Espanta la por

Memòries participatives 2021

Biblioteques públiques, escolars i museus
etnològics locals

Província d’Alacant

1- Memòria Participació Biblioteca d’Altea
2- Memòria Participació Agència Beniarbeig
3- Memòria Participació Agència Bocairent
4- Memòria Participació Biblioteca Castalla
5- Memòria Participació Biblioteca El Pinós
6- Memòria Participació Biblioteca Guardamar
7- Memòria Participació Biblioteca Ondara
8- Memòria Participació Biblioteca Pedreguer
9- Memòria Participació Museu Pego
10-Memòria Participació Agència Poble Nou de Benitatxell
11-Memòria Participació Xarxa Biblioteques Santa Pola

Memòria participativa Espanta la por 2021

Biblioteca / Museu: Altea
Responsable: Ignacio Beltrán Moralea
Adreça: C/ Pont de Moncau, 14
Contacte: biblio@altea.es
Web i xarxes socials:

www.bibliotequesdaltea.com
https://www.facebook.com/Cultura-Altea-153636731413570/

Amb motiu de Tots Sants, les Biblioteques d’Altea participen en ‘Espanta la por!’.
Magnifica Proposta del Museu Valencià d’Etnologia!!!

Companys de cultura espantant la por

Memòria:
Les nostres biblioteques han participat amb "Espanta la por 2021" amb activitats relacionade sempre amb la
por… tallers, presentacions de llibres, música, cinema tot amb molta por.
Activitats:
1. La Maria no te por. Un viatge divertit i ple d’aventures, alhora que un esforç per mantindre viu el bestiari
popular valencià; el Butoni, l’home del sac i la Quarantamaula entre d’altres personatges ens portaran
al món màgic dels espantacriatures… 25 d’octubre a la Biblioteca Pública.Companyia Disparatario

2. Cinema de por per a tots els públics amb la projecció de la película “Cruella”, fotocall i sorpresas de
por… 31 d’octubre

3. Presentació del libre “La cabra Serefina” amg el nostre contacontes Blai Senabre. Amb taller per als
xiquets. 2 sessions una en cada biblioteca.

4. Animació lectora per al TAPIS (Taller Prelaboral d'Inserció Sociolaboral) a la biblioteca: EL butoni,
contacontes i taller. 29 d'octubre . Taller especial per a aquest grup on la por s'integra a la vida
quotidiana "sense por". Ens agrada molt el TAPIS!
Amb la col·laboració de "Projectes educatius".

Conclusió:
Un any més la Biblioteca Pública d'Altea s'ha sumat
a aquesta iniciativa i ha aconseguit a través de les
xarxes socials una presència prou significativa a
l'hora de difondre i participar amb aquestes
activitats.
Finalment, a la Biblioteca d’Altea es pot gaudir de
l’exposició bibliogràfica de por que estarà a
disposició de públic de totes les edats per al
préstec durant tota la setmana.
Agraïm al Museu Valencià d'Etnologia la seua
inestimable tasca de difusió dels "monstres"
valencià així com la creació d'aquest projecte.
Esperem seguir col·laborant.
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Biblioteca Municipal de Beniarbeig
Responsable: Pau Banyó Magraner
Adreça: Plaça del 9 d’Octubre, 2 Beniarbeig 03778
Contacte: biblioteca@beniarbeig.org 606 85 96 93 Web i xarxes
socials: Facebook, Twitter i Instagram

La falta de personal han fet que per poc enguany no férem res d’ELP. Ací
l’octubre és el mes de major càrrega, ja que des de l’Ajuntament programen
moltes activitats. En aquesta ocasió, per a major dificultat, el bibliotecari s’ha
acollit a una reduccióde jornada que no s’ha reforçat amb més personal per
part del consistori.
El resultat ha estat que tan sols s’ha pogut procedir traure la bibliografia
relacionada amb la campanya i al Torneig de La Fallera Calavera. El resultat del
torneig va ser bo, amb la participació d’unes 15 persones de totes les edats.
El torneig també va servir per a explicar la campanya als assistents, als quals
els van agradar molt els cartells i vam feruna improvisada tertúlia sobre Enric
Valor i els personatges de les rondalles.

Com en la resta d'edicions, pense que la campanya compta amb recursos més que suficients per a poder
organitzar les activitats. A més, la comunicació amb els organitzadors crec que és fluïda i això també ho facilita
tot.
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Biblioteca / Museu: Agencia de Lectura Pública Municipal de Bocairent
Responsable: Mª Josefa Sempere Doménech
Adreça: Plaça Ajuntament, 20. 46880-Bocairent
Contacte: arxiu@bocairent.es
Web i xarxes socials: Web: www.bocairent.es Facebook: Biblioteca Bocairent

ELS GAMBOSINS DELS COVARTXOS
A Bocairent, quan eixim del poble pel passeig de la Derrota i transitem per camins que ens duen des de la
Paixarella, fins al Posolo, si anem cap a Banyres, o a la Creu del Rubio, si tirem cap a Ontinyent, no sols estem
fent un recorregut per la toponímia de Bocairent i els seus masos, o rememorant fets històrics, com la Batalla
carlista de Camorra, o la lluita de les guerrilles del poble contra els francesos. NO!!! Estem recorrent tot un món
plagat de criatures fantàstiques: el guendos de la Derrota, la quarantameula que transita pels masos de Ponce,
Buenavista, Micalás, la Frontera o el Racó, d’entre altres, les animetes dels morts en la batalla de Camorra, la
mumerota que baixa des de la creu del Rubio a la Foia de la Mare de Déu, el ferrabràs que des de l’alt de la Creu
controla tot el Posolo. Però per damunt de tots, tenim als gambosins que acampats al corral de xotos han fet
seu tot el barranc dels Covartxos.
El passeig de la Derrota (nomenat així per la derrota patida en eixe lloc, per les tropes franceses) naix just als
murs del pati del Col·legi Públic. (bon lloc per començar la nostra història). A mesura que agafem el camí de la
Paixarella i deixem enrere els últims xalets, ens endinsem en un paisatge on els succeïxen els barranquets fins
on arriba la nostra mirada i sembla que estem en la pel·lícula de Jurassic Park. Però en compte de vore aparèixer
el Tiranosauro Rex, podem tropetar en uns gambosins i ací comença l’ aventura o la por… perquè ells es fan
respectar en este món fantàstic per totes les criatures nomenades i que també habiten en esta partida
bocairentina.

