucions perquè les
biblioteques escolars puguen obtindre assessorament tècnic i formació
d'usuaris, així com fórmules d'estudi per a possibilitar el préstec
interbibliotecari i, també, la participació en programes conjunts.
Establir un procediment per obrir la biblioteca escolar als ciutadans de
l'entorn, especialment en aquells municipis on no hi haja servei de lectura
pública.

L'A2 exigeix <<Programar Llegir en veu alta, dins del Pla de Foment Lector>>.
És possible identificar diverses accions que puguen satisfer aquest objectiu. L'acció es
materialitza a través de diverses accions com, per exemple, la realització del Certamen
"De viva veu" que té lloc als centres escolars.

El certamen escolar de lectura en veu alta es celebra anualment. La convocatòria està
dirigida a l'alumnat d'Educació Primària i Secundària de les poblacions de la Comunitat
Valenciana que participen en el projecte. Es tracta d'una proposta que vol reforçar la
tasca que es fa a les escoles per treballar la lectura, especialment la lectura en veu alta,
i donar visibilitat a aquest treball11

11

http://devivaveu.es/certamen-escolar-es/certamen/?lang=es
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Un altre exemple de lectura en veu alta el trobem, tant al Festival VOCIFERIO, com al
Festival VOCIFERITO: VOCIFERIO12, el qual es descriu com l'únic Festival totalment
dedicat a la Poesia Oral i Escènica amb vocació de donar resposta a una poesia
acadèmica, institucionalitzada i elitista (https://www.lovevalencia.com/evento/festivalde-poesia-en-valencia). Aquest projecte ha col·laborat amb altres festivals i projectes de
renom, com la Festa ALÇAVEU (primer circuit de poesia en viu a Espanya); el Festival
Tercera Setmana; la Trobada Jaleo o la col·laboració en un dels festivals de poesia més
importants, la Cosmopoètica.

12

Per a la realització de VOCIFERIO-Festa ALÇAVEU es van atorgar 4.500,00€ l‘any 2017;
4.000,00€ l‘any 2018; 5.057,15€ l‘any 2019; i de 5.466,00€ per a 2021, Mentre que per al Festival
VOCIFERITO, l’aportació des de la Direcció General fou de 4.200,00€ l’any 2019; i de 5.144,20€
l’any 2021.
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La Narració Oral també s'ha dut a terme dins la “Mostra Viva del Mediterrani”. Aquest
esdeveniment és un certamen que se celebra a València. Reuneix múltiples
manifestacions culturals dels diferents pobles de la conca mediterrània. Entre les
disciplines que abasta hi ha: música, dansa, circ, narració oral, literatura, arts visuals,
debats, accions educatives i gastronomia. La Mostra Viva va nàixer l’any 2013 i es
celebra el mes d'octubre.
A més de sumar la Narració Oral, també s'han inclòs aspectes com la “Trobada de
Música del Mediterrani", "Mostra d'Arts al Carrer", la “Mostra d'Arts Visuals” i "Debats,
Mostra Educativa", tots ells millorats a causa de la desaparició del cinema l’any 2018.
La inversió en aquest programa ha estat alta i progressiva, l’any 2018 va ser de
5.012,55€; l’any 2019 de 6.300,00€; 11.074,83€ l’any 2020; i 14.620,00€ l’any 2021.
L'A3 sol·licita el <<Reconeixement de bones pràctiques com a conseqüència del Pla
de foment de la lectura als centres educatius>>.
Identifiquem dins d'aquests objectius el Catàleg de Foment Lector, impulsat per la
Fundació Full. El Catàleg té com a objectiu recollir l'oferta professional i les experiències
realitzades en la dinamització i foment de la lectura i del llibre, així com consolidar una
font de recursos que faciliten la tasca de programadors i gestors culturals, bibliotecaris,
professors i mediadors culturals
El catàleg inclou un ampli ventall de professionals que desenvolupen la seva activitat al
voltant del llibre i el fet lector i proposen activitats per a fomentar i incentivar la lectura,
i pretén ser un canal que done visibilitat als projectes i serveis dels professionals i que
facilite la trobada i la comunicació entre aquests i els tècnics programadors. A més, vol
reconèixer i donar visibilitat a aquelles experiències d'animació lectora i foment de la
lectura realitzades per escoles, biblioteques, fundacions, associacions, centres culturals
o entitats. Aquest projecte compta amb el suport del Ministeri d'Educació, Cultura i
Esport i de la Generalitat Valenciana i s'emmarca dins del Pla Valencià de Foment del
Llibre i la Lectura 2017-2021.
L'A4 sol·licita la <<Jornades de difusió de bones pràctiques del Pla de foment de la
lectura als centres educatius>>.
Encara que és possible identificar en el context d'aquest objectiu la realització d'unes
jornades com les "VII Jornades ERI Lectura: Investigació i Bones Pràctiques en
Educació", desenvolupades per la Universitat de València en col·laboració amb alguns
CEFIRES, no podem considerar un compliment total ja que no ens consta que cap dels
agents de la PVFLL organitzés o promoguera l'esdeveniment.
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2.2. Millora de les biblioteques escolars. Programa integral.

Taula 17. Grau de compliment línea estratègica 2.2. Millora de les bibliotques escolars.
Nº

MILLORA BIBLIOTEQUES ESCOLARS

3*** 4****

Compliment
estimat

1*

2**

1

1,2 1,2 1,44

144%

1

1,2

1

1,2

120%

1

2

Programa de millora de les biblioteques escolars.
Ajudes a la millora de les biblioteques escolars per
a que puguen complir les seues funcions de suport
a l’aprenentatge, foment de la lectura i
desenvolupament de les competències clau. Ajuda
a la gestió i dinamització.
Ajudes per a l’actualització dels fons documentals
de les biblioteques escolars.

3

Actualització del programa de gestió informàtica
de la biblioteca escolar (proposta modificació)

0

0,8

0,8

0%

4

Actualització del contingut mòdul biblioteca
escolar

0

0,8 0,8 0,64

0%

5

Actualització dels mòduls de mobiliari per a
biblioteques escolars.

0

1

1

0,8

0%

6

Projectes d’innovació en biblioteques escolars.

1

1

1

1

100%

7

Jornades de biblioteques escolars en resposta al
Pla de Foment Lector (visibilització d’experiències)

1

1

0,8

0,8

64%

8

Creació d’un lloc web interactiu per a escoles i
biblioteques que informe de la formació i la difusió
de la lectura, així com d’experiències pràctiques de
lectura que es porten a terme.

0

1

1

1

0%

1

ESCOLES

Acció

Grau de Compliment línia estratègica 2.2

41%

1* Grau de compliment [0-1] 2** Recursos necessaris [0.8-1.2] 3*** Complexitat [0.7-1.2] 4**** Compliment potencial

L'A1 suggereix la implementació d'un <<Programa de millora de les biblioteques
escolars.Ajuts per a la millora de les biblioteques escolars perquè puguin complir les
seves funcions de suport a l'aprenentatge, foment de la lectura i desenvolupament de
competències clau.Suport a la gestió i dinamització>>.
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Aquesta actuació s'ha dut a terme a través de la inversió i assignació econòmica
derivada dels Programes de dinamització de les biblioteques escolars i foment de la
lectura anuals13. Aquestes ajudes són realitzades per la Generalitat i s'integren en els
Programes d'Innovació i Qualitat Educativa.
L'A2 té com a objectiu crear <<Ajudes per a l'actualització dels fons documentals de
les biblioteques escolars>>
Aquesta acció s'ha dut a terme a través d'ajudes per al foment de la lectura en
biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat
Valenciana14.
L'A3 <<Actualització del programa de gestió informàtica de la biblioteca escolar
(proposta de modificació)>>.
No tenim constància de cap actualització proposada del programa de gestió informàtica
de la biblioteca escolar.
L'A4 té com a objectiu <Actualització del contingut del mòdul de la biblioteca
escolar>>
No tenim constància de cap actualització del contingut del mòdul de la biblioteca
escolar.
L'A5 té com a objectiu <<Actualització dels mòduls de mobiliari per a les biblioteques
escolars>>
No som conscients de l'actualització dels mòduls de mobiliari per a biblioteques
escolars
L'A6 té com a objectiu crear <<Projectes d'innovació a les biblioteques escolars>>.

13

https://ceice.gva.es/es/web/innovacion-educacion/programa-dinamitzaciobiblioteques-escolars-i-foment-lectura

14

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1579. El pressupost destinat a
finançar la present convocatòria ascendirà a 350.000 euros com a màxim, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 09.03.01.452.10, capítol IV, línia de subvencions S8112000,
dels pressupostos de la Generalitat 2021
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Aquesta acció s'ha dut a terme a través dels Projectes de Recerca i Innovació Educativa,
molts dels quals inclouen la participació de les biblioteques escolars perquè puguem
considerar que s'ha complert. Un altre exemple és l'esmentat programa de dinamització
de les biblioteques escolars i foment de la lectura.15.
L'A7 proposa la realització de <<Jornades de biblioteques escolars en resposta al Pla
de Promoció lectora (visibilitat d'experiències) >>.
Podem identificar algunes accions que podrien satisfer aquest objectiu i on la
participació de la Conselleria d’Educació siga identificable, a través d'un CEFIRE16. Per
exemple, a l'octubre de 2019 es van celebrar els <<II jornades de biblioteques escolars:
La biblioteca com a agent de formació i innovació>>
.

Aquest dia estava pensat: 1) Fomentar l'hàbit de la lectura. 2) Desenvolupar recursos i
desenvolupar estratègies que afavoreixin la lectura. 3) Conèixer les possibilitats de la
biblioteca escolar com a agent de qualitat formativa, innovadora i educativa. 4) Facilitar
models de gestió, de cooperació bibliotecària i de treball en xarxa. 5) Explicar la
importància de la biblioteca escolar com a eix democratitzador i inclusiu per a l'accés a
la informació i al coneixement al llarg de la vida17 . .

15

https://ceice.gva.es/es/web/innovacion-educacion/programa-dinamitzacio-bibliotequesescolars-i-foment-lectura#biblio2020-2021
16

Cal recordar que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha ampliat els CEFIRE de 9 a 19

centres de formación per al professorat valencià, 12 dels quals són territorials i 7 són específics
de diversos àmbits de coneixement
17

https://portal.edu.gva.es/cefireelx/es/2019/07/28/ii-jornadas-de-bibliotecasescolares-la-biblioteca-como-agente-formador-e-innovador/
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L'A8 té com a objectiu la <<Creció d'un lloc web interactiu per a escoles i biblioteques
que informe sobre la formació i la difusió de la lectura, així com les experiències de
lectura pràctiques que es duen a terme>>.
No tenim constància que es constitueixi cap web interactiva per a escoles i biblioteques
el curs 2017-21 per informar sobre la formació i difusió de la lectura
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2.3. Formació del professorat.

FORMACIÓ PROFESSORAT

ESCOLES

Taula 18,. Grau de compliment línia estratègica 2.3. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
Nº

Acció

1*

2**

3***

4****

Compliment
estimat

1

Desenvolupament de línies
estratègiques referents a la
competència lectora, foment de la
lectura i gestió i dinamització de les
biblioteques escolars en el Pla Anual
de Formació del Professorat: CEFIRE,
formació en centres (Pla Anual de
Formació del Professorat), etc.

1

0,8

0,8

0,64

64%

2

Jornades, seminaris, cursos al
voltant de tres àmbits: competència
lectora, foment (animació,
dinamització) de la lectura, gestió i
dinamització de les biblioteques
escolars.

1

0,8

0,8

0,64

64%

Grau de Compliment línia estratègica 2.3

64%

1* Grau de compliment [0-1] 2** Recursos necessaris [0.8-1.2] 3*** Complexitat [0.7-1.2] 4**** Compliment potencial

L'A1 té com a objectiu <<Desenvolupament de línies estratègiques referents a la
competència lectora, el foment de la lectura i la gestió i dinamització de les
biblioteques escolars en el Pla Anual de Formació del Professorat: CEFIRE, Formació
en centres (Pla Anual de Formació del Professorat), etc.>>.
Aquesta acció es pot considerar complerta ja que en les diferents propostes dels Plans
Anuals de Formació del Professorat des de l’any 2017 s'inclouen amb major o menor
intensitat propostes formatives en matèria de competència lectora, foment de la lectura
i gestió i dinamització de les biblioteques escolars.
L'A2 proposa la realització de <<Jornades, seminaris, cursos al voltant de tres àmbits:
competència lectora, foment (animació, dinamització) de la lectura, gestió i
dinamització de les biblioteques escolars>>.
També podem identificar nombroses accions en els últims anys que des de diferents
col·laboradors del PVFLL (CODBCV, Fundació Full...), com de la pròpia Conselleria o la
Biblioteca Valenciana s'han desenvolupat, i corresponen a processos formatius de
comunicació o difusió relacionats amb la competència lectora, promoció (animació,
dinamització) de la lectura, gestió i dinamització de les biblioteques escolars.
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2.4. Cooperació Biblioteca escolar – Biblioteca pública.

Taula 19. Grau de compliment línea estratègica 2.4. Cooperació Biblioteca EscolarBiblioteca Pública.
1*

2**

3***

4****

Compliment
estimat

1

Formació d’usuaris i
usuàries escolars en
biblioteques públiques i
municipals.

1

1

1

1

100%

2

Foment del llibre als
centres educatius, per
part de les biblioteques
públiques i municipals.

1

1

1

1

100%

3

Suport tècnic de
bibliotecaris i
bibliotecàries
professionals al personal
de biblioteca

1

0,8

1

0,8

80%

4

Programació conjunta
d’activitats de foment de
la lectura.

1

1

1

1

100%

COOPERACIÓ BIBLIOTECA SCOLARBIBLIOTECA PÚBLICA

ESCOLES

Nº

Acció

Grau de Compliment línia estratègica 2.4

95%

1* Grau de compliment [0-1] 2* Recursos necessaris [0,8-1,2] 3*** Complexitat 4**** Compliment potencial

L'A1, <<Formació d'usuaris escolars a les biblioteques públiques i municipals>>.
Aquesta acció es pot considerar implementada des del Pla Clic els objectius del qual
apareixen; dinamitzar i retenir als usuaris infantils de les biblioteques de la Xarxa de
Lectura Pública Valenciana, per a promoure l'ús i el gaudi de les biblioteques per part de
les famílies i els usuaris infantils, entre altres.

L'A2 suggereix el <<Foment del llibre a les escoles, per part de les biblioteques
públiques i municipals>>.
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En general, les biblioteques públiques i municipals tenen el seu públic objectiu per dirigirse als centres educatius i és possible trobar accions variades que puguin encaixar amb
aquest objectiu. De fet, un dels objectius explícits del Programa per a la dinamització de
les biblioteques escolars i el foment de la lectura és el foment de la lectura. promoure la
coordinació del centre educatiu amb la biblioteca pública més propera perquè la
biblioteca escolar puga obtenir assessorament tècnic i formació dels usuaris, així com
fórmules d'estudi per possibilitar el préstec interbibliotecari i, també, la participació en
programes conjunts Així doncs, considerem que amb l'existència d'incentius explícits
en la RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, per la qual es convoca el Programa per a la dinamització de les biblioteques
escolars i el foment de la lectura en els centres educatius de titularitat pública de la
Generalitat.
L'A3, demana <<Suport tècnic de bibliotecaris professionals als bibliotecaris
escolars>>.
Aquest objectiu també es pot considerar complert amb el Programa Clic ja que
explícitament entre els seus objectius forma i tutoritzar els professionals de les
biblioteques de la Xarxa de Lectura Pública
L'A4 estableix la necessitat d'una programació <<Sopar d'activitats de foment de la
lectura>>.
En el mateix context i amb el mateix raonament de l'acció A2 i especialment amb el
projecte "motxilla cultural" considerem complerta aquesta acció. La proposta "motxilla
cultural" és un projecte que vol aprofundir en la relació entre cultura i educació per
promoure la creació de nous públics des de la planificació pedagògica i cultural dels
centres educatius. Una de les línies d'actuació d'aquest projecte ha consistit en l'edició
d'un catàleg d'activitats educatives i culturals per a centres educatius que pretén
informar d'una gran diversitat d'esdeveniments i espais culturals valencians, alguns dels
quals es dediquen específicament al plaer de la lectura i la literatura, per a fomentar
l'assistència i participació de l'alumnat.
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2.5. Difusió.

DIFUSIÓ

ESCOLES

Taula 20. Grau de compliment línea estratègica 2.5. Difusió.
Nº

Acció

1*

2**

3***

4****

Compliment
estimat

1

Utilització dels logos
PVFLL i “Llegim, llegim,
llegim”

1

1

1

1

100%

Grau de Compliment línia estratègica 2.5

100%

1* Grau de compliment [0-1] 2** Recursos necessaris [0.8-1.2] 3*** Complexitat [0.7-1.2] 4**** Compliment potencial

L’A1 es refereix a la <<Utilització dels logotips deL PVFLL i Llegim, llegim, llegim>>.
En la majoria de documents, cartells, gràfics, etc. en els quals ha participat el programa
Llegim s'han inclòs els logotips, facilitant així la localització d'aquelles accions en les
quals ha participat.
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2.6. Cooperació amb universitats. Estudis i investigacions. Formació. Convenis.

COOPERACIÓ AMB UNIVERSITATS

ESCOLES

Taula 21. Grau de comlpiment línea estratègica 2.6. Cooperació amb universitats. Estudis i
Investigacions. Formació. Convenis.
Nº

Acció

1*

2**

3***

4****

Compliment
estimat

1

Estudis sobre la població
escolar i hàbits lectors
(proves de diagnosi).

0,5

1

1

1

50%

2

Mapa de biblioteques
escolars valencianes.

0

0,8

1

0,8

0%

3

Extrapolació de la
investigació «Hàbits i
tendències de lectura en
el sistema educatiu», de
Dari Escandell, a
València i Castelló.

0

1

1,2

1,2

0%

0

1

1

1

0%

0

1

1

1

0%

0

1

1

1

0%

0

1

1

1

0%

0

1

1

1

0%

4

5

6

7

8

Investigació sobre
l’impacte de les
biblioteques escolars en
el rendiment acadèmic.
Estudi de relacions entre
les biblioteques escolars
i les biblioteques
públiques: espais de
col·laboració.
Conveni de pràctiques
tutoritzades d’alumnes
de Biblioteconomia i
Documentació en
biblioteques escolars
Formació en àmbits de
competència lectora,
foment i animació
lectora, gestió i
dinamització de
biblioteques escolars en
el Grau de Mestre
d’Educació Primària.
Formació en àmbits de
competència lectora,
foment i animació
lectora, gestió i
dinamització de
biblioteques escolars en
els postgraus de les
universitats valencianes.

Grau de Compliment línia estratègica 2.6

6%

1* Grau de compliment [0-1] 2** Recursos necessaris [0,8-1,2] 3*** Complexitat [0,7-1,2] 4**** Compliment potencial.

L'A1 proposa la realització <<d’Estudis sobre la població escolar i els hàbits de lectura
(proves diagnòstiques)>>
En el marc de la planificació cultural valenciana, s'han realitzat 2 estudis rellevants sobre
hàbits de lectura, encara que no es pot considerar que el seu objectiu fora la població
escolar. La primera és l'Enquesta de Participació Cultural, dirigida a majors de 18 anys, i
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per tant no inclou la població escolar i la segona és l'estudi, elaborat per Conecta
Research & Consulting, que s'havia realitzat de 1999 a 2011 i que s'ha reprès dins la
PVFLL l’any 2018. L'estudi està encarregat per la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL),
en el marc del conveni amb la Generalitat Valenciana. Les dades s'elaboren a partir de
1.200 entrevistes telefòniques a població de més de deu anys, capturant parcialment a
la població escolar. A banda d'aquests dos estudis, el Servei d'Avaluació i Estudis de la
Direcció General de Política Educativa realitza les proves d'avaluació final amb caràcter
diagnòstic de l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria, que tenen com a objectiu
verificar el grau d'adquisició de competència en comunicació lingüística, competència
matemàtica i competències socials i cíviques dels alumnes matriculats en el quart nivell
de Educació Secundària Obligatòria del sistema educatiu de la Comunitat Valenciana.
Les proves inclouen un qüestionari de context i hàbits de lectura.
Cal destacar que no hi ha constància de què els resultats obtinguts s'hagen orientat a
informar o nodrir la PVFLL, per la qual cosa considerem que els objectius només estan
parcialment coberts.
L’A2 suggereix la realització d’un <<Mapa de bibliotques escolars valencianes>>.
No tenim constància que s'haja fet un mapa de biblioteques escolars valencianes.
Només recentment (abril de 2021) per iniciativa del Grup de Treball de Biblioteques
Escolars (GTBE) del COBDCV, s'ha iniciat un procés de recollida d'informació amb
l'objectiu de construir un mapa de biblioteques escolars de la Comunitat Valenciana per
a conéixer el nivell de desenvolupament del servei bibliotecari en els centres educatius
valencians públics, privats i concertats. Amb l'anàlisi de dades de la informació recollida
a través d'un formulari telemàtic es pretén elaborar el mapa que estarà disponible a la
pàgina web d'aquest grup com a recurs dinàmic en constant revisió i actualització
En aquestes circumstàncies, tant per la fase del procés en què es troba com per
l'enfocament voluntarista en què s'emmarca l'acció, no podem considerar que s'haja
complert l'objectiu.
L'A3 reivindica <<l’Extrapolació de la investigació "Hàbits i tendències de lectura en el
sistema educatiu" de Dari EscanL'A4 demana una <<Investigació sobre l'impacte de
les biblioteques escolars en el rendiment acadèmic>>.dell a València i Castelló>>
No tenim constància de cap extrapolació d'aquest estudi.
L’A4 demana la realització d’una <<Investigació sobre l’impacte de les bibliotques
escolars en el rendiment academic.>>
No tenim constància de cap investigació específica a la Comunitat Valenciana sobre
l'impacte de les biblioteques escolars sobre el rendiment acadèmic.
L'A5 sol·licita <<l’Estudi de les relacions entre les biblioteques escolars i les
biblioteques públiques: espais de col·laboració>>
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No tenim constància de la realització d'un estudi sobre relacions entre les biblioteques
escolars i les biblioteques públiques: espais de col·laboració
L'A6 estableix la necessitat d'un <<Conveni de pràctiques tutoritzades d'alumnes de
Biblioteconomia i Documentació a les biblioteques escolars>>.
No tenim constància de la signatura de convenis per a la realització de pràctiques
tutoritzades d'alumnes de Biblioteconomia i Documentació en Biblioteques Escolars
L'A7 sol·licita la <<Formació en àmbits de competència lectora, foment i animació
lectora, gestió i dinamització de les biblioteques escolars en el grau de Mestre
d'Educació Primària>>
No tenim constància que el PVFLL haja impulsat o promogut una ampliació de la
competència lectora, de foment i animació lectora, de gestió i dinamització de les
biblioteques escolars en el grau de Mestre d'Educació Primària, més enllà del que ja
figura en els seus plans curriculars de forma regular.
L'A8 <<Formació en àrees de competència lectora, foment i animació lectora, gestió i
dinamització de les biblioteques escolars en els postgraus de les universitats
valencianes>>
Aquesta actuació no s'ha dut a terme, ja que la Generalitat només s'ha centrat en els
centres educatius de titularitat pública de la Generalitat.
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Resum
Gràfic 10.. Grau de compliment de les accions de l'àmbit de les escoles.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Grau de compliment línia estratègica 2.1.
FOMENT DE LECTURA. PLA DE FOMENT DE LA
LECTURA DELS CENTRES.

73%

Grau de compliment línia estratègica 2.2.
MILLORA DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS.
PROGRAMA INTEGRAL

41%

Grau de compliment línia estratègica 2.3.
FORMACIÓ DE PROFESSORAT

64%

Grau de compliment línia estratègica 2.4
COOPERACIÓ BIBLIOTECA ESCOLARBIBLIOTECA PÚBLICA

95%

Grau de compliment línia estratègica 2.5.
Difusió

100%

Grau de compliment línia estratègica 2.6.
Cooperació amb universitats. Estudis i
investigacions. Formació. Convenis

6%

Mitjana

63%

L'àmbit ponderat de compliment, en l'àmbit de les escoles arriba a una mitjana molt
similar al punt anterior, podent determinar, que en aquest moment de l’any 2021 les
mesures complertes s'acosten a dos terços. En aquest cas, arriba a un grau de
compliment del 100% de les mesures de difusió, aclarint que es tracta d'una única acció
que inclou la difusió del logotip de la PVFLL, que efectivament arriba, i arriba
pràcticament a totes les mesures implantades en el seu interior. Un grau molt alt de
compliment arriba a la cooperació entre l'escola i la biblioteca pública, I això té a veure
sobretot amb el disseny adequat del Programa per a la dinamització de les biblioteques
escolars i el foment de la lectura en els centres educatius de titularitat pública de la
Generalitat, la qual cosa implica també el grau de compliment per sobre de la mitjana de
les actuacions de Foment de la Lectura. Un poc per damunt de la mitjana està la
formació del professorat, que encara que es compleixen totes les accions, per la seva
formulació genèrica i baix nivell de recursos i complexitat, obtén baixes ponderacions.
És a dir, ens costa trobar la línia estratègica de les accions i la possibilitat d'emmarcarles en un "Pla" coherent i continu.
Les dimensions que mostren clarament deficiències notables són les relacionades amb
la cooperació amb les universitats i el desenvolupament d'estudis i investigacions, on és
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evident que estan truncades des de l'inici de la PVFLL d'un diàleg fructífer i continu amb
l'entorn de l'ecosistema del coneixement i les universitats.
El cas de les mesures dirigides a les biblioteques escolars, és molt ambivalent ja que
s'aconsegueixen alts nivells de compliment i amb exigències de recursos i alts nivells
de complexitat, son aquelles mesures que tenen a veure amb les accions
programàtiques del Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars. No
obstant això, no s'han dut a terme aquelles que tenen relació amb inversions en elements
físics o informàtics (creació d'un lloc web, actualització i millores de programes
informàtics, actualització dels mòduls de mobiliari...)
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ÀMBIT DE LA COMUNITAT EDUCATIVA.
3.1. La cultura de la participació.
Objectiu específic.
Potenciar programes que fomenten la participació crítica de l'alumnat en mitjans socials
i de comunicació basats en la lectura i amb la col·laboració de la comunitat educativa.

Compliment
estimat

Nº

Acció

1*

2**

1

Campanya de promoció lectora en valencià “Un
tràiler de lectura en equip”, adreçada a la
comunitat educativa, coorganitzada per l’AVL i
el CECV. 1a edició. Detecció d’hàbits lectors.

1

1

1

1

100%

2

Tallers “Un tràiler de lectura en equip”,
organitzats pels centres de formació del
professorat (Castelló, València, Xàtiva i Alacant)
en col·laboració amb el CECV. 1a edició.
Detecció de necessitats i bones pràctiques
lectores del professorat.

1

1

1

1

100%

3

Vídeo promocional de la campanya “Un tràiler
de lectura en equip”.

1

1

1

1

100%

CULTURADE LA
PARTICIPACIÓ

COMUNITAT
EDUCATIVA

Taula 22. Grau de compliment línea estratègica 3.1. Cultura de la participació.
3*** 4****

Grau de compliment línia estratègica 3.1

100%

1*Grau de compliment [0-1] 2** Recursos necessaris [0,8-1,2] 3*** Complexitat [0,7-1,2] 4**** Compliment potencial

L'A1 exigeix la <<Realització d’una campanya de promoció Llegir en valencià "Un tràiler
de lectura en equip" dirigida a la comunitat educativa, coorganitzada per l'AVL i la
CECV. 1ª edició. Detecció d'hàbits lectors>>.
La campanya es va dur a terme el 2017, tot i que va ser anunicaba com a 1a edició.
Aquesta campanya va estar organitzada de manera efectiva pel Consell Escolar de la
Comunitat Valenciana (CECV) i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Des d'aquell
any, s'han organitzat dues campanyes més -que no apareixen en el PVFLL- La segona
campanya de foment de la lectura en valencià, anomenada Biografia de la Lectura en
Vídeo i la tercera Vinyetes per salvar el món
L'A2 sol·licita la realització de <<Tallers "Un tràiler de lectura en equip" organitzat pels
centres de formació del professorat (Castelló, València, Xàtiva i Alacant) en
col·laboració amb el CECV. 1ª edició. Detecció de necessitats i bones pràctiques de
lectura del professorat>>.
Aquestes accions s'han dut a terme en diversos moments i espais, liderats i organitzats
pel Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. Les conclusions i resultats es poden
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consultar en el document Millorar la situació de la lectura en valencià. Propostes d'acció
del CECV18
L'A3 proposa la realització d'un <<Vídeo promocional de la campanya "Un tràiler de
lectura en equip>>"
El vídeo promocional s'ha materialitzat i està disponible a través de les xarxes socials.19
El vídeo funciona en aquest sentit com a element principal de la campanya "Un tràiler
lector en equip". Així, apareixen persones rellevants relacionades amb el sector del llibre
i la cultura.

18

https://ceice.gva.es/documents/161862976/167269846/INFORME+LECTURA+VAL+
ok+2018.pdf/9c8a9ce1-83a8-421a-bdd5-676bc4cea003

19

https://www.youtube.com/watch?v=mtmInRfG0R8
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3.2. Els entorns familiars i socials.
Objectiu específic
Transformar a la família en el primer mediador de lectura.
Transformar a la familia en el primer mediador de lectura.


Nº

ENTORNS
FAMILIARS I
SOCIALS

COMUNITAT EDUCATIVA

Taula 23. Grau de compliment línea estratègica 3.2. Els entorns familiars i socials.
Acció

1*

2**

3***

Compliment
estimat

4****

1

Quedada “Llegim en
família. Llibres... i més”

1

1

1

1

100%

2

Detecció de bones
pràctiques de lectura en
família i d’aspectes a
potenciar per a promoure
la lectura fora de l’entorn
escolar.

1

1

1

1

100%

Grau de compliment línia estratègica 3.2

100%

1* grau de compliment [0-1] 2** recursos necessaris [0.8-1.2] 3*** Complexitat [0.7-1.2] 4**** Compliment potencial

L'A1 suggereix la realització d'una <<Quedada "Llegim en família. Llibres ... i més" >>
Aquesta iniciativa es va complir en 2017 amb un acte organitzat pel Consell Escolar de
la CV20 que s'ha dut a terme a través del Consell Escolar Valencià el passat 3 de juny a
l'Espai d'Innovació Las Naves de València. (). La jornada va començar amb una breu
exposició sobre la lectura en familia de la professora Gemma Lluch i l'actuació musical
de Dani Miquel, que va cantar en diferents moments del matí, a més del taller de
”contalles iaieres”. A partir d'aquest moment, en dos blocs horaris d’una hora i quart es
van realitzar catorze tallers per a nadons, xiquets, joves i adults: llegim monstres
monstres, narradors, espais, còmics, exposicions, àlbums il·lustrats, partitures,
aplicacions mòbils, amb nadons, amb les mans, des d'Instagram, i amb pensament
filosòfic. també es van realitzar emissions de ràdio en directe per Internet i la televisió.
L'última activitat col·lectiva crearà un bosc de recomanacions lectores amb l'ús de
còdols i globus

20

https://ceice.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=709304
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L'A2 <<Detecció de bones pràctiques de lectura en família i aspectes a potenciar per
a promoure la lectura fora de l'entorn escolar>>

Es pot entendre que les conclusions obtingudes a partir de
les campanyes de promoció de la lectura liderades pel CECV
i incloses al document Millorar la situació de la lectura en
valencià. Propostes d'acció del CECV, consisteixen en la
detecció de bones pràctiques de lectura en família. El
conjunt de recomanacions del document són els aspectes
a potenciar per a promoure la lectura fora de l'entorn
escolar.