Calia preguntar a un senyor de més de 80 anys i gran amant de la naturalesa: vosté ha escoltat alguna vegada
això d’anar a caçar gambosins? Si, clar! Però (canvia el semblant i es queda pensatiu), no n’he vist mai cap, no
sé com són.
Preguntem a un grup de menuts de primer cicle de primària: coneixeu els gambosins? Teniu caçadors a la
família? Heu escoltat això d’anar a caçar gambosins? Ara sí que hem destapat la Caixa de Pandora! Mentre la
majoria no saben res de res, hi ha qui no sols ho ha escoltat, també hi ha qui ha anat a caçar i ho ha aconseguit.
Res he de dir de les descripcions de com som …
Des de xicotets, a Bocairent ens han enviat en quantitat d’ocasions a caçar gambosins. Però qui ha sigut
l’afortunat que els ha vist? Què sap com són? Qui ha aconseguit caçar-los? Fer una ruta per este paisatge a la
recerca de gambosins, aportar històries de caçadors que poden haver-los vist, caçat o perseguit, gent major que
buscant pebrassos ha tingut un encontre. Pastors que a l’anar a covilar-se al corral dels xotos amb el ganao, ha
escoltat o vist alguna cosa.
Este era el plantejament previs per a desenrotllar el projecte a les visites escolar de 2020-2021. Caçar gambosins,
superant o enfrontar-se a la por de la nit i de les criatures fantàstiques que podem trobar en el nostre trajecte.
Però les actuals circumstancies van fer que tinguérem que deixar de banda les activitats previstes i encaixar el
projecte dins de Viu la Biblio, la proposta anual per celebrar el Dia de la Biblioteca. Reduir el marge espai-temps
i anular les activitats intergeneracionals previstes amb la col·laboració de la Ames de Casa, la Llar de Jubilats, la
Societat de Caçadors, etc. Han fet que gran part del teixit social de Bocairent quedara al marge.
El resum de tota manera, ha sigut positiu. Ací plasmarem un breu resum i queda pendent el dur a terme, quan
la situació ho permeta, la resta de propostes.
Per a promocionar-ho vam preparar un vídeo, amb un recorregut per la biblioteca, de nit i decorada
adequadament, que no podem transmetre al paper.

Cercavila: Monstres valencians

La bruixa i el gat

Des del forat del pany

Ruta «Espanta la Por»
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Biblioteca / Museu: Biblioteca Pública Municipal de Castalla
Responsable: Sara Esteve Vicedo
Adreça: Passeig Antiga Bassa de la Vila, nº23
Contacte: 687796020
Web i xarxes socials: www.bibliotecaspublicas.es/castalla
https://www.facebook.com/bibliotecacastalla

Decoració de la Biblioteca i del Biblioparc:
Decoració i preparació del taules amb llibres infantils, juvenils i d´adults.

Exposicions a l´entrada de la Casa de Cultura: Des del 18 d´octubre fins el 5 de novembre vam tenir
instal·lades 3 exposicions a l´entrada de la Casa de Cultura. Les vam utilitzar molt per a les visites escolars.
Exposició dels personatges de les rondalles del llibre «Valor, Maria!». Al mes de juliol van tenir la presentació
del llibre «Valor, Maria!» i vam reservar l´exposició dels personatges del llibre.

Exposició «Vestir la por» . Amb les imatges del catàleg de l´exposició «Vestir la por» vam imprimir i les vam

col·locar sobre una cartolina negra.
Exposició «Espantacriatures».

Visites escolars
18/10/2021 – 05/11/2021. Durant els mesos d´octubre i novembre vam rebre les visites escolars dels col·legis
de Castalla. Primer visitavem les exposicions instal·lades en l´entrada de la Casa de Cultura, després escoltaven
un conte, «Valor, Maria!» i després pujaven a la Biblioteca perquè pogueren veure llibres. Quedaren molt
contents en les visites, després de tan de temps sense realitzar eixides del centre venien en molta il·lusió i
parlàvem de personatges de rondalles i de por.

Fira de la Fantasia «Enric Valor i Castalla». Des de fa uns anys l´Ajuntament de Castalla, la Càtedra Enric Valor
i el Centre Cultural Castellut organitzen un cap de setmana dedicat a la figura d´Enric Valor, en el que van tenir
lloc moltes activitats com concerts, rutes literàries, fira del llibre, la Festa Valor, l´entrega de premis del
concurs de fotografia.

Viquiconcurs fotogràfic «Espais valorians».
10/09/2021 – 10/10/2021. Viquiconcurs fotogràfic Espais valorians amb l´objectiu de millorar la informació
que, sobre Enric Valor i la seua obra, existeix a la Viquipèdia i els seus projectes germans. Els amics de la
Viquipèdia ens van facilitar molt el treball, amb la plataforma per a pujar les fotos i per a valorar-les. Bon
resultat, en pròxims anys ho farem en més temps.

Concurs de microrelats «Espanta la por».
19/10/2021 – 19/11/2021. Concurs de microrelats enfocat per a públic juvenil i adult amb la temàtica Espanta
la por a Castalla. Vam optar per 2 categories per a que pogueren participar els alumnes de l´IES i altra d´adults.
Participen de l´Escola d´Adults i de l´I.E.S, sobretot, amb molt bons resultats.
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Biblioteca / Museu: Biblioteca Pública Municipal Maxi Banegas El Pinós
Responsable: Clara Isabel Pérez Pérez
Adreça: Passeig de la Constitució, 66
Contacte: biblioteca@pinoso.org
Web i xarxes socials: www.pinoso.org; facebook: El Cabeço.es, Concejalias Cultura y Juventud Pinoso

Des de la BPM Maxi Banegas ens hem sumat un any més a la campanya promoguda per l’ETNO. Utilitzant la
nova imatge d’enguany hem dedicat un temps i espai per la l’Espanta la Por.
Del 26 d’octubre al 8 de novembre van fer difussió a les xarxes socials municipals. Cada dia es publicaren
novetats i recomanacions de lectura, que es poden trobar al fons bibliogràfic de la biblioteca i s’ha donat a
conèixer especialement la figura i obra d’Enric Valor.

També es va preparar un aparador a la façana de la BPM, dedicat a l’Espanta la
Por, destacant la figura d’Enric Valor, el disseny de la campanya d’enguany .

Els distints cartells que es van enviar des de l’ETNO han sigut expostos a l’interior de
l’edifici del Centre Cultural i la sala de consulta de la biblioteca.

A l’interior es va preparar una zona espanta la por, amb una
selecció de recomanacions de lectura, acompanyada de dibuixos,
pegatines i un joc de parelles de monstres valencians, d’altres
edicions.

Donat que la campanya ha coincidit amb algunes de les primeres
visites escolars que s’han pogut reprendre a este curs, s’ha
aprofitat per donar-la a conèixer entre part de l’alumnat de
primaria .
De totes estes accions es va donar compte també a l’emissora de radio municipal, Radio Pinoso.
De la proposta del joc de la carta de La Fallera Calavera no hem pogut traure partit. Al nostre poble no hi ha
tradició de falles i no es coneix el joc com a les comarques valencianes, tot i aixó ens pareix una proposta
interessant.
Esperem que al proper any la Covid no ens condicione tant les activitats a les biblioteques i poder aprofitar
millor les vostres propostes, que sempre agraïm.
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Biblioteca Pública Municipal de Guardamar del Segura (Alacant)
Responsable: Aurora Ortiz Aracil
Adreça postal: C/ Sant Jaume, 5 A
Adreça electrònica: biblimar@gmail.com
Telèfon: 966727170 - 696113446
Web i xarxes socials:
http://www.bibliotecaspublicas.es/guardamardelsegura/
http://menjallibres.blogspot.com/
https://es-es.facebook.com/biblioteca.guardamardelsegura/

Novament la biblioteca de Guardamar ha realitzat activitats del projecte Espanta la por. S’ha comptat amb la
contacontes Consuelo Ribes Ribes per tal d’aproximar el món de l’imaginari valencià de la por als xiquets/tes de
Guardamar a través de visites a la biblioteca.
El projecte d’enguany ha anat dirigit als alumnes dels tres col·legis de Guardamar: Molivent, Dama de
Guardamar i Reis Catòlics.
Les activitats anaven adreçades als alumnes des de primer a quart de primària, i han estat basades en la figura
del rondallista Enric Valor i el llibre Valor, Maria! de Joan Borja.
Han consistit en 12 sessions d’animació lectora amb la narració de contes que han tingut lloc els dies 26, 27, 28
i 29 d’octubre de 2021.
La narradora rebia als alumnes a l’entrada principal de la biblioteca i els presentaba als personatges. Allí estaven
Maria Angustias i Sacarina, la besneta de l’home del sac. Allí els parlaven dels monstres valencians, de la
festivitat de Tots Sants.

Mentre pujaven per l'escala es trobaven mocadors que se suposava eren de l'home dels nassos..
Una vegada a la Biblioteca Infantil i ja asseguts a la grada de la sala infantil la narradora introduïa el conte de
Valor, Maria!.

Era el moment de parlar d’Enric Valor i la seua tasca d’arreplegar rondalles.

Una vegada dins
de la biblioteca
se situaven en el
Racó
dels
contes
on
començaven a
parlar
que
Sacarina estaba
més pàl·lida del
normal, que se li
oblidaven
les
coses i tenia por
de tot

Així començaven a parlar que necessitaria prendre medicina, però que la medicina que necessitava no la
recepten els metges, sinó que estaba dins de la Caixa de les Catarinetes.
Llavors intentaven obrir-la i no podien.

Pensaven i pensaven com obrir-la, i llavors els vènia a la ment de María Angustia Rondalles d'Enric Valor.

En aqueix moment Sacarina preguntava qui era Enric Valor
i Maria Angustia per a explicar-li'l es disfressava amb el
típic barret i ullleres d'Enric Valor.
Quan Sacarina es posava el barret era "posseïda" per
l'esperitd'Enric Valor i contava una mica de la seua vida i
com va començar a escriureRondalles.
Però demanant-li als xiquets que tingueren valor i
l'ajudaren a recuperar a Sacarina mitjançant un crit,
aquesta torna a la seua personalitat.
Després Sacarina els contava una rondalla, i María
Angustia els contava la Rondalla de "Queixalets".
Una vegada acabada la sessió d'històries, encara no havien
aconseguit obrir la Caixeta de les Catarinetes.
I van pensar que era perquè havien d'actualitzar una mica
les cançons que es cantaven quan es va construir i
cantaven el Rap de les Catarinetes.
Una vegada finalitzat el rap, s'obria la caixa i trobaven la
millor medicina per al valor i la ignorància, el Carnet de la
Biblioteca de Sacarina.
Finalment, la narradora convidava als nens a llegar històries de por i altresrondalles d’Enric Valor del racó de
lectura que havíem preparat a l’entrada de la biblioteca infantil i que durant el mes van estar exposats van eixir
prestats moltes vegades.

Així era com enllaçaven les històries i els preguntaven als xiquets si volien ser "valorians" i aconseguir el seu
carnet i pasar pel llibre gegant on podrien demostrar el seu valor.

La visita finalitzava quan passaven pel túnel/llibre i demostraven el seu valor.

Encara que l’activitat estaba adreçada a alumnes de primària, a l’institut de sequndària IES Les Dunes hi ha un
grup de joves anomenats Aula “Arco iris” format per joves amb necessitats educatives especials que també es
van mostrar insteressats en fer l’activitat i clar, també van assistir i s’ho van pasar d’allò més bé.

DISTRIBUCIÓ DE CLASSES
"ESPANTA LA POR"
Per Tots Sants, monstres valencians
DiA
26 oct.
26 oct.
26 oct.

HORARI
09:30 a 10:30
10:45 a 11:45
12:00 a 13:00

COL·LEGI
Molivent
Molivent
Molivent

CLASSES
1º
2º
3º

27 oct.

09:30 a 10:30

Molivent

4º

DIA

HORARI

COL·LEGI

CLASSES

27 oct.
27 oct.

10:45 a 11:45
12:00 a 13:00

Dama de Guardamar
Dama de Guardamar

1º
2º

28 oct.
28 oct.

10:45 a 11:45
12:00 a 13:00

Dama de Guardamar
Dama de Guardamar

3º
4º

DIA

HORARI

COL·LEGI

CLASSES

28 oct.

09:30 a 10:30

Reyes Católicos

1º

29 oct.
29 oct.
29 oct.

09:30 a 10:30
10:45 a 11:45
12:00 a 13:00

Reyes Católicos
Reyes Católicos
Reyes Católicos

2º
3º
4º
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Biblioteca : Biblioteca Municipal d’Ondara
Responsable: Amparo Martí Frau
Adreça: Pl. Major, 10. CP 03760 (Alacant)
Contacte: 965766000(ext 2)
Web i xarxes socials: facebook/mail/pag Web local

ACTIVITATS :
1.DECORACIÓ I AMBIENTACIÓ DE LA BIBLIOTECA:

Duració: del 11d'octubre fins el 5 de novembre ,4 setmanes.
Es van montar dos mostradors amb diferents llibres de narracions ,llegendes ,cómics ,dvd,rondalles ,jocs de
cartes i altres., etc de por .Un per adults i altre per infantil i juvenil.
L'objectiu és donar és donar a coneixer i orientar als usuaris i usuàries ,autors/es ,llibres i relats al voltant
d'aquesta temàtica :l'imaginari valencià
Van donar prioritat a l'escriptor ENRIC VALOR i la seua obra,especilment,les rondalles.
També es va decorar la sala i passadís de la biblioteca amb motius relacionats amb el que envolta Espanta la
Por,com,posters,teles etc.