Resum
Podem considerar que s'han complert totes les accions proposades en relació amb
l'àmbit de la comunitat educativa. En aquest sentit, cal considerar que el lideratge i la
implicació del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, com a agent que representa
la comunitat educativa, ha sigut decisiu per a aconseguir el grau de compliment ple.
Gràfic 11. Grau de compliment en l'àmbit de la comunitat educativa
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Grado de cumplimiento línea estratégica 3.1.
CULTURA DE LA PARTICIPACIÓN
Grado de cumplimiento línea estratégica 3.2.
LOS ENTORNOS FAMILIARES Y SOCIALES
Promedio
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ÀMBIT DE LA INDÚSTRIA
Objectiu
1. Consolidar i potenciar el desenvolupament d'un sector valencià del llibre que integre
creadors, editors i llibreters, com un dels instruments més eficaços per a fomentar la
lectura i estimular la creativitat.

4.1. Autors
Objectius específics




Donar visibilitat i promocionar als autors valencians.
Estimular la creativitat dels autors, proporcionant les eines necessàries per a què
les seues obres siguen editades i difoses.
Reforçar les garanties dels drets d'autor, especialment en les derivades de la
protecció de la propietat intel·lectual.

Taula 24. Grau de compliment línea estratègica 4.1. Autors.
Nº

AUTORS

1*

2**

3***

4****

Compliment
estimat

Programes de suport a la creació de les
escriptores i escriptors valencians
mitjançant beques creatives. Avaluació
dels projectes baix els criteris de RSI

0

1

1

1

0%

2

Creació d’un programa de presències dels
escriptors i il·lustradors valencians en
aquells àmbits que promocionen la
lectura: biblioteques, escoles, fires...

1

1

1

1

100%

3

Programes que faciliten l’intercanvi i les
estàncies internacionals entre escriptors i
il·lustradors

0

1

1

1

0%

4

Creació de perfils dels escriptors i
il·lustradors valencians lligats al foment
del llibre i la lectura en les xarxes socials.

0

0,8

0,8

0,64

0%

5

Creació d’un centre de documentació
d’autors clàssics valencians.

0

1,2

1,2

1,44

0%

6

Creació d’un centre de documentació de la
Il·lustració valenciana que pose en valor i
difonga el ric patrimoni que suposa la
il·lustració al nostre territori.

0

1,2

1

1,2

0%

7

Mesures que enfortisquen les garanties
dels drets d’autor, especialment dels
derivats de la protecció de la propietat
intel·lectual. Campanyes de
sensibilització.

1

0,8

1

0,8

80%

8

Campanyes de lluita contra la pirateria.

0

1,2

1,2

1,44

0%

1

INDÚSTRIA

Acció

Grau de Compliment línia estratègica 4.1

23%

1* grau de compliment [0-1] 2** recursos necessaris [0.8-1.2] 3*** Complexitat [0.7-1.2] 4**** Compliment potencial
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L'A1 suggereix la creació de <<Programes per a donar suport a la creació d'escriptors
valencians a través d'ajudes creatives. Avaluació de projectes baix criteris RSI>>.
No tenim constància que hagen existit en el període 2017-2021 programes de suport a
la creació a través de la fórmula de beques creatives
L'A2 proposa la <<Creació d'un programa de ponències dels escriptors i il·lustradors
valencians en aquells àmbits que fomenten la lectura: biblioteques, escoles, fires... >>

Aquesta acció es compleix amb les actuacions dels
diferents agents de l'ecosistema del llibre i la lectura de
diverses maneres i formats, des dels programes de
"Trobada d'Escriptors" de la Biblioteca Valenciana fins a
la convocatòria oberta de la Fundació Full d'Autors a les
Aules. També les diferents fires del llibre incorporen
signatures i presentacions d'autors de diverses
disciplines relacionades amb el llibre i la lectura.
L'A3 proposa la <<Realització de programes que faciliten l'intercanvi i les estades
internacionals entre escriptors i il·lustradors>>
No tenim constància de cap programa inspirat o impulsat pel Conselleria de Cultura ni
de cap altre agent implicat en el PVFLL que facilite l'intercanvi i les estades
internacionals per a persones dedicades a la creació literària o a la il·lustració.
L'A4 proposa la <<Creció de perfils d'escriptors i il·lustradors valencians vinculats al
foment del llibre i la lectura en xarxes socials>>
No tenim constància que aquesta acció s'haja desenvolupat mai d’alguna manera.
Aquesta acció no s'ha dut a terme, ni a través de comptes de Twitter, ni a través de fons
documentals, com per exemple la plataforma de Wikipedia.
L'A5 exigeix la <<Creció d'un centre de documentació d’autors clàssics valencians>>.
No tenim constància que durant el període 2017-2021 s'haja iniciat cap actuació per a
la creació d'un centre de documentació d’autors clàssics.
L'A6 suggereix la <<Creació d'un centre de documentació de la Il·lustració valenciana
que pose en valor i difonga el ric patrimoni que suposa la il·lustració en el nostre
territori>>
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No tenim constància que en el període s'haja dut a terme una actuació que tinga a veure
amb la creació d'un centre de documentació de la il·lustració valenciana. Fins ara,
simplement, la Fundació Full anuncia que estan en procés d'elaboració d'un directori de
la il·lustració valenciana que ja ha finalitzat la seua primera fase: identificació i cerca de
creadors. Es dona per fet que l’any 2021 es completarà la segona fase: redacció i
publicació de la base de dades.
L'A7 proposa l'establiment de <<Mesures per a reforçar les garanties de drets d'autor,
especialment les derivades de la protecció de la propietat intel·lectual. Campanyes de
sensibilització.>>
El conveni de la Generalitat Valenciana amb la Fundació Full, inclou que es
desenvoluparan activitats orientades al respecte de la ciutadania cap a la propietat
intel·lectual. Es poden identificar algunes accions com les "Jornades de formació del
professorat per combatre la pirateria21", realitzades en col·laboració amb CEDRO
L'A8 proposa dur a terme <<Campanyes de lluita contra la pirateria>>.
No tenim constància del desenvolupament d'una campanya contra la pirateria, entesa
aquesta, en termes de màrqueting, com un conjunt d'estratègies creades i posades en
pràctica per a donar a conèixer i transmetre la idea de lluita contra la pirateria en el sector
del llibre.

21

https://www.cedro.org/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2021/03/26/editoresvalencianos-cedro-fortalecer-digitalmente-respeto-propiedad-intelectual
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4.2. Editors
Objectiu específic
Equiparar la relació entre les vendes del sector del llibre (8,7% de les vendes nacionals)
i la població valenciana (10,9% de la població espanyola) i aconseguir un increment del
2,3% respecte a les vendes del període 2017-2020.
Taula 25. Grau de compliment línea estratègica 4.2. Editors.

1

Nº
1

2

3

5

EDITORS

INDÚSTRIA

4

6
7
8
9

Acció
Ajust de les ajudes a la qualitat editorial i a la
capacitat productiva del sector.
Ajudes a la traducció literària multilingüe, amb
l’objectiu de fer present el valencià en l’àmbit de la
creació literària, tant en la difusió de l’obra creada
en valencià i traduïda a altres llengües com les
incorporades a la nostra cultura mitjançant
l’oportuna traducció al valencià.
Mesures especifiques per a l’edició en valencià.
Ajudes per a l’elaboració de plans estratègics i
estudis de mercat per al sector editorial valencià.
Mesures fiscals per a fomentar la inversió en el
sector editorial
Manteniment, increment i actualització d’activitats
de foment del llibre i la lectura.
Defensa del compliment de la Llei de propietat
intel·lectual i defensa dels drets legítims de la
propietat intel·lectual d’autores o autors i editores
o editors.
Campanyes sobre les conseqüències de la
pirateria en la indústria del llibre, creació i cultura
valenciana.
Foment de la lectura en suport digital: adquisició
de llicències eBiblios i ajudes a l’edició digital.

10 Foment de nous formats digitals interactius.
11 Foment d’espais de lectura en la xarxa.
12
13

Increment d’ajudes a la internacionalització del
llibre valencià
Implantació de línies de crèdit per a les llibreries a
través de l’IVF i l’SGR.

3*** 4****

Compliment
estimat

1*

2**

1

1,2

1

1,2

120%

1

0,8

1

0,8

80%

1

1

1

1

100%

0,5

1

1

1

50%

0

1

1,2

1,2

0%

1

1

1

1

100%

0,5

1

1

1

50%

0

1

1

1

0%

1

1

1

1

100%

0,5

1

1

1

50%

1

0,8

1

0,8

80%

1

1

1

1

100%

0

1

0,9

0,9

0%

Grau de Compliment línia estratègica 4.2

64%

1* Grau de compliment [0-1] 2** Recursos necessaris [0,8-1,2] 3*** Complexitat [0,7-1,2] 4**** Compliment potencial

L'A1 exigeix <<l’Ajust de les ajudes a la qualitat editorial i a la capacitat productiva del
sector>>
Aquesta acció es pot veure com a realitzada, ja que, en els últims anys, s'ha destinat
una quantitat creixent a la producció editorial per millorar la qualitat editorial i la
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capacitat productiva del sector22. Naturalment, la concessió d'ajudes té en compte la
qualitat editorial i la capacitat productiva de les empreses editorials. Les ajudes
regulars a la producció editorial han ascendit a 3.025 milions d'euros en el període
2017-2021. A estes quantitats cal sumar les ajudes urgents al sector del llibre de 2020
que van ascendir a 1 milió d'euros L'A2 proposa l'establiment <<d’Ajudes a la traducció
literària multilingüe, amb l'objectiu de fer present el valencià en l'àmbit de la creació
literària, tant en la difusió de l'obra creada en valencià com traduïda a altres llengües
com les incorporades a la nostra cultura a través de la traducció adequada al
valencià>>.
Efectivament, hi ha una convocatòria específica (RESOLUCIÓ de 31 de maig de l’any
2021), del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a
la traducció literària multilingüe realitzades per editorials per al foment del
multilingüisme. L'import per a l’any 2021 ascendeix a 150.000 euros amb càrrec a la línia
pressupostària S3168000, "Foment del multilingüisme autocentrat en el sector privat",
del programa 09.02.06.422,50, Promoció del valencià i gestió del multilingüisme.
L'A3 exigeix la realització de <<Mesures específiques per a l'edició en valencià>>
Durant el desenvolupament del PVFLL s'han incrementat les subvencions per a la
producció editorial en valencià i per a la presència en fires internacionals.
L'A4 sol·licita <<Ajudes per a l'elaboració de plans estratègics i estudis de mercat per
al sector editorial valencià>>
Els estudis desenvolupats en el marc de la PVFLL i dels quals tenim constància i poden
tindre un cert caràcter estratègic i de mercat amb interès per al sector editorial valencià,
són els Baròmetres d'hàbits de lectura i compra de llibres a la Comunitat Valenciana,
estudis encarregats per la Fundació Full a la consultora Baròmetre d'hàbits de lectura i
compra de llibres a la Comunitat Valenciana.

22

Per exemple, per a l’any 2020 es van establir noves i diferents ajudes en les
subvencions a la producció editorial amb una quantitat total de 800.000€.
(https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1585):
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Fins al moment s'han realitzat dos estudis, el primer amb dades de l’any 2018 i presentat
al març de l’any 2019 i el segon amb dades de l’any 2020 i presentat l’any 2021
L'A5 tracta de <<mesures fiscals per a fomentar la inversió en el sector editorial>>.
No tenim constància de què s’hagen pres mesures fiscals específiques per a la inversió
en el sector editorial.
L'A6 <<Mantenència, increment i actualització d'activitats de promoció del llibre i la
lectura>>.
Efectivament tots els agents implicats en la PVFLL, mantenen, incrementen i actualitzen
múltiples accions per a la promoció del llibre i del lector23
L'A7 sol·licita la <<Defensa del compliment de la Llei de Propietat Intel·lectual i la
defensa dels legítims drets de la propietat intel·lectual d'autors i editors>>

23

S’han realizat una gran diversitat d’actividades de foment de la lectura, como per exemple: el
Pla CLIC; el Saó d’Autor 360 graus; el Festival VOCIFERIO-Festa ALÇAVEU; el Festival
VOCIFERITO; Projecte MAX AUB; el Festival SINDOKMA; la participació a la Fira EXPOJOVE; el
Congrés Interncional Clàssiques i Modernes; la Fira Angouleme; la IV Plaça del Llibre Alacant, el
Saló Còmic València; el Saló Còmic Alacant; la Fira Bolònia;; Fira Buenos Aires; la Feria Frankfurt;
el Festival Còmic SPLASH; el Festival Poes-ència; el Festival GOLEM-FEST; la Jornada Diàleg; les
Jornadas Jaleo en xarxa, el Festival POEFESTA; les Fires del Llibre d’Alacant, València i Castelló;
el Festival VALENCIA NEGRA; la Fira LIBER; la Mostra Viva del Mediterrani; la Plaça del Llibre
Castelló; la Plaça del Llibre de Gandia; el Dia Mundial Poesia; la Jornada ADAPTA; el Passeig
Lletres Picanya; la Campanya Viatja Llibre; la Jornada ContesColtes; la Capitalitat Cultural
Bocairent; Capitalitat Cultural Elx; y el Festival 17 Musas, entre moltes altres accions. Les ajudes
en general per a la difusió del llibre i la lectura han passat de 245.000 euros l‘any 2017 als 650.000
l‘any 2021 i el pressupost per a finançar activitats per a fires, festivals, congressos i jornades han
passat dels 47.614,86€, l’any 2017 fins arribar a un total de 86.635,66€ l’any 2021.
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No tenim constància de cap acció específica, més enllà d’aquelles destinades al
compliment efectiu de la Llei.
L'A8 <<Campanyes sobre les conseqüències de la pirateria en la indústria del llibre, la
creació i la cultura valenciana>>
No coneixem cap implementació de cap acció en aquest sentit.
. L'A9 suggereix el <<Foment de la lectura en suport digital: adquisició de llicències
eBiblios i ajudes per a l'edició digital>>.
Es considera que aquesta acció s'ha realitzat. Per a la realització d'aquesta actuació es
poden veure dues actuacions realitzades, una destinada a la subvenció de l'edició i una
altra a la compra de noves llicències. La subvenció ha tingut una dotació màxima de
75.000 € anuals. i els recursos destinats a la compra de llicencies e-biblio durant el
període considerat proper als 250.000 euros
L'A10 "Foment de nous formats digitals interactius".
Tot i que és possible identificar algunes accions que promouen la digitalització dels
fons bibliogràfics24, no entenem aquestes accions com a "promoció de nous formats
digitals interactius".
L'A11 sol·licita el <<Foment dels espais de lectura en xarxa>>.
Es poden identificar diverses accions per al compliment d'aquest objectiu. La Fundació
FULL ha posat en marxa el club de lectura virtual "Full de Lectura"
(www.fulldelectura.com) i els dos cursos, amb la col·laboració d'Escola Valenciana,
s'han dirigit al Voluntariat pel valencià. D'altra banda, la Generalitat ha posat a disposició
la plataforma "eBiblio" de préstec de biblioteques en xarxa dins del programa del
Ministeri de Cultura. .
L'A12 exigeix <<l’Increment d'ajudes per a la internacionalització del llibre valencià>>.
Aquesta acció s'emmarca dins les ajudes per a participar en fires internacionals, on es
promou la internacionalització del llibre valencià, que és una visibilitat per al sector del

24

S’han fomentat nous formats digitals a través de la Universitat d’Alacant Bibiloteca Virtual
Miguel de Cervantes, mitjançant el conveni entre el Consell i la Universitat. Aquest conveni atorga
10.000€ a través de la Línia S0299 exceptuant l‘any 2021 on es va incrementar a 20.000€. Entre
les activitats que es contemplen en aquest conveni està la selecció i priorització de les obres
més significatives del patrimoni bibliogràfico valencià que puguen ser objecte de digitalització i
difusió a través de la Biblioteca Valenciana Digital i de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
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llibre valencià, que s'està duent a terme a través de la Direcció General de Cultura i
Patrimoni. Podem destacar les ajudes a la participació a la Fira de Bolònia, la Fira de
Buenos Aires, el Saló Anglouleme -per al còmic-, i la Fira de Frankfurt. Els recursos
destinats a la participació en fires internacionals es mantenen al voltant dels 50.000
euros anuals, per la qual cosa des de la mesura es proposa "l'augment" de les ajudes
considerem que aquesta actuació només es compleix parcialment.
L'A13 sol·licita la <<Implantació de línies de crèdit per a [editorials]* a través de l'IVF i
SGR>>
[Suposem que està mal format i es refereix a editorials, com es repeteix en la següent
secció]
No tenim constància de la implantació de línies de crèdit específiques per a llibreters
més enllà de la línia de finançament subvencionat IVF-Autònoms i Microempreses25. .