BONA VALORACIÓ

2.MUNTATGE DE L'EXPO: CONEIXER ALS NOSTRES MONSTRES” (Edit Andana).

Duració: dues setmanes,del 14 octubre fins 2 novembre.

L'expo conssistia en 18 panells grans on s'exhibien varies de les criatures màgiques i monstres del nostre
imaginri valencià..Les imagens anaven acompanyades d'un breu text explicatiu de les característiques
importants dels personatges (Quarantamaula,home del sac,buixes bones ,fades..,dimoni..tarasca etc)
L'expo estava situada en la primera planta de la Casa de Cultura i distribuida de forma que els visitants podien
fer un recorregut complet sense aglomerar.se.
L'expo va estar visitada per tot el públic en general i per tots els cursos de Primaria i Infantil de les Escoles de
la població.
MOLT BONA VALORACIÓ

3.VISITES ESCOLARS A LA BIBLIOTECA A CONEIXER “ELS NOSTRES MONSTRES”

Duració : 6 dies .22/25/26/27/28/29/ d'octubre 2021.
Horari: de 9h a 14h. Visites de 45 minuts per classe

Es van organitzar unes activitats Biblioteca-Escola amb l'objectiu d'apropar ,Espanta La Por ,a tots els alumnes
de primaria i infantil del nostre poble.:

Cada dia dels senyalats,acudia un curs escolar,distribuït per classes de 20/22 xiquets i feien un circuit :

A-Visitar la expo dels “Nostres Monstres” (previament treballats a Escola) .Mentres anaven vegent les
lustracions ,el mestre de educ.artística Josep i la bibliotecaria ,anaven explicant les característiques
,qualitats,maldats i moltes anecdotes dels personatges…

il-

MOLT BONA VALORACIÓ

B-Es van llegir texts de rondalles conegudes de la nostra comarca ,fomentant la lectura popular, donant
relevància r al nostre escriptor valencià Enric Valor .

C-A continuació,una vegada familiaritzats amb els nostres monstres ,els xiquets passaben a la biblioteca i
teien una activitat basada en reconeixer als nostres monstres segons característiques peculiars i descripció
fisica amb “cromos il-lustrats” i un xicotet albún dels montres per a trobar i pegar cadascú al seu lloc
corresponen.

D-Per a primer ,segon de primaria i Infantil .Abanda del circuit dels Nostres Monstres i coneiximent dels llibres
i joscs .El dia 28 d'octubre la companya de teatre infantil “Moni Poppins “ van representar sessions (per
cursos) el conte musical “El nostres monstres valencians” a la Plaça Major ,davant la biblioteca.
I el dia 29, dos sesions per als més menuts d'Infantil a l'Escola .

E.Els dos últims dies,28/29 d’Octubre van montar el “Tunel del terror dels nostres monstres”.
Aprofitant les estructures de la plaça de bous del poble es va decorar i adaptar una part d’ella amb motius de
Por:,els passadís fosc ,música tenebre,efectes especialsi amb gent de l’escola de teatre municipal i gent
voluntaria del departament de cultura i educacó DISFRESSADES com a criatures mágiques i monstres de
l'imaginari valenciá.
Van passar tots els alumnes de les Escoles del poble en horari escolar i públic en general per les vesprades.

-Com a valoració ,en general,ha segut molt satisfàctoria-Activitats molt participatives Escola-biblioteca amb resultas molt positius
.Donar a coneixer l’imaginari valencià,reivindicant els nostres monstres i descobrir el món màgic de les nostres
rondalles.
-Ajudar a que els nostres menuts i menudes desenvolupen la seua imaginació amb els nostres personatges (El
Caro,gegant,home del sac,…..) gaudint de la por i de la propia vida.
-Fer participativa, en la mida que es pot ,esta temàtica tan extensa i en l’època que ens ha tocat viure(post
Covid)..

.

Memòria participativa Espanta la por 2021

Biblioteca / Museu: Biblioteca Pública de Pedreguer
Responsable: Margarita Pérez Estrada
Adreça: Glorieta de la Creu, 14
Contacte: 686036408// 627356766
Web i xarxes socials: facebook

Les activitats d’aquest any 2021 han sigut poques donades les circumstàncies i l’adaptació a les mesures
anti-covid.
Vam començar el dia 21 d’octubre celebrant el Dia de la Biblioteca amb el contacontes “Pipita
Calzesllargues”, l’adornament de la Biblioteca i la presentació del programa d’activitats.
Contacontes
Tots els contacontes van estar a càrrec de L’Oracle de l’Est, un grup de Teatre de Pedreguer.
28 d’octubre: La Maria no té por.

4 de novembre: La Marta i la Tarasca.

….

5 de novembre: L’home dels nassos.

Visites escolars
Durant la setmana del 2 al 5 de novembre van realitzar les visites escolars amb les rondalles d’Enric Valor
“I queixalets també” i “El jugador de Petrer”.
Agustí Martinez director de L’Oracle de l’Est, rebia a l’alumnat disfressat d’Enric Valor i es contava
algunes pinzellades de la seua vida i obra. Després representava les Rondalles amb la participació de
xiquets i xiquetes. S’ho van passar d’alló més bé i molts d’ells van venir després a endur-se els llibres de
Rondalles.
Van vindre tots el alumnes de 1r, 2n i 3r de Primària dels dos col·legis del poble. En total van passar per la
Biblioteca al voltant de 200 alumnes.

CLUB DE LECTURA
A més a més, el dimarts 2 de novembre van celebrar el Club de Lectura on van comentar el llibre d’Enric
Valor “L’ambició d’Aleix”.
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Museu: Museu Etnològic de Pego
Responsable: Marisol Cendra Vicenç
Adreça: Sant Domènec, 5. Pego
Contacte: museus@hotmail.com

ESPANTA LA POR 2021

Préstecs terrorífics a la biblioteca. (Tot el mes)

Decoració especial de la Biblioteca. (Tot el mes)

Jocs de la Fallera Calavera.

Divendres 29 d’octubre a les 18.00h
Contacontes a la Casa de Cultura i en acabar passacarrer pel centre. Veniu disfressats!!

Dimarts 2 de novembre a les 19.00h
Saló d’actes Casa de cultura
Les pors en la infància. Xarrada per als pares a carreg de la psicòloga Clara Sendra.

Dijous 25 de novembre a les 20.00h
Saló d’actes Casa de cultura
Presentació del llibre Enric Valor, memòries, de Joan Borja

Préstecs terrorífics a la biblioteca.

Hem creat dos punt d'interés a la biblioteca, un per a adults i un d’infantil /juvenil amb llibres i novel·les de
por i totes les rondalles d’Enric Valor amb les diferents edicions que tenim.

Divendres 29 d’octubre a les 18.00h
Contacontes a la Casa de Cultura i en acabar passacarrer pel centre. Veniu disfressats!!