25

Les persones o empreses beneficiàries poden accedir a prèstecs d’entre 25.000 y 750.000
euros, a un interés d’Euribor + 0 %, a un plaç fins a 10 anys i fins a 2 de carència
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4.3. Comercialització, llibreries i distribució.
Objectius específics
Incrementar la xarxa comercial del llibre al territori valencià. Posar en valor la llibreria
com a espai de cultura. Promoure la relació de la llibreria amb l'escola, la biblioteca i el
barri/municipi.
Taula 26. Grau de compliment línea estratègica. 4.3. Comercialització, llibreries i distribució.
Nº
1

COMERCIALITZACIÓ, LLIBRERIESI DISTRIBUCIÓ

INDÚSTRIA

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Acció

1

Mesures per a garantir el compliment de la
Llei del Llibre, per a evitar la competència
deslleial
Campanyes de promoció de les llibreries
Establir un segell oficial de qualitat de les
llibreries.
Implantació del Bo cultura
Acords amb les llibreries a partir de propostes
de programes de foment lector

2

3

4

0,5 0,8 0,8 0,64

Compliment
estimat

32%

1

0,8 0,8 0,64

64%

0

0,8 0,8 0,64

0%

0

1

1,2

1,2

0%

1

1

1

1

100%

1

1

1

1

100%

1

1,2

1

1,2

120%

0

1

1,2

1,2

0%

1

1

1

1

100%

1

1

1

1

100%

1

1,2

1

1,2

120%

Mesures per a augmentar la presència del
llibre en la nostra comunitat.
Ajudes a les fires del llibre
Ajudes a la implantació de noves tecnologies
en la xarxa de llibreries valencianes
Implantació de línies de crèdit per a les
llibreries i distribuïdores a través d’IVF i SGR
Reforçar la relació entre les llibreries i els
centres educatius.
Dissenyar i implantar un pla de formació
reglada per a llibrers.
Afavorir el llibre valencià a les llibreries
valencianes.

Grau de Compliment línia estratègica 4.3.

67%

1* grau de compliment [0-1] 2** recursos necesarios [0.8-1.2] 3*** Complexitat [0.7-1.2] 4**** Compliment potencial

L'A1 exigeix l'establiment de <<Mesures per a garantir el compliment de la Llei del
Llibre, per evitar la competència deslleial>>
No tenim constància del disseny i implementació de mesures per part de cap dels agents
de la PVFLL per a "garantir el compliment de la Llei del Llibre", més enllà de les
genèriques en compliment de qualsevol Llei
L’A2 suposa la <<Realització de campanyes de promoció de llibreries>>.
De manera genèrica, l'acord de la Generalitat amb la Fundació Full inclou entre els seus
objectius la promoció de les llibreries. En el Portal del LLibre es recull una pestanya on
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estan presents les llibreries i aquest portal recomana periòdicament a les llibreries amb
campanyes de promoció ad hoc basades en píndoles audiovisuals.
L'A3 parla de la necessitat d'establir un <<Etiqueta’t de qualitat de les llibreries>>
No som conscients que s'haja implementat un segell oficial de qualitat dels llibres en el
marc d'accions i mesures per part de qualsevol dels agents implicats en el
desenvolupament de la PVFLL
L'A4 suggereix la <<Implantació del bo cultural>>.
De moment no hi ha un "bo cultural actiu", destinat a la compra de llibres. El bo cultural
existent s'aplica a les arts escèniques i al cinema
L'A5 sol·licita l’establiment <<d’Acords amb les llibreries a partir de propostes de
programes de foment lector>>.
En aquest sentit, observem com la Fundació FULL, en el marc de l'acord amb el Ministeri
d'Educació ha desenvolupat diversos programes de foment de la lectura a les llibreries:
"Llibreries Fest" i "Sentim les llibreries". "Llibreries Fest" és un festival que té lloc del 9 al
17 de novembre amb motiu del dia de les llibreries, el 16 de novembre. Fundació FULL
pel Llibre i la Lectura ha impulsat aquest projecte, proposat pel Gremi de Llibreters de
València, seguint una de les seues línies d'actuació
que consisteix a ajudar a consolidar les llibreries com
a espais culturals en contacte directe i constant amb
els seus usuaris. L'objectiu principal és apropar els
veïns a un espai que s'obre i canvia el seu paper inicial
per difondre altres tipus de manifestacions culturals26.
Mentre, el programa "Sentim Llibreries" pretén
promoure l'activitat de les lliberies del territori
valencià. Més concretament, es busca incentivar el
retorn dels lectors a les llibreries valencianes i
destacar el seu paper com a prescriptors de llibres27

26

http://fundaciofull.com/wp-content/uploads/2019/02/memria-llibreries-fest2018.pdf
27

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-amigo-invisible-sentimles-llibreries-extiende-toda-comunitat-valenciana-segunda-edicion20210406115340.html
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Grau de compliment: 1. Nivell de recursos: 1. Grau de Complexitat: 0.8. CONEIX EL 80%
L'A6 exigeix <<Mesures per a incrementar la presència del llibre en la nostra
Comunitat>>
La formulació i redacció tan genèrica de l’acció impossibilita avaluar el seu grau de
compliment. En conjunt, podem considerar que totes les accions que estem repassant
contribueixen d'una manera o una altra a "augmentar la presència del llibre a la nostra
comunitat".
L'A7 sol·licita <<Ajudes a les fires del llibre>>.
Esta acció es compleix amb l’aportació per part de la Direcció General d’ajudes a
diverses feries i festivals (entre els que cal destacar les feries del llibre d’Alacant,
Castelló i València; a més del Saló del Còmic d’Alacant i València; i la Plaça del llibre de
Castelló, Gandia i València.
L'A8 exigeix <<Ajudes la implantació de les noves tecnologies a la xarxa de llibreries
valencianes>>.
Aquesta actuació es pot considerar complida a través de les "Ajudes per a la
modernització de les llibreries de la Comunitat Valenciana", amb una dotació total de
360.000€, que està prevista com una convocatòria anual.
L'A9 sol·licita la <<I L'A10 suggereix <<Reforçar la relació entre les llibreries i els
centres educatius>>. mplantació de línies de crèdit per a llibreries i distribuïdors a
través de l'IVF i SGR>>.
No som conscients de la implantació de línies de crèdit específiques per a llibreters o
distribuïdors més enllà de la línia de finançament subvencionat IVF-Autònoms i
Microempreses.
L’A10 suggereix <<Reforçar la relació entre les llibreries i els centres educatius.>>
Aquests objectius es cobreixen amb les mesures dels Programes de dinamització de les
biblioteques escolars i foment de la lectura anual, que inclouen accions conjuntes amb
les biblioteques.
L’A11 demanda <<Dissenyar i implantar un pla de formació reglada per als llibreters>>.
La Fundació Full inicia enguany, juntament amb l'Escola de Biblioteca de la Universitat
de Barcelona, una formació universitària de postgrau a mida de les necessitats dels
llibreters valencians en la pràctica. A més, la Fundació FULL oferirà 15 beques a llibreries
valencianes.
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Aquesta formació de nivell avançat per a llibreters, anomenada “Títol d’Expert en Gestió
de Llibreries", comença el curs 2021-22. La formació s'impartirà en línia, a través de la
plataforma del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona i s'impartirà en tres
períodes de l'any en què l'activitat de les llibreries no suposa impediments per a
l'assistència: octubre-novembre, gener a març i maig-juny, amb un total de 15 crèdits
ECTS. Per a realitzar el curs a mida, prèviament es va llançar una enquesta a totes les
llibreries valencianes per a conéixer els seus interessos i necessitats. Així, els continguts
tractaran sobre la gestió econòmica, financera, fiscal i de tresoreria; el control
d'existències i dipòsits de llibres; i la gestió d'activitats culturals i promocionals. El
professorat està format per professors universitaris, experts en determinades matèries
i llibreters experimentats.
L'A12 sol·licita <<Afavorir el llibre valencià en les llibreries valencianes>>.
Aquesta acció està realitzada, ja que des de la Direcció General de Multilingüisme es
demana ajudes a la presència del llibre en valencià a les llibreries: subvencions per a la
promoció i visibilitat del valencià en teatres i llibreries. "Les llibreries són espais
comercials i culturals on els ciutadans entren en contacte amb la producció editorial a
escala internacional, nacional i regional. La presència de llibres en valencià a les
llibreries és un símptoma de normalitat cultural28. En la convocatòria de l’any 2020 es
van destinar 150.000 euros per a ajudes a llibreters.

Resum
Sembla clar, en l'àmbit de la indústria del llibre, les taxes de compliment més baixes es
donen pel que fa a l’àmbit dels autors. Moltes de les mesures no s'han implementat i per
tant no hi ha beques per a la creació, ni programes d'intercanvi, ni centre de
documentació sobre els clàssics. Probablement la feblesa dels agents que representen
la creació en el model de governança de la PVFLL explica aquest baix grau de
compliment.
D'altra banda, per a les editorials i el sector dels llibreters, els graus de compliment quasi
arriben als dos terços. En el cas de les editorials, es compleixen les diferents ajudes a
l'edició vigents i no es compleixen les que tenen a veure amb incentius fiscals o ajudes
econòmiques a través de l'IVF i l'SGR.

28

http://dogv.gva.es/datos/2020/06/26/pdf/2020_4794.pdf
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Gràfica 2. Grau de compliment en l'àmbit de la indústria del llibre.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Grau de compliment línia estratègica 4.1.
AUTORS

23%

Grau de compliment línia estratègica 4.2.
EDITORS

64%

Grau de compliment línia estratègica 4.3.
COMERCIALITZACIÓ, LLIBRERIES I…

67%

Mitjana

51%

Per al sector dels llibreters, es compleixen aquells que tenen a veure amb la
modernització tecnològica, les ajudes a fires i festivals del llibre, la implantació de
formació reglada per a la llibretera o llibreter, o ajudes per a la presència de llibres en
valencià en llibreters, entre altres. D'altra banda, no es compleix la implantació d'un
segell de qualitat, el bo cultura, i les línies de crèdits i avals de l'IVF i l'SGR
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ÀMBIT DE LA DIFUSIÓ.
5.1. Estudis i investigacions
Objectius específics





Realitzar estudis i investigacions concretes sobre la lectura a la Comunitat
Valenciana per a poder proposar un diagnòstic i actuar amb un mapa de bones
pràctiques de lectura. Les investigacions seguiran dues línies:
Estudis sobre la població lectora.
Estudis sobre la lectura.

Taula 27. Grau de compliment línea estratègica 5.1. Estudis i Investigacions.

ESTUDIS I INVESTIGACIONS

DIFUSIÓ

Nº

1

2

3

Acció
Estudi sobre la població i
hàbits lectors (1.
Població escolar i
literatura infantil i juvenil
(LIJ); 2. Població familiar
i hàbits de lectura, i 3.
Població adulta i hàbits
de lectura.
Estudis sobre la lectura
(1. Tendències de
lectura, i 2. Lectura i
Comunicació)
Simposi sobre models de
bones pràctiques de
lectura amb
convocatòria oberta per
la web institucional que
mostre models de bones
pràctiques de foment de
la lectura realitzades en
qualsevol espai i amb tot
tipus d’actors

Compliment
estimat

1*

2**

3***

4****

1

1

1

1

100%

0

1

1

1

0%

0,5

0,8

0,8

0,64

32%

Grau de compliment línia estratègica 5.1

48%

1* Grau de compliment [0-1] 2** Recursos necessaris [0,8-1,2] 3*** Complexitat [0,7-1,2] 4**** Compliment potencial

L'A1 demanda <<l’Estudi sobre la població i els hàbits de lectura (1. Població escolar
i literatura infantil i juvenil (LIJ); 2. Població familiar i hàbits de lectura, i 3. Població
adulta i hàbits de lectura) >>.
Podem entendre que aquesta acció es compleix amb els estudis encarregats sobre la
Pràctica Cultural a la Comunitat Valenciana de 2017, i amb els Baròmetres de lectura i
compra de llibres a la Comunitat Valenciana els anys 2018 i 2020.
L'A2 demanda <<Estudis de lectura (1. Tendències lectores, i 2. Lectura i
Comunicació) >>
No tenim constància que s’hagen realitzat estos estudis de manera específica, a banda
de les dades obtingudes en els estudis indicats en l’acció anterior. L'A3 proposa la
realització del <<III Simposi sobre models de bones pràctiques lectores amb una
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convocatòria oberta per web institucional que mostra models de bones pràctiques per
al foment de la lectura realitzats en qualsevol espai i amb tot tipus d'actors>>.
De nou, com en el cas de la mesura A4 de l’àmbit de les Escoles, encara que es pot
identificar en el context d'aquest objectiu, la realització d'unes jornades com les "VII
Jornades ERI Lectura: Investigació i Bones Pràctiques en Educació", desenvolupades per
la Universitat de València en col·laboració amb alguns CEFIRES, no podem considerar
un compliment total ja que no ens consta que cap dels agents del PVFLL organitzés o
promoguera l'esdeveniment.
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5.2. Territori.
Objectius específics.





Posar en valor els hàbits de lectura en la societat valenciana.
Vertebrar la Comunitat Valenciana al voltant del llibre i la lectura.
Donar a conèixer el territori a través del llibre i la lectura i viceversa.
Promoure la transversalitat del llibre i la lectura amb altres sectors i agents que
operen en el territori valencià.

Taula 28. Grau de compliment línea estratègica 5.2. Territori.

TERRITORI

DIFUSIÓ

Nº

Acció

1*

1

Desenvolupament del Programa
ciutats lectores en vint localitats de la
Comunitat Valenciana.

2

2**

3***

4****

Compliment
estimat

0,5

1

1,2

1,2

60%

Exposicions itinerants sobre llibres,
lectura i territori.

1

1

1

1

100%

3

Dissenyar i produir per al període 20172021 un total de deu exposicions
itinerants, que es cediran gratuïtament
a les cases de cultura, associacions,
escoles i altres institucions que ho
demanen.

1

1

1

1

100%

4

Realització de projectes culturals
d’animació lectora

1

1

1

1

100%

5

Foment de les fires del llibre en les
poblacions valencianes i altres
esdeveniments de foment lector.

1

1

1

1

100%

1

1

1

1

100%

1

1

1

1

100%

1

1

1

1

100%

1

1

1

1

100%

1

1

1

1

100%

6
7

8

9
10

11

Disseny d’un programa de visites
d’escriptores i escriptors a centres
culturals, biblioteques, associacions,
clubs de lectura, etc. de tot el territori
valencià
Campanyes d’animació lectora i tallers
d’escriptura.
Donar suport a les fundacions i cases
museu d’escriptors (Espai Joan FusterSueca, Fundació V. Andrés EstellésBurjassot, Fundació Carles SalvadorBenassal, Max Aub Segorbe, Gil-AlbertAlacant, Azorín-Monòver, Miguel
Hernández-Elx…).
Realització de rutes literàries. Suport a
les ja existents i creació de noves.
Celebració de la Festa del Llibre i
d’efemèrides i commemoracions
literàries.
Promoció de canals de comunicació,
interacció i coordinació d‘iniciatives
entre els diferents agents culturals
d‘un mateix poble o ciutat

Grau de compliment línia estratègica 5.2

96%

1* Grau de compliment [0-1] 2** Recursos necessaris [0,8-1,2] 3*** Complexitat [0,7-1,2] 4***Compliment potencial
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L'A1 demanda el <<Desenvolupament del programa "Ciutats lectores" en 20 localitats
de la Comunitat Valenciana>>.
El programa de "Ciutats lectores", desenvolupat i implementat a través de la Fundació
Full ha observat el seu compliment en un grau mitjà, ja que a dia d'avui, hi ha 10 ciutats
com a participants en el programa de ciutats lectores. S'ha implementat en un grup de
ciutats, però al contrari encara queden algunes ciutats per implementar.
Actualment, s'ha implantat en les localitats d'Alberic, l'Alcúdia, el Puig, Bocairent, Xeraco,
Marines, Paiporta i Utiel, i tot això amb el suport de la Diputació de València. Des de l’any
2020 també està en implantació a la ciutat de Crevillent.

L'A2 sol·licita la realització <<d’Exposicions itinerants sobre llibres, lectura i territori>>
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Des de la Fundació FULL, s'han realitzat diverses exposicions que han circulat per
diverses institucions: Nosaltres les escriptores29; Literatura valenciana actual30;
Il·lustració, còmic i compromís social31; Cases Museus dels escriptors, Viatja llibre:
paisatges literaris32 . I en aquests moments estan en producció, : Ruta Literària per
l'Albufera de València; Àlbums infantils il·lustrats en valencià en col·laboració amb la
Universitat d'Alacant; i Homenatge a Llorenç Giménez en col·laboració amb GuaixEscola Valenciana. Les exposicions s'han cedit principalment a biblioteques i centres
educatius, però també a centres culturals i fires del llibre. Aquests són diversos
exemples de les diferents exposicions itinerants que s'han celebrat des de FULL. No
obstant això, també s'han dut a terme a través d'altres institucions i entitats com la
Biblioteca Valenciana, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, APIV, etc.
L'A3, <<Dissenyar i produir per al període 2017-2021 un total de 10 exposicions
itinerants, que es traslladaran gratuïtament a les cases de cultura, associacions,
escoles i altres institucions que ho sol·licitin>>.
Tal com hem assenyalat en l'acció anterior, les diferents institucions implicades han
produït més de 10 exposicions que s'estan realitzant a través de diferents espais.
L'A4 proposa la <<Realitzación de Projectes Culturals d'animació lectora>>
Els diferents agents implicats en la implantació de la PVFLL desenvolupen regularment
projectes d'animació lectora. Aquestes activitats fomenten la lectura i la creació literària
a través de tallers, trobades amb autors, recitals, exposicions o publicacions
específiques sobre didàctica de la lectura com les jornades
També s'han celebrat les Jornades ContesColtes: amb el suport dels diferents agents
implicats en el PVFLL i que mostren el treball d'aquells professionals que treballen pel
foment de la lectura; Crear un marc de participació i intercanvi entre els contes i
animadors o gestors culturals, bibliotecaris i altres mediadors que tinguin un vincle
professional amb el món de l'animació lectora.
L'A5 reivindica el <Fomento de les fires del llibre en les poblacions valencianes i altres
esdeveniments de foment de la lectura>>

29

http://escriptoresvalencianes.com/

30

http://literaturavalencianaactual.com/

31

http://graficacompromesa.com/

32

http://viatjallibre.com/rutes/
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Aquesta acció es considera duta a terme, ja que a més de
la ja històrica Fira del Llibre de València, la plaça del Llibre
ha guanyat protagonisme, així com museus com l'IVAM han
celebrat el Dia del Llibre amb activitats com "Llegir a
l'IVAM". També hi ha hagut fires del llibre de caràcter artístic
com la fira Babakamo. Amb artistes que s'inicien en el món
de l'art com Colors Al Vent, a artistes de caràcter més
consolidat com Elías Taño. També s'ha celebrat a Castelló
la Plaça del Llibre (2019; 2020; 2021); Plaça del Llibre de
València; Plaça del Llibre de Gandia (2021). Altres fires del llibre, amb el suport del PVFLL
són, el Saló del Còmic de València i l'Alacantí; el Còmic SPLASH, Festival, el Festival
Poes-ència, el Festival GOLEM-FEST; el Festival VALÈNCIA NEGRA i la Fira LIBER.
L'A6 proposa el <<Disseny d'un programa de visites d'escriptors a centres culturals,
biblioteques, associacions, clubs de lectura, etc. en tot el territori valencià>>
Aquesta acció també ha sigut implementada simultàniament per diversos agents
implicats en la implementació del PVFLL, des de la Biblioteca Valenciana, fins a la
Fundació Full així com diverses biblioteques o el Pla Clic
L'A7 exigeix la realització de <<Campanyes d'animació lectora i tallers d'escriptura>>.
S'han dut a terme activitats de promoció dels autors valencians, dinamització del sector
editorial i de les llibreries i campanyes de sensibilització dels lectors. Dins d'aquestes
activitats s'han dut a terme campanyes de sensibilització, clubs de lectura virtuals,
difusió en fires especialitzades en el llibre i la motivació per llegir en família així com la
realització de guies específiques en l'àmbit familiar i amb tallers d'escriptura creativa.
Altres agents, amb el suport de la Direcció General, van desenvolupar accions dirigides
a l'animació lectora i la realització de tallers d'escriptura amb les dues edicions del Saló
de l'Autor 360 graus de caràcter formatiu i promocional: es realitzen presentacions,
taules rodones, debats, múltiples presentacions.
L'A8 sol·licita <<Donar suport fundacions i cases-museus d'escriptors (Espai Joan
Fuster, Sueca; Fundació V. Andrés Estellés, Burjassot; Fundació Carles Salvador,
Benasal; Max Aub, Sogorb; Gil Albert, Alacant; Azorín, Monóvar; Miguel Hernández,
Elx)>>.
Les fundacions i els museus-casa han rebut subvencions de la Generalitat. Un dels
exemples són les ajudes resultants d'un conveni entre Educació i l'Ajuntament de Sueca
per al funcionament de l'Espai Joan Fuster. El Ple del Consell ha aprovat un conveni de
col·laboració entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i l'Ajuntament de Sueca
amb la finalitat de finançar les despeses de funcionament de l'Espai Joan Fuster, així
com la realització d'activitats que tenen com a objectiu fomentar la lectura i l'estudi de
l'obra de Joan Fuster. la Conselleria aporta diverses quantitats a les entitats promotores.
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Amb les aportacions, a més de les despeses de funcionament i personals, solen
finançar activitats de foment de la lectura, la didàctica i l'estudi de l'obra dels autors.
L'A9 suggereix la <<Realització de les rutes literàries, suport a les existents i creació
de noves>>
La Fundació Ple, dins del Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d'Animació a la
Lectura i Foment del Lector, un projecte que compta amb el suport del Ministeri
d'Educació, i que forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre proposa un conjunt de
Rutes Literàries (Blasco Ibáñez, Estellés, El teatre interior, de contermporáneos i autors
medievals...) Altres agents també han desenvolupat serveis i productes similars a les
rutes literàries.
L'A10 sol·licita la <<Celebració del Festival del Llibre, efemèrides i commemoracions
literàries>>.
De manera genèrica, a mesura que s'escriuen les propostes, podem considerar que la
majoria dels agents implicats en el desenvolupament de la PVFLL promouen i participen
en les celebracions relacionades amb el llibre, les efemèrides i les commemoracions
literàries.
L'A11 exigeix la <<Promoció dels canals de comunicació, interacció i coordinació
d'iniciatives entre els diferents agents culturals d'una mateixa localitat o ciutat>>
Donada la generalitat de la formulació de l'acció, no és difícil precisar el compliment
d'aquesta proposta.
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5.3. Mediadors de lectura
Objectiu específic


Reconèixer i donar prestigi als mediadors de la lectura en les iniciatives de
foment de la lectura.

Taula 29. Grau de compliment línea estratègica 5.3. Mediadors de Lectura.
Nº

MEDIADORS DE LECTURA

Compliment
estimat

1*

2**

3***

4****

1

1

1

1

100%

2

Desenvolupament
d’un
programa de voluntariat
lector per a incrementar
l’èxit
educatiu
dels
xiquets i xiquetes a través
del treball de comprensió
lectora.
jo

0,5

1

1

0,64

32%

3

Plans de formació de
mediadors de la lectura
dirigits
a
mestres,
bibliotecaris, llibrers i
dinamitzadors culturals,
en col·laboració amb
l’administració educativa i
les
universitats
valencianes.

0,5

1

1

1

50%

1

DIFUSIÓ

Acció
Campanyes
de
concienciació del paper
meidador de les famílies
en el foment lector

Grau de compliment línia estratègica 5.3

61%

1* grado de cumplimiento [0-1] 2** recursos necesarios[0,8-1,2] 3*** Complejidad [0,7-1,2] 4****Cumplimiento potencial

L'A1 exigeix la realització de <<Campanyes per a conscienciar sobre el paper
mediador de les famílies en el foment de la lectura>>.
Com hem destacat en l'anàlisi de mesures anteriors, campanyes com "Llegim en família.
Llibres... i més", i en general tots els actors i la majoria de les accions destaquen
explícitament el paper mediador de la família en el foment de la lectura, però no
identifiquem cap acció centrada exclusivament en aquesta finalitat, per la qual cosa
considerem que aquest fi es compleix parcialment
L'A2 suggereix la <<Desenvolupament d'un programa de voluntariat lector per
augmentar l'èxit educatiu de les xiquetes i xiquets, a través del treball de comprensió
lectora>>.
Tot i que l'acció no s'ha dut a terme fins ara, les persones implicades confirmen que la
Fundació FULL té un conveni amb la Fundació Bofill per a implementar el programa
Lecxit al País Valencià: LECXIT és un projecte de voluntariat provat i d'alt impacte
(original de la Fundació Jaume Bofill, que la Fundació FULL per al Llibre i la Lectura tenia
previst implementar per primera vegada a València). El voluntariat consisteix en la
tutoria individual entre un mentor adult (a partir de 18 anys) i un nen a qui acompanya
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llegint durant una hora a la setmana. . Malauradament, sobre la base de la implantació
en el curs escolar 2020-21, les limitacions imposades per la COVID-19 i la impossibilitat
d'iniciar el programa per mitjans telemàtics han ajornat la posada en marxa per al curs
2021-22. Per tant, s'entén que, tot i que no es tracta d'una actuació realitzada en el
moment de la finalització del Pla de Foment de la Lectura 2017-2021, es tracta d'una
acció que va dirigida a la seva pròxima implementació i que ja està dissenyada i
programada, per la qual cosa considerem complerta al 50%.
L'A3 sol·licita la creació de <<Plans de formació de mediadors de lectura dirigits a
docents, bibliotecaris, llibreters i promotors culturals, en col·laboració amb
l'administració educativa i les universitats valencianes>>.
De manera genèrica, amb les accions de formació i difusió desenvolupades pels
diferents agents implicats en el PVFLL, la majoria dels quals s'expliquen en les
actuacions anteriors, es pot afirmar que hi ha una àmplia oferta formativa disponible
pels mediadors lectors. Malgrat això, no podem identificar propostes de "plans de
formació!" que es puguen entendre de manera contínua i articulada en el marc de la
PVFLL, per la qual cosa considerem que aquesta acció només es compleix parcialment.
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5.4. Difusió i mitjans de comunicació .
Taula 30. Grau de compliment línea estratègica 5.4. Difusió i mitjans de comunicació.
Nº
1

2

DIFUSIÓ I MITJANS DE COMUNICACIÓ

DIFUSIÓ

3
4

5
6
7

Acció

1*

Fomentar la participació activa de les
persones usuàries i els mitjans de
comunicació en accions de foment de
la lectura.
Augmentar la presència de la
informació del món del llibre i de les
creadores i creadors literaris en els
serveis informatius dels mitjans de
titularitat pública.
Crear programes específics destinats a
la promoció de la lectura.
Crear estímuls públics perquè els
mitjans privats de comunicació
fomenten programes culturals al
voltant dels llibres, la lectura i la
participació en l’escriptura.
Afavorir la cobertura mediàtica de tots
els actes i esdeveniments relacionats
amb el llibre i la lectura
Reforçar els suplements literaris en la
premsa diària i incrementar la
presència del llibre i d’autores i autors
valencians.
Normalitzar la presència del llibre en
les programacions de ràdio
Promocionar el llibre valencià i la

8 lectura en les xarxes socials.
9

10

Creació d’un canal audiovisual lligat al
web institucional del Pla per a donar a
conèixer totes les accions, iniciatives i
noticies relacionades amb el llibre i la
lectura.
Creació d’una base de dades amb
accés públic per a informar, en la qual
tots els actors puguen tindre
informació detallada i actualitzada tant
de les accions que es duen a terme
com d’escriptors, escriptores,
il·lustradors, il·lustradores, editorials,
llibreries, etc

2**

3***

4****

Compliment
estimat

1

1

1

1

100%

0

0,8

0,8

0,64

0%

0

1,2

1,2

1,44

0%

0

1,1

1,1

1,21

0%

0

0,8

0,9

0,72

0%

0

0,8

0,9

0,72

0%

0

0,8

0,8

0,64

0%

1

0,8

1

0,8

80%

0

1

1

1

0%

0,5

1

1

1

50%

Grau de compliment línia estratègica 5.4

23%

1* Grado de cumplimiento [0-1] 2** Recursos necesarios[0,8-1,2] 3*** Complejidad [0,7-1,2] 4****Cumplimiento potencial

L'A1 proposa <<Fomentar la participació activa dels usuaris i els mitjans de
comunicació en accions de foment de la lectura>>.
Així, formulat de manera genèrica, podem entendre que les actuacions d'agents a través
dels quals s'ha vehiculitzat el PVFLL, com la Fundació Full, o el COBDCV fomenten la
participació activa dels usuaris i dels mitjans de comunicació. .
L'A2 exigeix <<Augmentar la presència d'informació del món del llibre i dels creadors
literaris en els serveis d'informació dels mitjans de comunicació de titularitat
pública>>
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No tenim constància que s'haja iniciat específicament cap acció deliberada Augmentar
la presència d'informació del món del llibre i dels creadors literaris en els serveis
d'informació dels mitjans de comunicació de titularitat pública, des del paraigua de la
PVFLL.
L'A3 proposa <<Crear programes específics destinats a promoure la lectura>>
No ens consta que específicament s'hagen creat programes específics per al foment de
la lectura, a petició o derivats de l'actuació de qualsevol dels principals promotors i
promotors del PVFLL.
L'A4 demana <<Crear estímuls públics per als mitjans privats per fomentar
programes culturals al voltant del llibre, la lectura i la participació en l'escriptura>>
No ens consta l’ús conscients de l'ús d'estímuls públics per als mitjans privats per
promoure programes culturals al voltant del llibre, la lectura i la participació en
l'escriptura.
L'A5 exigeix <<Afavorir cobertura mediàtica de tots els actes i esdeveniments
relacionats amb el llibre i la lectura>>
No som conscients que el PVFLL ha afavorit la cobertura mediàtica de tots els actes i
esdeveniments relacionats amb el llibre i la lectura.
L'A6 descriu la necessitat de <<Reforçar suplements literaris en la premsa diària i
augmentar la presència de llibres i autors valencians>>.
No tenim constància de l'existència de mesures per part de la PVFLL per a reforçar els
suplements literaris en la premsa diària i augmentar la presència de llibres i autors
valencians.
L'A7 exigeix la <<Normalització de la presència del llibre en la programació
radiofònica>>.
No som conscients de mesures o accions específiques per a la Normalització de la
presència del llibre en la programació radiofònica.
L'A8 <<Promoció del llibre valencià i la lectura en xarxes socials>>.
Aquesta acció s'ha dut a terme a través de la Fundació FULL, a través de quatre
campanyes
diferents:
#Llegimfalles;
#LlibresalCim;
#SentimLesLlibreries;
#EMTValenciaLlegim. L'A9 sol·licita la <<Creació d'un canal audiovisual vinculat a la
pàgina web institucional del Pla per donar a conèixer totes les accions, iniciatives i
novetats relacionades amb el llibre i la lectura>>.
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No s'ha creat cap canal audiovisual ni pàgina web institucional de la PVFLL.
L'A10 exigeix la <<Creació d'una base de dades amb accés públic per informar on tots
els actors poden disposar d'informació detallada i actualitzada tant de les accions que
es duen a terme, com d'escriptors i il·lustradors, editors, llibreries, etc.>>.
Tot i que no és possible identificar una base de dades centralitzada, aquesta actuació
està parcialment coberta amb les diverses fonts i bases de dades posats a disposició
pels diferents agents implicats en la implantació de la PVFLL, especialment aquells
serveis, recursos i catàlegs de la Fundació Full.