Esta activitat sempre té molt d'èxit. A banda dels punts d’interés, sempre decorem la biblioteca de forma
especial, amb bruixes, bubotes i homes del sac. A la façana de la Casa de cultura pengem les lones que vam fer
amb les imatges que ens vau enviar i també posem cartells amb les característiques dels diferents monstres.
Tot plegat fa que la biblioteca estos dies augmente el nombre de visitants, sobretot entr els més menuts.

Jocs de la fallera Calavera

Aprofitant les cartes del joc de la fallera calavera que ens vau enviar, teníem previst organitzar diverses
partides. Aquesta activitat finalment no la vam realitzar i es va ajornar al mes d’abril de 2022.

Dimarts 2 de novembre a les 19.00h
Saló d’actes Casa de cultura
Les pors en la infància. Xarrada per als pares a càrrec de la psicòloga Clara Sendra.

Una activitat que ens va semblar interessant de realitzar, va ser una xarrada dirigida al pares, que tractara el
tema de la por entre els més menuts, i com evoluciona aquesta conforme va fent-se majors. L’obscuritat,
quedar-se sol. L’escola, el ridícul, etc Aquesta activitat va tindre molt bona acollida.

Dijous 25 de novembre a les 20.00h
Saló d’actes Casa de cultura
Presentació del llibre Enric Valor, memòries, de Joan Borja
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Biblioteca / Museu: Biblioteca del Poble Nou de Benitatxell.
Responsable: Lola Bolufer Ramiro.
Adreça: Avda. Alacant, 11
Contacte: 652338445
Web i xarxes socials: www.elpoblenoudebenitatxell.com
https://www.facebook.com/elpoblenoudebenitatxell
https://www.instagram.com/elpoblenoudebenitatxell/?hl=es
https://www.youtube.com/user/ajunbenitatxell

Activitat programada.

CONTACONTES ELS NOSTRES MONSTRES VALENCIANS.
Es va programar junt amb el centre escolar aquesta activitat.
Ens vam reunir amb la direcora del col·legi i el AMPA i els vam explicar en qué consistia Espanta la por. Els vam
facilitat i compartir tota la informació que teniem i que ens vau fer arribar perquè ho pugueren treballar en
classe i així el dia del contaconte coneixerien els monstres.

Es van realitzar 5 sessions del contaconte adaptat a diferents edats, en total van ser un . Es va contactar amb
Juli García Cortés, perquè s’encarregar de dissenyar, montar i realitzar aquesta activiat.

La activitat va tindre una molt bona acollida per part dels xiquets i xiquetes de l’escola, així com també per als
professors. En total van ser un 260 alumnes que van guadir de l’activitat.
Handicap:
-

No tots els professors van treballar els monstres valencians amb els alumnes.
El temps, es volia decorar la biblioteca amb la col·laboració del AMPA, però per no es progrmar amb el
temps suficient.

La difusió es va realitzar a travé de les xarxes socials i del canal de whatsapp de l’AMPA.
La setmana del 25 al 28 d’octubre, els
monstres valencians visitaven llocs
emblemàtics del poble mentre anaven
apropant-se al col·legi per poder estar
presents el dia del contacontes.

Al finalitzar l’AMPA els va donar un detallet per crear el seu propi monstre.
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Biblioteca / Museu: BIBLIOTECAS MUNICIPALES SANTA POLA 2021
Sucursal: Infantil-Juvenil Sucursal: Internacional Gran Alacant
Responsable: MARIÁN SEMPERE PÉREZ
Adreça: C/CASTAÑOS 10-12, 03130 SANTA POLA. Avda. Escandinavia, 31, 03130 SANTA POLA
Contacte: 966694008-966697110
Web i xarxes socials: https://biblioteques.wordpress.com/ F: @santapolabibliotecainfantil
@bibliotecainternacionalsantapolagranalacant. Inst:@biblioinfsantapola @biblio_g.a

Esta ha sido la programación que hemos realizado en dos sucursales delas Bibliotecas Municipales de Santa
Pola, en conjunto durante todo el mes de noviembre. Actividades dirigidas al público infantil-juvenil, a la
comunidad escolar, actividades familiares y actividades dirigidas a adultos. Toda la programación fue
difundida tanto en nuestras redes sociales como en las de nuestro Ayuntamiento y Oficina de Turismo. Así
como cartelería física por todo el municipio.

A continuación pasamos a comentarlas.

1.- VISITAS ESCOLARES.
Descripción: Nuestra campaña de visitas escolares arranca con las visitas
de los 6º de primaria. Durante este mes realizamos animaciones lectoras en torno a Espanta la
Por. Difundimos el monstruario e imaginario valenciano, así como resaltamos la figura de Enric
Valor. Resaltamos la importancia del miedo como emoción fundamental del ser humano y su

importancia en la literatura. Destacamos la importancia de mantener nuestras tradiciones y
culturas. Finalizamos con una actividad de ilustración de una historia de miedo.
Público al que va dirigido: 6º colegios del municipio.
Fechas: 17, 18, 19, 26 de noviembre.
Resultado: Total 200 alumnos/as. Ceip. Hispanidad, Ceip.Virgen de Loreto, Ceip Vicenta Ruso,
Cep. Azorín
Valoración: Muy positiva.

2.- CUENTACUENTOS.
Descripción: Realizamos dos durante este mes. En la Biblioteca Internacional de Gran Alacant
con la compañía Factor Onírico, donde el público es más infantil y de varias nacionalidades.
En la Biblioteca Infantil, se organizó el cuentacuentos en el Baluarte del Duque, dentro del
Castillo con la compañía Conta 3 Teatre-Animació, donde los pequeños y no tan pequeños
pudieron disfrutar de las historias del Buitoni, y otros más. Tras finalizar la visita se animó a los
asistentes a visitar las salas museo del Castillo, a ver si había algún monstruo escondido.
Público al que va dirigido: Familiar
Fechas: 12 y 19 noviembre
Resultado: Total 100 personas.
Valoración: los cuentacuentos son muy bien acogidosen esta localidad, gustó mucho el
realizado en el Baluarte.

3.- CHARLA.
Descripción: Todos los años intentamos realizar una
charla dirigida a los padres/madres sobre los miedos.
Este año la hemos centrado en la adolescencia, sus
cambios físicos, emocionales y sobre todo el miedo a
comunicarse con los padres/madres centrándonos en
temas de sexualidad y orientaciones. Contamos con la
psicóloga MªCarmen Alonso del gabinete psicológico
Apoyo. La charla se pudo hacer tanto física, como
virtual.
Público al que va dirigido: adultos relacionados con
adolescentes y preadolescente (a partir de 10 años).
Fechas: 18 y 26 de noviembre
Resultado: 11 personas
Valoración: Aunque los asistentes disfrutaron
de la charla, la asistencia no fue la esperada. El tiempo no acompañó Creemos que todavía se
tienen prejuicios y miedos a hablar de orientaciones sexuales con los adolescentes.

4.- TALLER
Descripción: Las Bibliotecas de Santa Pola cogimos la propuesta del Museu Etnológic, y
realizamos un taller artístico “De la taca al Monstre”. Realizado por los alumnos del Taller de
Empleo Labora Santa Pola.
Público al que va dirigido: nilos/as a partir de 5 años .
noviembre
Resultado: 18 niños/as.
Valoración: muy buena acogida.

Fechas: 13 y 27 de

5.- JUEGO INTERACTIVO.
Descripción: Este es el segundo año que realizamos esta actividad. Se trata de una búsqueda
por todo el municipio de “Monstres Valencians”. Pegamos unas etiquetas identificativas de
Espanta la Por por varios puntos de nuestra localidad. El juegos consiste en atrapar monstruos
a través del QR y recoger la recompensa en la biblioteca. En algunos lugares había monstruos
falsos. Este año introdujimos instrucciones nuevas: realización de un selfie en el punto de
captura, el préstamo de libros para la recogida de la recompensa. La captura del monstruo
supone la descarga de una ficha identificativa del mismo, con su descripción, modus operandi,
libros en los que aparece...
Público al que va dirigida: Familiar.

Fechas: del 11 al 27 de noviembre.

Resultado: 88 niños/as
las familias.

Valoración: Esta actividad tiene una gran acogida entre

Província de Castelló

1- Memòria Participació Xarxa Castelló de la Plana
2- Memòria Participació Xarxa La Vall d’Uixó
3- Memòria Participació Biblioteca Moncofa
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Biblioteca / Museu: BPM Joan Fuster de Castelló
Responsable: Ana Judas
Adreça: C/ Major, 16 46270 Castelló (València)
Contacte: biblioteca@castellosom.com, tel. 962451433
Web i xarxes socials: Face Castello Biblio JFuster

Aquest any la Biblioteca amb l’Ajuntament de Castelló hem preparat un conjunt d’activitats
durant tot el cap de setmana, perquè les menudes i menuts puguen gaudir d’aquesta festa amb
lligams valencians. Hem de dir que els grans també han participat i han gaudit mooolt amb totes
les activitats.
Amb el lema UN CAP DE SETMANA DE MONSTRES,POR I DIVERSIÓ passe a descriure totes les
activitats que hem realitzat.
Divendres 29 d’ octubre
A les 18.00 h. contacontes i taller, Deu Poemonstres i una nit de por. Aquesta activitat la vam fer
al pati de la biblioteca. Consistia en una sèrie de contes i històries basades en el llibre del mateix
nom,de Lorena Cayuela. Es va encarregar de l’animació Fanny Pérez. Per finalitzar l’activitat es
van fer uns tallers de carassetes i bosses monstruoses.

Diumenge 31 d’octubre
Al matí, a la plaça de l’Ajuntament, es van realitzar diferents tallers i jocs familiars, amb temàtica
de la festa de Tots Sants. Contents, perquè va assistir molta gent i va participar activament.
Totes les activitats van ser coordinades i realitzades pel grup cultural A RIURE

A la vesprada, vam continuar la festa a la biblioteca amb el Passadis de les Espantacriatures
valencianes.

La biblioteca es va transformar en un lloc terrorífic on els monstres valencians van ser els
protagonistes d’històries,rondalles...
Acompanyats, d’un seré molt valencià, amb llanterna en mà, s’endinsaren dins d’aquest passadís
misteriós i ple de divertides proves per coneixer als personatges d’aquesta història.
Ací estan el Momo i la Moma, el Moro Mussa i també l’ Home del Sac. I molts més... sense oblidar
el nostre espantacriatures castelloner L’Auela Pinta molt arrelat en la cultura popular del nostre
poble.

Vam comenzar a les 17.15 fins a les 20.00 H. Ho vam passar molt be i va participar gran quantitat
de menudets i no tan menudets ...
Les activitats també van ser realitzades pel grup cultural A Riure.
A continuació posem una sèrie de fotos de l’activitat descrita.

Del 27 d’octubre al 5 de novembre

Exposició Espanta la Por + Enric Valor a la biblioteca.
No ens podíem oblidar d’oferir a la nostra biblioteca un recull de llibres de por i per descomptat
de totes les rondalles i llibres que teníem ,i els que ens heu proporcionat, d’ Enric Valor.

Per tant instal.lem dues taules temàtiques:
- Una per xicalla i adults amb llibres relacionats en la temàtica de la por
- L’altra amb tots els llibres del fons de la biblioteca de l’autor Enric Valor

També hem muntat una xicoteta exposició de la vida i obra de l’autor esmentat.

Hem decorat la biblioteca amb tota la cartelleria que ens heu proporcionat i ha sigut un èxit. Tots
els visitants i usuaris han gaudit i passat una estona molt agradable.

Per últim , l’alumnat de 1r i 3r d’ESO de tots els centres escolars del poble,
van participar en una activitat que consistia en un concurs de relats breus
amb la temàtica relacionada amb aquesta festa. L’acollida del concurs ha
sigut molt bona, amb una gran participació que ha donat lloc a unes
composicions excel.lents.
Els guanyadors i les guanyadores van rebre de mans del Regidor d’ Educació
,el guardó el 31 d’octubre a les 17h en la nostra biblioteca.
DeL 2 al 7 de novembre es va publicar els relats de les persones guanyadores
a ‘El Miragall’(revista del poble)
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Biblioteca: Xarxa de biblioteques de la Vall d’Uixó
Responsable: Enriqueta Fuertes i Agustí Granja
Adreça: Plaça del Mercat, 2 12600 la Vall d’Uixó (Castelló)
Contacte: biblioteca@lavallduixo.es / efuertes@lavallduixo.es
Web i xarxes socials:
www.bibliotecaspublicas.es/lavall
Bibliotecas Municipales de la Vall d’Uixó
@bibliolavall

bibliotecalavall

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS:
-Dimarts 24 de setembre: dins de la XIX Campanya d’animació Lectora Biblioteca-Escola 2020/2021,
lliurament als caps d’estudi dels diferents centres educatius de la Vall dels materials i llibres per a
treballar al llarg del curs sobre els personatges de les llegendes locals.
El títol d’enguany és La cova dels Orgues, dels autors locals Josep V. Font i Nel.lo Navarro. La Xarxa
de biblioteques ha sufragat l’edició.

-Setmana del 26 al 31 d’octubre: diverses activitats per a celebrar la festivitat de Tots Sants a la
nostra biblioteca i agències de lectura:
Aparadors temàtics a les 3 biblioteques amb una gran col·lecció de llibres alternatius al Halloween
tradicional: monstres valencians. També amb el concurs «Dibuixa el teu monstre» (dos nivells per
edat), un sorteig de llibres a les tres biblioteques i l’exposició dels dibuixos.