5.5. Web i xarxes socials.
Taula 31. Grau de compliment línea estretègica. 5.5. Web i xarxes socials.

WEB I XARXES SOCIALS

DIFUSIÓ

Nº

1

2
3

Acció
Lloc web específic del
PVFLL per a centres
docents i biblioteques de
formació i difusió de la
lectura amb especial
atenció a la lectura en
valencià. (La lectura.
Generalitat Valenciana) )
Creació i manteniment
de perfils en Facebook,
Twitter, Instagram,
Youtube
Campanya de tràiler de
llibres

Compliment
estimat

1*

2**

3***

4****

0

0,8

0,8

0,64

0%

0

0,8

0,8

0,64

0%

0

0,9

0,7

0,63

0%

Grau de Compliment línia estratègica 5.5

0%

1* Grado de cumplimiento [0-1] 2** Recursos necesarios[0,8-1,2] 3*** Complejidad [0,7-1,2] 4**** Cumplimiento potencial

L'A1 sol·licita la <<Creació d'una pàgina web específica del PVFLL per a centres
educatius i biblioteques de formació i difusió de la lectura amb especial atenció a la
lectura en valencià (La lectura. Generalitat Valenciana)>>.
L'acció no s'ha dut a terme i es limita a disposar d'un ARXIU TAG dins del lloc web de
FULL
L'A2 proposa la <<Creació i manteniment de perfils a Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube>>
En aquest cas, no hi ha cap xarxa social que faça referència a la PVFLL, per la qual cosa
es considera que l'acció no està realitzada.
L'A3 suggereix la realització d'una <<Campanya de tràilers de llibres>>.
Tot i que s'ha realitzat 'Un tràiler de lectura en equip', i alguns vídeos per al foment de la
lectura que es troben a la pàgina web de la Fundació Full, no tenim constància que s’haja
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publicat cap campanya de tràilers de llibres, per la qual cosa es considera que l'acció no
s’ha portat a terme.
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5.6. Bloguers i Blogueres .
Taula 32. Grau de compliment línes estratègica 5.6. Bloguers i blogueres.
N
º

B

DIFUSIÓ

1

2

3

Acció Acción

1*

2**

3***

4****

Compliment
estimat

0

1,2

1

1,2

0%

0

1,2

1

1,2

0%

0

1

1

1

0%

Campanya publicitària anual de
promoció del llibre i la lectura en
les diferents televisions locals,
comarcals i d’àmbit autonòmic,
amb la participació de persones
influents que posen en valor el
llibre i la lectura.
Campanyes estacionals
(Per
Nadal, regala llibres; Llegir a l’estiu
i Aniversari del Tirant Lo Blanch).
Aquestes
tres
campanyes
estacionals aniran acompanyades
de bàners.
Afavoriment de la cobertura
mediàtica de tots els
esdeveniments públics
relacionats amb el llibre i el
foment lector a la Comunitat
Valenciana.

Grau de Compliment línia estratègica 5.6

0%

1* Grau de compliment [0-1] 2** Recursos necessaris [0,8-1,2] 3*** Complexitat [0,7-1,2] 4**** Compliment potencial

L'A1 exigeix la realització d'una <<Campanya publicitària anual per a promoure el
llibre i la lectura en les diferents televisions locals, comarcals i d’àmbit autonòmic,
amb la participació de persones influents que valoren el llibre i la lectura (Banners) >>.
No ens consta que s’haja realitzat cap d'aquestes campanyes
L'A2 sol·licita la realització de campanyes estacionals (Per Nadal, regala llibres;
Llegeix a l'estiu i Aniversari del Tirant lo Blanch). Aquestes tres campanyes de
temporada que aniran acompanyades de pancartes>>
A través del programa Llegim no s'han dut a terme campanyes estacionals, tot i que
algunes fundacions han participat activament en algunes campanyes, com la de Nadal.
No obstant això, no es pot considerar una acció realitzada.
L ‘A3 descriu la necessitat d'<<Afavorir la cobertura mediàtica de tots els actes públics
relacionats amb el llibre i el foment de la lectura a la Comunitat Valenciana>>.
Malgrat que la cobertura mediàtica és més gran ara que quan va començar el programa
Llegim, no podem considerar que a petició del PVFLL s'haja produït una cobertura
mediàtica de tots els actes públics relacionats amb el llibre i el foment de la lectura a la
Comunitat Valenciana.
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5.7. Premsa
Taula 33. Grau de compliment línea estratègica 5.7. Premsa.
Nº

1*

2**

Campanya publicitària anual de promoció del llibre
i la lectura, amb la participació de persones
influents que posen en valor el llibre i la lectura.
Aquesta campanya constarà d’espots, falques
radiofòniques i insercions en premsa, cartells,
mobiliari urbà, díptics...

0

1,2

1

1,2

0%

2

Campanyes estacionals (Per Nadal, regala llibres;
Llegir a l’estiu i Aniversari de Tirant Lo Blanch).
Aquestes campanyes constaran d’espots, falques
radiofòniques i insercions en premsa, cartells,
mobiliari urbà, díptics...

0

1,2

1

1,2

0%

3

Signatura de convenis amb els diferents periòdics i
revistes de la Comunitat Valenciana, per a
fomentar el llibre i la lectura. Aquests convenis
contemplaran: La creació de seccions fixes de
promoció del llibre i la lectura en les publicacions;
La promoció del llibre valencià en aquestes
seccions, tot assegurant-ne la presència; El
reforçament dels suplements literaris, si en té el
mitjà, tot incrementant-hi la presència del llibre
valencià; La recuperació de la normalitat del
valencià en la premsa establint una presència
mínima d’articles i ressenyes en valencià en les
diferents publicacions; L’afavoriment de la
cobertura mediàtica de tots els actes i
esdeveniments públics relacionats amb el llibre i el
foment lector; Contraprestacions econòmiques
amb insercions publicitàries institucionals, compra
d’exemplars o subvencions.

0

0,8

1,2 0,96

0%

PREMSA

1

DIFUSIÓ

Compliment
estimat

Acció

3*** 4****

Grau de Compliment línia estratègica 5.7

0%

1* Grado de cumplimiento [0-1] 2** Recursos necesarios[0,8-1,2] 3*** Complejidad [0,7-1,2] 4****Cumplimiento potencial

L'A1 advoca per la realització d'una << Campanya anual de foment del llibre i la lectura,
amb la participació de persones influents que valoren els llibres i la lectura.Aquesta
campanya consta d'espots, espots de ràdio i insercions de premsa, cartells, mobiliari
urbà, díptics... >>
No s'ha pres cap mesura en aquest sentit
L'A2 exigeix l'execució de <<Campanyes estacionals (Per Nadal, regala llibres; Llegeix
a l'estiu i Aniversari del Tirant lo Blanch). Aquestes campanyes consistiran en espots,
espots de ràdio i insercions a la premsa, cartells, mobiliari urbà, díptics...>>.
No tenim constància que s'haja implementat aquesta acció
. L'A3 sol·licita a la <<Firma de convenis amb els diferents diaris i revistes de la
Comunitat Valenciana per a fomentar el llibre i la lectura. Aquests acords
contemplaran: la creació de seccions fixes per al foment del llibre i la lectura, en
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aquestes publicacions; la promoció del llibre valencià en aquestes seccions,
assegurant la seua presència...; el reforç dels suplements literaris, si el mitjà els té,
augmentant la presència del llibre valencià; la recuperació de la normalitat del valencià
en la premsa, establint una presència mínima d'articles i ressenyes en valencià en les
diferents publicacions; l'afavoriment de la cobertura mediàtica de tots els actes i actes
públics relacionats amb el llibre i el foment de la lectura i la compensació econòmica
amb insercions publicitàries institucionals, compra d'exemplars o subvencions>>.
No tenim constància de cap signatura de convenis entre els diferents diaris i revistes
per promoure el llibre i la lectura.
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5.8. Ràdios
Taula 34. Grau de compliment línea estratègica 5.7. Ràdios.
N
º

1

2

RÀDIOS

DIFUSIÓ

3

4

Acció
Campanya publicitària anual de
promoció del llibre i la lectura, amb la
participació de persones influents que
posen en valor el llibre i la lectura.
Falques de ràdio.
Campanyes estacionals (Per Nadal,
regala llibres, Llegir a l’estiu i Aniversari
del Tirant Lo Blanch). Aquestes tres
campanyes anuals aniran
acompanyades de falques de ràdio i
altres continguts.
Programes de ràdio sobre llibres i la
lectura. Impulsar programes radiofònics
o col·laboracions amb seccions
específiques en programes ja en
emissió posant a l’abast de les diferents
emissores continguts sobre el llibre i la
lectura i afavorint la cobertura mediàtica
dels actes públics relacionats amb el
llibre i foment lector.
Signatura de convenis amb les diferents
emissores de la Comunitat Valenciana,
tant públiques com privades, per a
fomentar el llibre i la lectura. Aquests
convenis contemplaran: La creació de
seccions fixes de promoció del llibre i la
lectura dins de les programacions
habituals; la promoció del llibre valencià
en aquests programes, tot assegurantne la presència; la recuperació de la
normalitat del valencià en les
programacions de les diferents
emissores radiofòniques establint una
presència mínima de programes i
seccions en valencià en les
programacions; l’afavoriment de la
cobertura mediàtica de tots els actes i
esdeveniments públics relacionats amb
el llibre i el foment lector i
contraprestacions econòmiques amb
falques publicitàries institucionals o
subvencions.

1

2

3

4

Compliment
estimat

0

1,2

1

1,2

0%

0

1,2

1

1,2

0%

0

1,1

1,1

1,21

0%

0

0,8

1,1

0,88

0%

Grau de compliment línia estratègica 5.8

0%

1* grau de cumplimiento [0-1] 2** recursos necesarios[0,8-1,2] 3*** Complejidad [0,7-1,2] 4****Cumplimiento potencial

L'A1 demana la posada en marxa de la <<Campanya publicitària anual per promoure el
llibre i la lectura, amb la participació de persones influents que valoren els llibres i la
lectura. Espots radiofònics>>.
No tenim constància que s’haja realitzat aquesta campanya
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L'A2 proposa la realització de <<Campanyes estacionals (Per Nadal, regala llibres;
Llegeix a l'estiu i Aniversari del Tirant lo Blanch). Aquestes tres campanyes anuals aniran
acompanyades d'espots radiofònics i altres continguts>>.
No tenim constància de cap "campanya estacional".
L’A3 exigeix la creació de <<Programes de ràdio sobre llibres i lectura. Promoure
programes de ràdio o col·laboracions amb seccions específiques en programes ja en
emissió, posant a disposició de les diferents emissores continguts sobre llibres i lectura
i afavorint la cobertura mediàtica d'esdeveniments públics relacionats amb el llibre i el
foment de la lectura>>.
No estem segurs que hagen estat produïts o realitzats pels agents implicats en la PVFLL
o que hagen posat a disposició de les diferents emissores continguts sobre el llibre o la
promoció de programes de ràdio.
L'A4 sol·licita la <<Signatura de convenis amb les diferents emissores de la Comunitat
Valenciana, tant públiques com privades, per a fomentar el llibre i la lectura. Aquests
convenis contemplaran: la creació de seccions fixes per al foment del llibre i la lectura
dins de la programació habitual; el foment del llibre valencià en aquests apartats,
assegurant la seua presència...; la recuperació de la normalitat del valencià en la
programació de les diferents emissores de ràdio, establint una presència mínima de
programes i seccions en valencià en la programació; l'afavoriment de la cobertura
mediàtica de tots els actes i actes públics relacionats amb el llibre i el foment de la
lectura, i la compensació econòmica amb places de publicitat institucional o
subvencions>>.
No ens consta que s'hagen signat convenis amb les diferents emissores, ni públiques ni
privades, per fomentar el llibre i la lectura.
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5.9. Televisió.
Taula 35. Grau de compliment línea estratègica 5.9. Televisió.
N
º

1

2

TELEVISIÓ

DIFUSIÓ

3

4

5

Acció
Campanya publicitària anual de
promoció del llibre i la lectura en les
diferents televisions locals, comarcals
i d’àmbit autonòmic, amb la
participació de persones influents que
posen en valor el llibre i la lectura
Campanyes estacionals: (Per Nadal,
regala llibres, Llegir a l’estiu i
Aniversari del Tirant Lo Blanch)
Aquestes tres campanyes estacionals
aniran acompanyades d’espots i altres
continguts que n’afavorisquen la
difusió
Creació a RTVV d’un programa
multiplataforma setmanal sobre
llibres i foment lector. Un programa
multiplataforma que vertebre el
territori valencià al voltant de l’eix de
llibre i la lectura. e
Programes de televisió sobre llibres i
lectura en televisions locals,
comarcals i altres d’àmbit autonòmic.
Impulsar programes en les televisions
locals i autonòmiques o
col·laboracions amb seccions
específiques en programes ja en
emissió, posant a l’abast de les
diferents televisions continguts sobre
el llibre i la lectura i afavorint la
cobertura mediàtica dels actes públics
relacionats amb el llibre i foment
lector.
Signatura de convenis amb les
diferents televisions locals, comarcals
i d’àmbit autonòmics de la Comunitat
Valenciana, tant públiques com
privades, per a fomentar el llibre i la
lectura. Aquests convenis
contemplaran: La creació de seccions
fixes de promoció del llibre i la lectura
dins de les programacions habituals;
la promoció del llibre valencià en
aquests programes, tot assegurant-ne
la presència; la recuperació de la
normalitat del valencià en les
programacions de les diferents
televisions locals, comarcals i
autonòmiques, establint una presència
mínima de programes i seccions en
valencià en les programacions;
l’afavoriment de la cobertura
mediàtica de tots els actes i
esdeveniments públics relacionats
amb el llibre i el foment lector, i
contraprestacions econòmiques amb
insercions publicitàries institucionals
o subvencions.