Contacontes «Miedos y sustos» a l’agència de lectura del barri Toledo.

-Taller de fabricació de kamishibais per a docents. L´artista local Conxa Llombart mostrà diverses
tècniques per a fabricar aquest teatret en el qual poder contar llegendes locals i d’arreu del món.

DIFUSIÓ: web i xarxes socials.
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Biblioteca / Museu: biblioteca Municipal de Moncofa
Responsable: Ana Melchor
Adreça: Ramon y cajal 6
Contacte: 964577978
Web i xarxes socials: facebook e instagram, biblioteca de Moncofa

DIFUSIÓ DE LES ACTIVITAT
Hem fet difusió de les activitats que hem realitzat, però també dels personatges de Espanta la
Por, i també hem realitzat taules temàtiques al voltant dels llibres publicats per el Muvim pero
també dels relacionats amb el tema .
Ho hem difos en cartelleria i decoració a la nostra biblioteca, i tambe en les reds socials.

CONTACONTES

Realització de contacontes amb mesures covid, pero tot i això i l’ausencia de periociditat en les
activitats, va ser tot un èxit. L’activitat va ser realitzada per Rebombori Cultural.

Tertúlia i dibuix de personatges al voltant de personatges de espanta la por
Va sorgir espontàniament en un grup de mares que ens van preguntar sobre els personatges i
com que hi teníem personal en eixe moment, vàrem muntar una activitat informativa.

Província de València

1- Memòria Participació Agència Agullent
2- Memòria Participació Biblioteca Aielo de Malferit
3- Memòria Participació Museu Internacional de Titelles (Mita)
d’Albaida
4- Memòria Participació Biblioteca Aldaia
5- Memòria Participació Biblioteca Alginet
6- Memòria Participació Biblioteca Barxeta
7- Memòria Participació Biblioteca Benifaió
8- Memòria Participació Biblioteca Benigànim
9- Memòria Participació Agència Benimodo
10-Memòria Participació Biblioteca Canet d’en Berenguer
11-Memòria Participació Agència Castell de Rugat
12-Memòria Participació Agència Faura
13-Memòria Participació Biblioteca Foios
14-Memòria Participació Xarxa Gandia
15-Memòria Participació Agència Gata de Gorgos
16- Memòria Participació Biblioteca Guadassuar
17- Memòria Participació Biblioteca L’Eliana

18-Memòria Participació Agència Llutxent
19-Memòria Participació Agència Manuel
20-Memòria Participació Biblioteca Massamagrell

21-Memòria Participació Agència Montaverner
22- Memòria Participació Biblioteca Oliva
23-Memòria Participació Agència Olocau
24-Memòria Participació Agència La Pobla del Duc
25-Memòria Participació Agència Potries
26-Memòria Participació Agència Quatretonda
27-Memòria Participació Agència Ròtova
28-Memòria Participació Agència Serra
29-Memòria Participació Museu Horta Sud Torrent
30-Memòria Participació Xarxa Torrent
31-Memòria Participació Agència Vinalesa
32-Memòria Participació Biblioteca Xàtiva
33-Memòria Participació Biblioteca Xeraco
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Biblioteca / Museu: Agència de Lectura Municipal “Ramon Haro Esplugues" d’Agullent
Responsable: Rafa Revert Huerta
Adreça: C/Major, 4, 5é pis.
Contacte: 962907659 | bibliotecagullent@outlook.com
Web i xarxes socials:
Facebook: https://www.facebook.com/BibliotecAgullent
Instagram: https://www.instagram.com/bibliotecaagullent/
Pàgina web Ajuntament: https://www.agullent.es/transparencia/biblioteca

La Biblioteca d’Agullent “Ramon Haro Esplugues” ha celebrat la campanya d’Espanta la por! 2021
amb una sèrie d’activitats que s’ha desenvolupat del 23 d’octubre al 5 de novembre. Les activitats
s’iniciaren amb un taller i torneig de “La Fallera Calavera” el dissabte 23 d’octubre al Casal Jove
d’Agullent. A les 17h de la vesprada va començar el taller ‘aprén a jugar’ i a les 19h el I Torneig de
La Fallera Calavera d’Agullent amb quatre cartes extraordinàries, dos d’elles d’Espanta la por, com
a premi per als guanyadors i guanyadores. L’activitat va reunir a 26 persones i tant el taller com el
torneig fou desenvolupat per Vora Serra.

Els següents dies vam aprofitar per a fer una sèrie de recomanacions de llibres al voltant de la festa
de Tots Sants a la biblioteca, així com la decoració amb els cartells de la campanya. Aquesta selecció
bibliogràfica va tindre tant d’èxit que els llibres de l’aparador van ser prestats en hores.
La següent activitat el contacontes “Les rondalles d’Enric Valor” va tindre lloc el dissabte 30
d’octubre a les 12h a l’Auditori Municipal “Josep Mª Bru”. El contacontes va estar a càrrec de Laia
Serna de Rebombori Cultural i vam elegir la temàtica de les rondalles per la relació d’aquest any de
la campanya amb Enric Valor i també perquè l’escriptor va viure 12 anys intermitentment al nostre
poble. L’activitat no sols va quedar en el contacontes, també es va animar a la menudalla a vindre
disfressats i tingueren a canvi una fogassa, dolç típic d’aquestes dates i fet al forn del poble. Els
resultats foren molt bons, aconseguint un aforament de 48 persones i unes bones dosis de rialles i
d’ensurts per a la xicalla.

Finalment, el projecte va finalitzar el 5 de novembre amb bones sensacions, tot i que la incertesa
de la situació pandèmica no ens va deixar desenvolupar un projecte més complet. No obstant això,
esperem que l’any 2022 vinga millor i puguem preparar una nova campanya d’Espanta la por!
carregada d’activitats per a tots els públics, amb més enginy i molta més repercussió.
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Biblioteca / Museu: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “Degà Ortiz i Sanz” d’Aielo de Malferit
Responsable: Mª JESÚS JUAN COLOMER
Adreça: Av. Stm. Crist de la Pobresa, 3
Contacte: Mª Jesús Juan Colomer
Web i xarxes socials:

La Biblioteca d’Aielo de Malferit va organitzar la campanya
ESPANTA LA POR-21, entre els dies 22 d’octubre fins al 5 de
novembre 2021, amb diverses activitats, adreçades a tota la
població. Abans de les activitats programades, portarem
endavant una important campanya propagandística:
1.-Presentació i difusió del CARTELL de la Campanya d’Espanta
la Por. Enguany confeccionat pel fotògraf i col·laborador actiu de
la Biblioteca, Rafa Morant.
Aquest any dedicaren la campanya Espanta la Por, a uns
personatges molt coneguts a Aielo de Malferit “ELS
GAMBOSINS”.
Amb un lema molt suggerent: VENS A CAÇAR GAMBOSINS?.
Els gambosins és un mot que fa referència a un animal imaginari, sempre va acompanyat de la
locució 'caçar'. Al nostre poble diuen que són animals xicotets, viuen en el camp als arbres, i són de
color negre. Diuen alguns que són pardals! Els xiquets i xiquetes d’Aielo de Malferit en algun
moment de la nostra vida hem caigut en el parany del gambosí, i hem anat a caçar gambosins!