1*

2**

3***

4****

Compliment
estimat

0

1

1

1

0%

0

1

1

1

0%

1

1,1

1,1

1,21

121%

0

1,2

1,3

1,56

0%

0

0,8

1,1

0,88

Grau de compliment línia estratègica 5.9

0%

24%

1* grado de cumplimiento [0-1] 2** recursos necesarios[0,8-1,2] 3*** Complejidad [0,7-1,2] 4****Cumplimiento potencial
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L'A1 sol·licita la realització d'una <<Campanya publicitària anual per al foment del llibre
i la lectura en les diferents televisions locals, autonòmiques i autonòmiques, amb la
participació de persones influents que valoren el llibre i la lectura>>. .
Com en l'acció 1 del punt 5.7., no s'han implementat accions en aquesta línia. Les
característiques, tant d'implementació com d'utilitat, són les mateixes
L'A2 exigeix l'execució de <<Campanyes estacionals (Per Nadal, regala llibres; Llegeix a
l'estiu i Aniversari del Tirant lo Blanch): Aquestes tres campanyes de temporada aniran
acompanyades d'espots i altres continguts que afavorisquen la seua difusió>>.
En aquest aspecte, es reitera de nou l'actuació i amb la mateixa dificultat
d'implementació i utilitat que les actuacions anteriors referides a campanyes
estacionals.
L'A3 sol·licita a la <<Creció en RTVV d'un programa multiplataforma setmanal sobre
llibres i promoció lectora. Un programa multiplataforma que vertebre el territori valencià
al voltant de l'eix del llibre i la lectura>>.
Aquest programa proporcionarà informació sobre notícies editorials, autors clàssics
valencians, editorials, llibreries, biblioteques, clubs de lectura i tot tipus d'activitats de
foment de la lectura; càpsules multiplataforma diàries sobre llibres i promoció de
lectors. Aquestes peces es poden programar de forma independent o dins de les
diferents notícies i, finalment, la cobertura informativa. Aquesta acció s'ha dut a terme a
través del Programa "Plaerdemavida". Els recursos invertits i la dificultat
d'implementació és similar al que es troba en la creació d'un programa de ràdio. I de la
mateixa manera que en aquest punt, les persones implicades afirmen que aquesta acció
està desconnectada del projecte del programa "Llegim".
L'A4 proposa la <<Creació de programes de TV sobre llibres i lectura en televisions
locals, autonòmiques i d'altres comunitats. Promoure programes de televisions locals i
autonòmiques o col·laboracions amb seccions específiques en programes ja emesos,
posant a disposició de les diferents televisions continguts sobre llibres i lectura i
afavorint la cobertura mediàtica d'esdeveniments públics relacionats amb el llibre i el
foment de la lectura>>
Aquesta acció, en canvi, no s'ha dut a terme, ni a través del programa Llegim ni per altres
mitjans, amb televisions locals i autonòmiques desconnectades d'aquest tipus de
programes. La dificultat d'implementació i els recursos invertits són més elevats per la
necessitat d'un major consens, així com d'un nombre diferent de municipis i comarques
que donen suport a través d'un suport polític coherent. Siga com siga, és igualment útil,
ja que encara que l'audiència a la qual arriben aquestes televisions és menor, la
diversificació que es fa del personal és generalment molt útil.
L'A5 exigeix la realització de <<Firms d'acord amb els diferents locals, televisions
autonòmiques i autonòmiques de la Comunitat Valenciana, tant públiques com privades,
per a fomentar el llibre i la lectura. Aquests convenis contemplaran: La creació de
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seccions fixes de promoció del llibre i la lectura dins de la programació habitual; el
foment del llibre valencià en aquests programes, assegurant la seua presència; la
recuperació de la normalitat del valencià en la programació de les diferents televisions
locals, autonòmiques i autonòmiques, establint una presència mínima de programes i
seccions en valencià en la programació; l'afavoriment de la cobertura mediàtica de tots
els actes i actes públics relacionats amb el llibre i el foment de la lectura, i la
compensació econòmica amb insercions o subvencions publicitàries institucionals>>.
En aquest sentit, no s'han signat acords amb les diferents emissores, ni públiques ni
privades, per fomentar el llibre i la lectura.

Resum
L'àrea més feble en el grau d'assoliment dels objectius és, sens dubte, l'àmbit de la
difusió. Si bé la línia estratègica relativa a la presència territorial es compleix
pràcticament en la seua totalitat, les mesures relacionades amb la presència a les xarxes
socials i als mitjans convencionals, pràcticament cap es compleix.
Gràfic 12. Grau de complementació en l'àmbit de la difusió
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Grau de compliment línia estratègica 5.1.
ESTUDIS I INVESTIGACIONS

44%

Grau de compliment línia estratègica 5.2.
TERRITORI

96%

Grau de compliment línia estratègica 5.3.
MEDIADORS DE LECTURA

67%

Grau de compliment línia estratègica 5.4.
DIFUSIÓ I MITJANS DE COMUNICACIÓ

23%

Grau de compliment línia estratègica 5.5. WEB I
XARXES SOCIALS

0%

Grau de compliment línia estratègica 5.6.
BLOGUERS

0%

Grau de compliment línia estratègica 5.7.
PREMSA

0

Grau de compliment línia estratègica 5.9
TELEVISIÓ

0%

Mitjana

29%

1
L'explicació pot tenir a veure amb el model de govern del pla, on part de l'execució està
centrífuga (i en alguns casos relativament oculta) en organitzacions com la Fundació
Full o el COBDCV, i no està del tot clar qui assumeix les responsabilitats de representació
i comunicació global i conjunta del PVFLL.
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També mostra un grau moderat de compliment d'aquelles mesures que tenen a veure
amb estudis i investigacions. Les rzones són les mateixes que a la resta del paln, en què
el disseny inicial es basa en gran mesura en l'estudi i la investigació, però aquests
aspectes estan clarament abandonats en l'execució. Una altra vegada un dels motius
explicatius és la desconnexió des del principi amb els agents de les universitats,
especialment el grup ERI-Lectura de la Universitat de València.

97

AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS INTERMEDIS.
Fomentar la realització d’activitats de promoció de la
lectura en diferents àmbits.
Des de l'activació de la PVFLL, s'han dut a terme multitud d'activitats de foment de la
lectura, moltes d'elles incloses en les accions concretes que s'han discutit i descrit en
els punts anteriors.
S'han realitzat activitats per als més petits com el Pla Clic a les biblioteques de la Xarxa
de Lectura Pública de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu de fomentar la lectura
entre els xiquets i xiquetes de 7 a 9 anys. També s'han celebrat les jornades de <<Jaleo
d'animació a la lectura infantil i a les biblioteques>> que combinen reflexions teòriques
amb experiències pràctiques. Així com el < < Formació en àmbits de competència
lectora, foment i animació lectora, gestió i dinamització de les biblioteques escolars en
el grau de Mestre d'Educació Primària>> a través de la Resolució de 14 de novembre de
2019. També s'han realitzat activitats dirigides a persones amb més lectura i dificultats
integrals com la que va dur a terme l'Associació lectura fàcil, amb el lema "Necessitats,
experiències i reptes" el 2018. Projectes d'animació lectora com el que es realitza a la
Biblioteca Valenciana Niclau Primitu. Promoció de fires del llibre.
con el objetivo de
Conferència sobre bones pràctiques en les VII Jornades ERI Lectures: Research and
Good Practices in Education, per exemple. O, els <<II jornades de les biblioteques
escolars: La biblioteca com a agent de formació i innovació>. O, les impartides per Pilar
Pérez Esteve amb motiu de la celebració de <<Dies, seminaris, cursos al voltant de tres
àmbits: competència lectora, pr+omoció (animació, dinamització) de lectura, gestió i
dinamització de les biblioteques escolars>>. O bé, la lectura en família amb els dies "KDD
llegint en família" o l'estada de "Llegim en família. Llibres... i més" organitzat pel Consell
Escolar Valencià. Programes relacionats amb la lectura en veu alta. A través del Concurs
"De viva veu" celebrat a les escoles. O activitats de desenvolupament territorial com el
programa "Ciutats lectores", un dels pilars essencials d'aquest PFVLL; la realització de
nombroses exposicions itinerants sobre llibres, lectura i territori com "Nosaltres els
escriptors" o la relacionada amb "Il·lustració, còmic i compromís social", entre d'altres.
També s'ha impulsat a través de la <<Realització de rutes literàries. Suport a les
existents i creació de noves>> com la Ruta Literària Vicente Blasco Ibáñez. I finalment
activitats relacionades amb el valencià. Per això, s'ha dut a terme "Un equip llegint
tràiler", així com tallers relacionats amb aquest tràiler.
En conclusió, no hi ha dubte que, tant des del propi PVFLL com des de l'activació d'altres
agents rellevants de l'ecosistema del llibre i la letura, s'ha fomentat la realització
d'activitats de foment de la lectura en diferents àmbits, ja siguin territorials, socials,
lingüístics, de comportament, de classe, entre molts altres.
Grau compliment: 100%
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Fomentar hàbits lectors, amb especial consideració cap a
la població infantil i juvenil.
La manera d'avaluar aquest objectiu es basa en les variacions de l'índex de lectors amb
dues dades que s'han obtingut amb metodologies similars. El problema és que tot i que
l'interval de mesurament s'inclou dins del període de validesa de la PVFLL (2017-2021),
la diferència entre els estudis és de només dos anys, la qual cosa suposa un curt període
per mesurar variacions d'hàbits Tot i així, de manera global, en una magnitud realment
discreta, podem determinar que per al conjunt de la població es detecten lleugers
augments d'hàbits de lectura, motivats principalment per l'augment de quasi un punt
percentual de lectura digital.
Gràfic 13. Índex de persones lectores de llibres CV 2018-2020 (almenys una vegada al
trimestre)
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La taxa de lectors freqüents també ha passat del 49,6% el 2017 al 57,3% el 2020, situantse gairebé 5 punts per sobre de la mitjana espanyola el 2020 (52,7%). En aquest sentit,
per als lectors freqüents es pot detectar un lleuger efecte diferencial respecte a les
dinàmiques espanyoles que es podrien atribuir a la política de foment del llibre i la
lectura.
Gràfic 14. Índex de proporció de lectors freqüents 2017-2020. Espanys vs CV.
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Aquest índex de lectura supera en 2 dècimes la mitjana espanyola el 2020, mentre que
el 2018 va superar en 11 dècimes
Pel que fa a si aquests hàbits de lectura han canviat especialment en els hàbits de
lectura d'infants i joves, la resposta és menys clara per als nens menors de 6 anys que
han passat del 89,1% (2018) al 82,2% (2020) la proporció de nens als quals un membre
de la família els llegeix. D'altra banda, per als nens de 6 a 9 anys, la proporció de nens
que llegeixen un llibre diferent del text es manté en el 84,5%. Els nens d'entre 10 i 13 anys
del 89,6% van llegir llibres per a l'oci el 2008 i aquesta xifra s'ha reduït fins al 88,8%.
S'observa com el 89,1% dels membres de la família llegeixen llibres a nens menors de 6
anys el 2018. Mentre que el 2020 aquest percentatge es va reduir fins al 82,2%. Per als
nens d'entre 6 i 9 anys, el 84,5% dels xiquets llegeixen llibres no llibres de text el 2018
com el 2020, mantenint-se estables. Per als xiquets de 10 a 13 anys vam observar que
el 89,6% llegia llibres en el seu temps lliure amb una diferència notable en les nenes de
6,6 punts percentuals. Aquests percentatges disminueixen el 2020 tant en nens com en
nenes, caient 0,8 punts percentuals en el cas dels xics i 0,9 en el cas de les xiqes. S, 1)
la recerca activa de nous llibres per a menors de 6 anys ha estat del 30,1% el 2018
augmentant considerablement el 2019 fins a quasi 5 punts percentuals (35%). Per als
nens d'entre 6 i 9 anys, en canvi, no hi ha un increment sinó un descens molt considerable
de 14 punts percentuals (68,4% el 2018; 54,4% el 2020). Llegir llibres té hàbits diferents
segons el gènere. Les nenes llegeixen principalment llibres d'oci (95,3%), revistes
(18,1%) i diaris. Mentre que els xiquets llegeixen llibres molt menys que per oci (82,3%);
però més còmics (40,3% vs 28,1%) i més llocs web, blogs i fòrums (45,2 vs 42,2). Pel que
fa a l'evolució d'aquests hàbits, observem que ambdós gèneres augmenten la seva
lectura a través de les xarxes socials, mentre que les dones augmenten el consum en
webs, blogs i fòrums. O dit d'una altra manera, totes aquestes formes tradicionals de
lectura es redueixen i augmenten les formes relacionades amb les TIC. 3) Pel que fa als
tipus de lectors d'entre 10 i 13 anys, observem que la majoria són lectors freqüents, però
que s'ha reduït des del 2018 en uns 2,6 punts percentuals. Aquest perjudici s'associa a
un augment del lector ocasional (1,8 punts percentuals) i del no lector (0,8 punts
percentuals). 4) La lectura en mitjans digitals ha augmentat fins al 56,4%, la qual cosa
suposa un increment d'1,7 punts percentuals. Les lectures a través d'Internet són les
associades a llocs web, blogs, fòrums i xarxes socials. Tot i que no s'observa cap canvi
significatiu de canvi de plataforma quan es tracta de variants més tradicionals dels
mitjans de comunicació de lectura. 5) Pel que fa a l'assistència a la biblioteca escolar,
no hi ha canvis importants respecte al 2018, ni a nivell posicional ni percentual. Així, les
persones d'entre 10 i 13 anys van soles a la biblioteca (56%), i en préstec (68,5%) o
estudien (44,2%). En conclusió podem considerar que hi ha una lleugera variació
diferencial en els hàbits de lectura per a tota la població però no és detectable per a la
població infantil i juvenil, per la qual cosa valorem el grau de compliment en un 75%,
Grau compliment: 75
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Incrementar l’índex de lectura en valencià i els hàbits de
lectura necessaris dels qui ja són lectors, i sobretot, portar
el llibre i la lectura a entorns no habituals i al públic no
lector.
Pel que fa a la lectura en valencià, els lectors habituals de valencià des de 2017 han
passat d'assumir el 2,8% en 2017, augmentar al 3,0% en 2018 i tornar al 2,9% en 202033.
No obstant càrdol, els que declaren llegir en valencià passen ocasionalment del 37,8%
en 2017, al 41,3% en 2018 i al 44,0% en 2020, per la qual cosa el valor d'agredo mostra
una tendència creixent, creixent quasi 10 punts en el període considerat
Gràfic 15. Lectura en valencià 2017-2020
Lectors que lligen valencià habitualment
Lectors que lligen valencià ocasionalment

2,8%
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El perfil lector habitual en valencià en 2018 va ser la persona amb estudis (3,25%), els menors
de 35 anys (5,4%) i els residents a les comarques d'Alcoi-Gandia (4,6%) i Castelló (6,3%). Per
tant, les persones amb menor taxa de lectura van ser les persones amb educació primària
(1,4%), majors (2,5%) situades a la zona d'Alacant (1,9%) i comarques castellanoparlants
(1,7%). (1,4%),
El 2020 el perfil de lectura més comú es manté com a tal. No obstant això, les persones amb
estudis llegeixen amb regularitat una miqueta menys que a l'inici del Programa Llegim (3,1%),
els joves menors de 35 anys llegeixen amb menys regularitat en valencià (4,4%), així com la
lectura habitual a les comarques de Castelló (4,8). No obstant això, es reafirmen les
comarques d'Alcoi-Gandia, augmentant en 0,8 punts percentuals. Les persones amb una
taxa més baixa també han experimentat un procés heterogeni, ja que les persones amb
educació primària llegeixen regularment valencià igual que a l'inici del Pla (1,4%), les
persones majors han augmentat 0,4 punts percentuals (2,9) i els residents tant a Alacant

33

Cal tindre en compte per a la interpretació d’aquestes dades que la submostra és molt
xicoteta i les variacions s’han donat dins del marge de confiança establerta
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com en zones castellanoparlants han disminuït la seua taxa de lectura (0%; 1,2%,
respectivament) , así como
A mode de conclusió podem considerar l'objectiu aconseguit en un gran percentatge ja que
les taxes de lectura en valencià han augmentat i les persones que llegeixen en valencià s'han
diversificat lleugerament.

Grau compliment:75%

Facilitar de forma especial l’accés a la lectura a les
persones amb major risc d’exclusió, i incrementar les
actuacions relacionades amb elles.
De manera explícita i centrada, no podem identificar en el conjunt d'accions de la PVFLL,
qualsevol estratègia que tinga com a objectiu facilitar de manera "especial" l'accés a la
lectura per a persones amb major risc d'exclusió, ni cap de les dades disponibles ens
permet esperar que s'haja reduït la polarització social en els hàbits de lectura que es
concentren en persones joves o de mitjana edat, amb alts nivells d'educació i ingressos
i viure en entorns metropolitans. La declaració anterior no significa que no siga possible
identificar algunes accions concretes, inserides en la PVFLL, que no hagen tingut un
impacte específic en persones o col·lectius amb major risc d'exclusió. Per tant,
considerem que el grau de compliment es pot situar en un rang baix
Grau complimentació: 10%
Potenciar l’aprenentatge global de la lectura, l’escriptura i l’expressió oral. Donada la
generalitat en la definició d'aquest objectiu, hem d'acceptar que el conjunt de mesures
complides en el PVFLL han contribuït d'alguna manera a potenciar l'aprenentatge global de
la lectura, l'escriptura i l'expressió oral. Grau complimentat: 100%
Incrementar el nombre de lectors en diferents formats i continguts digitals. Dins del
format físic hi ha llibres, revistes, diaris i còmics. Cal dir que les plataformes digitals
s'utilitzen cada vegada més en aquest mateix sector. En primer lloc, el sector del llibre ha
augmentat considerablement, al voltant de 7,7 punts percentuals; mentre que el consum de
revistes ha baixat dràsticament, amb 12,3 punts percentuals menys que el 2017, una caiguda
que va tenir tendència des del 2010 i que ha empitjorat en el període 2017-2018; el sector
periodístic s'ha mantingut en general estable i, tot i que va perdre pes el 2018 respecte al
2017, ha acabat augmentant en l'últim període. Aquest increment, però, no compensa la
pèrdua que es va fer entre el 2017 i el 2018 i se situa 0,6 punts percentuals menys que a
l'inici de la PVFLL; Finalment, el còmic també ha perdut força i la tendència no és positiva,
situant-se en una pèrdua de 0,9 punts percentuals respecte al 2017. De tot això, es deriva
una pèrdua de 6,1 punts percentuals.
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Gràfic 16. Evolució lectors freqüents llibres. Font: Hàbits de lectura i compra de llibres a la
Comunitat Valenciana.
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Gràfic 17. Evolució lectors freqüents revistes. Font: Hàbits de lectura i compra de llibres a la
Comunitat Valenciana
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Gràfic 18. Evolució lectors freqúents diaris. Font: Hàbits de lectura i compra de llibres a la
Comunitat Valenciana.
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Gràfic 19. Evolució lectors freqüents còmics. Font: Hàbits de lectura i compra de llibres a la
Comunitat Valenciana.
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Mentre que dins del digital es troben els llocs web, blocs i fòrums, i les xarxes socials.
Pel que fa a webs, blogs i fòrums, el consum ha augmentat considerablement i la
tendència és positiva, situant-se 13 punts percentuals per damunt. El sector de les
xarxes socials també ha augmentat, més concretament en 5,7 punts percentuals. El
sector digital ha augmentat 18,7 punts percentuals.
Gràfic 20. Evolució lectors freqüents de webs, blogs i fòrums. Font: Hàbits de lectura i
compra de llibres a la Comunitat Valenciana.
60%
2018; 49,2%

50%
2017; 38,8%

40%
30%

2020; 51,8%

2011; 34%
2010; 26,2%

20%
10%

0%
2010

2011

2017

104

2018

2020

Gràfic 21. Evolució lectors freqüents xarxes socials. Font: Hàbits de lectura i compra de
llibres a la Comunitat Valenciana.
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En conclusió, podem afirmar que, efectivament, malgrat el col·lapse de la lectura en alguns
mitjans convencionals, aquests processos es veuen compensats pel vigorós creixement de
la lectura en formats digitals. Per tant, considerem l'objectiu aconseguit a la franja
superior

Grau cumplimentat: 90%
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Potenciar les biblioteques públiques i escolars.
Com es pot veure a la taula següent, el nombre de biblioteques ha disminuït segons les
dades dels anys disponibles. Les biblioteques públiques municipals no han canviat de
número des del 2017, però són inferiors a les del 2012 i el mateix passa amb la majoria
de tipus de biblioteques. No som conscients de l'evolució del nombre de biblioteques
escolars destinades exclusivament a la comunitat escolar
Taula 36. Evolució Bibliotques.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total

647

626

626

622

618

618

620

620

Agència de lectura

284

271

288

289

245

236

239

240

Biblioteca pública municipal

200

195

179

182

179

180

180

180

Biblioteca especialitzada

45

46

46

46

46

45

45

45

Biblioteca Universitària

44

44

44

44

44

44

44

44

Centre de Documentació

15

15

15

15

15

15

15

15

Punt de servei extern

12

13

13

6

5

5

4

4

Biblioteca auxiliar d’arxiu

12

12

12

12

12

12

12

12

Biblioteca escolar pública

14

11

11

11

-

-

-

-

Biblioteca mòbil o temporal

9

7

7

7

7

7

8

8

Biblioteca infantil

6

6

5

4

4

4

4

4

Biblioteca pública provincial

4

4

4

4

4

4

4

4

Hemeroteca

1

1

1

1

1

1

1

1

Biblioteca Valenciana

1

1

1

1

1

1

1

1

Altres públics

-

-

-

-

55

64

63

62

Font: Banc de dades territorial. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

L'ús de les biblioteques, el 2020, se situa 3 punts per sota de la mitjana espanyola (el
23,2% a Espanya, el 20,2% a la CV) s'ha vist, òbviament, afectat per la pandèmia, però la
taxa d'afiliació només ha disminuït lleugerament. La valoració global mitjana de les
biblioteques no ha canviat entre el 2028 i el 2020, situant-se en 8,0, de manera que els
usuaris ciutadans de la xarxa de biblioteques no han percebut canvis substancials en la
prestació dels serveis bibliotecaris. També en termes comparatius, els ciutadans
valencians valoren la seua biblioteca habitual per sota de la mitjana espanyola que arriba
als 8,3 punts Per tant, ens trobem davant la circumstància que la xarxa d'equipaments
bibliotecaris no s'ha densificat i malgrat això, i donats els recursos destinats tant a les
biblioteques municipals com a les escolars durant el període de referència, podem
considerar que s'han potenciat. Per tant, considerem que els objectius s'han complert
parcialment.
Grau compliment: 50%
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Consolidar y reforçar el sector del llibre.
Algunes dades indiquen un cert vigor en el sector editorial valencià. Pel que fa al nombre
d'empreses dedicades a aquest sector (amb codi CNAE 58: Edició), han passat de 936
el 2017 a 1.033 el 2020. Fins i tot amb l'efecte de la crisi de la Covid-19, s'ha produït un
creixement acumulat en aquests tres anys del 10,4%, enfront del 6% del conjunt
d'Espanya (de 10.971 empreses a 11.628). Si excloem l'edició de programes informàtics
(CNAE: 582) i observem només l'edició de "llibres, diaris i altres activitats editorials"
(CNAE: 581), la diferència és encara més cridanera: a la Comunitat Valenciana, s'ha
produït un increment acumulat del 7,6% entre 2017 i 2020 (de 594 a 639 empreses),
mentre que a Espanya s'ha produït un descens del 5,7% (de 7.701 a 7.260 empreses).
Gràfic 22. Evolució de número de empreses del sector de Edició de llibres i periòdics i altres
activitats editorials. (CNAE:581). Font: Directori General d’Empreses (DIRCE)
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L'evolució no ha estat la mateixa pel que fa al nombre de persones ocupades. Mentre
que la creació d'ocupació en aquest sector va evolucionar molt favorablement, per sobre
de la mitjana estatal, en els anys 2018 i 2019, va patir el 2020 amb la crisi de la Covid19. En 2019, el sector editorial valencià tenia un 27,5% més d'ocupació que en 2017,
enfront d'una caiguda del 2,1% en el conjunt d'Espanya. No obstant això, aquesta relació
es va revertir l'any següent. En 2020, 2.528 persones van treballar en el sector editorial
valencià enfront de les 3.434 de l'any anterior
Gràfic 23. Evolució del nombre d'ocupats en el sector editorial (CNAE: 58). Font: estimació
basada en dades de DIRCE
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Podem fer una comparació amb l'evolució a Espanya a partir d'un gràfic amb números
d'índex, si prenem com a referència el valor del 2017 amb base = 100. Observem, com
hem esmentat, que davant d'una evolució general notòriament més favorable en els dos
anys anteriors, l'ocupació es va destruir més fàcilment amb l'arribada de la pandèmia, la
qual cosa pot indicar un major nivell de precarietat i una ocupació de nova creació poc
estabilitzada.

Gràfic 24. Evolució en nombre d'índex d'ocupació en el sector editorial (CNAE: 58), 20172020 (base 2017 = 100). Font: Enquesta de Població Activa (Espanya) i estimació a partir de
dades de DIRCE (Comunitat Valenciana)
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Un tercer aspecte que és essencial observar és l'activitat d'aquestes empreses, és a dir,
el volum de publicacions. A partir de les estadístiques de llibres escrits a l'ISBN,
observem que l'evolució era positiva abans de la pandèmia. Encara que la caiguda en
2020 va ser considerable, el volum de llibres registrats en ISBN segueix sent superior al
de 2017 a la Comunitat Valenciana (6.122 llibres en 2020 enfront dels 5.955 de 2017).
No és el mateix, però, en el conjunt d'Espanya, on la tendència ha estat més irregular.
Gràfic 25. Evolució dels llibres registrats a ISBN, 2017-2020. Font: INE
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La producció mitjana (llibres registrats en ISBN per cada editorial) a la Comunitat
Valenciana va començar en 2017 des d'un nivell molt per davall de la mitjana estatal (21
enfront de 30). No obstant això, mentre que a Espanya ha baixat fins a situar-se en 26, a
la Comunitat Valenciana ha augmentat –encara que amb una lleugera caiguda en 2020,
situant-se en 22–, per la qual cosa la bretxa s'ha anat reduint. Cal destacar que això no
es deu a una disminució del nombre d'editors, que de fet ha augmentat (282 editors el
2020 enfront dels 278 del 2017) mentre que a Espanya ha disminuït (2.986 editors el
2020 enfront dels 3.033 del 2017). Respon, per tant, exclusivament, a un augment de les
publicacions, la qual cosa indica la creixent consolidació del sector a la Comunitat
Valenciana.
Gràfic 26. Evolució de la producció mitjana per editor de llibres registrats a ISBN, 2017-2020.
Font: INE.
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Així mateix, des de la perspectiva de la demanda, en la despesa en llibres, la Comunitat
Valenciana passa d'estar lleugerament per davall de la mitjana espanyola, a situar-se una
mica per damunt d'aquesta mitjana.
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Gràfic 27. Evolució de la despesa per persona en llibres (Euros). Font: EPF
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Per tant, podem concloure que efectivament hi ha hagut en el CV i en el període
considerat un comportament més vigorós de l'indistrisector del llibre que en tota
Espanya, però que també l'efecte de la pandèmia ha sigut molt més gran en el CV amb
el que podem deduir que el sector era més fràgil. En conseqüència, valorem que el grau
de compliment de la consolidació del sector només es compleix parcialment.
Grau compliment: 50%

Reconèixer i prestigiar als mediadors de la lectura
(bibliotecaris, mestres, família, llibreters, y altres
professionals dinamitzadors de la lectura).
La formulació de l'objectiu d'una manera tan genèrica i utilitzant termes que difícilment
es presten a la consideració inequívoca del seu abast, dificulten determinar clarament
el grau de compliment d'aquest objectiu. No obstant això, des d'una perspectiva més
qualitativa i des de la dedicació de molt de temps a l'anàlisi de les mesures, la seua
implementació i el seguiment per part dels mitjans de comunicació i xarxes socials de
les accions i els seus impactes, no tenim cap dubte que la PVFLL està contribuint
significativament al reconeixement i prestigi dels mediadors de la cultura. Amb aquesta
impressió més o menys informada, considerarem que el grau de compliment es troba
en la gamma alta. .
Grau cumplimentació: 90%
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Promoure accions encaminades a posar en valor el llibre i
la lectura en la societat
Amb el mateix raonament que en general, com a conclusió, s'han impulsat accions
encaminades a valorar el llibre i la lectura en la societat. Els efectes d'aquestes accions
mostren un augment en la compra de llibres en general i un major nombre de lectors.
Les actituds cap a la lectura que apareixen en els baròmetres de lectura i compra de
llibres ens mostren que, tot i que la majoria de la població del QoL (i en proporcions molt
elevades) té percepcions molt positives sobre la lectura, l'evolució entre el 2018 i el 2020
mostra un descens molt lleuger d'aquesta actitud favorable. En totes les afirmacions
positives, es perd un punt de suport, afegint les proporcions de molt i bastant d'acord.
És evident que en un període tan curt amb variacions tan lleugeres que és arriscat derivar
canvis tendenciosos en la percepció de la lectura. Tot i així, el que sí que sembla clar és
que a partir de la interpretació de les dades no podem atribuir a la implementació de la
PVFLL una millora substancial en el valor del llibre i la lectura per part de la societat.
Gràfic 28. Percepció de la lectura. CV 2018 i 2020. Molt+ bastant d'acord. Hàbits de lectura
i conpra de llibres en el CV. 2018 i 2020
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En conseqüència, a falta d'evidències clares que el PVFLL ha millorat (en termes
dinàmics) el valor percebut de la lectura i lliure per la societat valenciana, però també
davant la clara constatació que aquesta percepció continua sent molt elevada,
considerarem que aquest objectiu intermedi s'ha complert parcialment.
Grau compliment: 50%
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Resum
De manera conjunta podem considerar que, de nou, la taxa de compliment dels objectius
intermedis declarats en la PVFLL s'acosta a un valor de dos terços, la qual cosa és
coherent amb el conjunt de mediats complerts que també es mouen al voltant d'aquests
valors numèrics. En general, hi ha un alt èxit en aquells objectius que podríem considerar
bàsics del PVFLL, és a dir, el foment de la lectura, la millora de l'aprenentatge, l'augment
del nombre de lectors i el reconeixement i prestigi als mediadors culturals. Aquests
objectius es podrien dir que constitueixen el nucli dels objectius intrínsecs de qualsevol
pla de foment de la lectura i el llibre.
S'obtenen resultats més discrets en aquells objectius que podríem anomenar més
instrumentals, però que són necessaris perquè l'ecosistema funcione, com
l'enfortiment de la xarxa de biblioteques o la consolidació d'un sector editorial potent
amb prou múscul empresarial per resistir l'envestida cíclica de les crisis. També
inclouríem en aquest grup els canvis en la percepció del valor del llibre i la lectura. Per
observar transformacions en aquest conjunt d'objectius, es requereixen apostes
pressupostàries molt determinades i potser requereixen períodes de maduració més
llargs que els que es consideren aquí.
Gràfic 29. Grau estimat de compliment dels objetius intermedis.
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Finalment, pensem que l'objectiu que busca l'accés a la cultura per a les persones amb
major risc d'exclusió està fallant, i ens dóna la sensació que realment no ha estat un
objectiu central en el desenvolupament de la PVFLL.
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