I tu? Vols vindre a caçar gambosins amb nosaltres?.
Presentarem la campanya, uns dies abans als centres educatius del municipi, per a que des de
l’escola és feren ressò i treballarem conjuntament, aquests personatges tan nostres, i que formen
part important de la tradició popular d’Aielo de Malferit. I també emprarem les xarxes socials per
a difondre a tot el poble.

2.-DECORACIÓ de la sala infantil de la Biblioteca. Amb el material gràfic facilitat per la Biblioteca de
l’Etno, cartells, i material propi preparat per la mateixa Biblioteca.

3.-TAULA TEMÀTICA ubicada a la sala Infantil. Prepararem una bona selecció de llibres relacionats
amb la temàtica de la por, divulgatius i folklòrics. Selecció recomanable per a totes les edats i
usuaris. Aquesta selecció va fer les delícies, majoritàriament, dels lectors més menuts.

4.-Campanya de recuperació de la MEMÒRIA LOCAL. Emprant les xarxes socials de l’ajuntament i
Biblioteca. Llançaren aquesta campanya de recollida de informació:
ESPANTA LA POR. Per Tots Sants, monstres valencians. Tornen a la Biblioteca Pública “Degà Ortiz i
Sanz” els monstres valencians, esteu atents a totes les activitats que tenim preparades! Aquest any
2021, dediquem la campanya d’Espanta la Por als gambosins.

A Aielo de Malferit tenim un fum de PORS LOCALS, i nosaltres tan aficionats a la memòria local,
volem recupera-ho.
Coneixes alguna història de por?
O alguna relacionada amb éssers imaginaris?
O personatges que atemoriren als xiquets?
Home del sac, marimota, greixets, moro Mussa...
Vine a la Biblioteca i ens la comptes!.
Mireu el tràiler que ha preparat l’Etno per a la campanya d'enguany en homenatge a Enric Valor. I
recordeu a TOT SANTS MONSTRES VALENCIANS!.

5.-Presentació del llibre CONTES A LA FRESCA. El divendres 27 d’octubre, presentarem el llibre de
Raül Verdú, Contes a la fresca. Per a públic familiar, realment va ser una sessió dirigida al públic
adult, majoritari a la sala infantil.

6.-Conferència LES EPIDÈMIES I LA MORT. El divendres 3 de novembre, conferència a càrrec de
Jaime Peralta. Jaime, va fer un recorregut històric de les greus epidèmies que han afectat a la
humanitat.

7.-Contacontes ANEM A CAÇAR GAMBOSINS. A càrrec de Llombrígol Rodallaire, a les 18h.
Biblioteca. Animació lectora adreçada al públic infantil.

8.-Taller per adults PASSEGEM EL MONSTRE. Aquest taller estava adreçat a la gent adulta. El
realitzaren el divendres 5 de novembre, a les 22h. A càrrec de Noelia Vidal.

CONCLUSIÓ:
El divendres 5 de novembre, finalitzaria la campanya “Espanta la Por: per Tots Sants, monstres
valencians” Enguany, com en dit, dedicada als gambosins...
Campanya totalment consolidada entre el món educatiu, i la població en general d’Aielo de
Malferit. Any darrere any, esperen les novetats, activitats i tot allò que relaciona amb l’imaginari
dels éssers fantàstics.
Felicitar-vos per aquesta bona iniciativa de la Biblioteca de l’Etno, i ús anime a seguir endavant.
Fins a Tots Sants 2022!, tornarem a reivindicar un monstre de la imaginària aielonera.
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Biblioteca / Museu: Museu Internacional de Titelles d’Albaida

Responsable: Julia Rodríguez Martínez
Adreça: Plaça Pintor Segrelles, 19
Contacte: mita@albaida.es
Web i xarxes socials: www.museutitelles.com
Twitter i Instagram: @museutitelles
Facebook: https://www.facebook.com/museutitellesalbaida

Títol: Monstres valencians
Data: 31/10/2021
Descripció:
Aquest 2021 l’activitat ha continuat marcada per la situació generada per la pandèmia de la COVID19.
Per això, hem continuat extremant les mesures de seguretat.
Per garantir el correcte desenvolupament de l’activitat vam determinar:













Reforçar el personal de l’organització. Amb 8 persones que vetllarien perquè tot es
desenvolupara correctament.
5 actors que també farien de punt de control a la ubicació on es trobaven.
Gel hidroalcohòlic a l’entrada i eixida.
Personal amb mascaretes encara que tota l’activitat transcorre a l’aire lliure.
Duració de l’activitat de 3 hores: de 18.00 a 21.00 hores.
Control de la policia a la plaça Major.
Inscripció prèvia dels participants.
Grups inferiors a 10 persones, preferiblement cohabitants.
Cada grup participant tenia una hora assignada que devien respectar al màxim.
Es va posar un preu simbòlic d’un euro perquè en altres ocasions hem comprovat que
serveix de filtro i control. Tots el diners recaptats han sigut donats a la protectora d’animals
Vinculados.
L’accés a l’activitat es va fer amb intervals de 5 minuts de diferencia entre grup i grup.




Els regals que es van entregar només van ser manipulats per una persona durant tot el
procés de preparació, trasllat i entrega.
No estava permés tocar cap element de la decoració.

En què ha consistit l’activitat
Els monstres protagonistes de 2021 han sigut les feres ferotges.
L’activitat consistia en trobar on estava amagat “Lo Drac” i ens havien de dir de quin color és la
marieta que li acompanyava. A més, havien de trobar també a MITA, la mascota del Museu, que
estava amagada a l’escola dels Campaners. Es va realitzar el disseny dels personatges i es van fer
en cartró encunyat.

Material gràfic del 2021
En total hi havia 6 personatges amb el seu nom escrit:







Lo drac dormint.
Lo drac prenent el bany.
Lo drac trepant a un arbre.
Lo drac trepant per una paret.
Lo drac menjant un entrepà.
Mita disfressat de drac.

Per tal de poder realitzar l’activitat vam fer entrega als participants d’un llapis i d’un plànol.
El plànol té dos cares. Per un costat està el traçat del recorregut amb els punts importants, la imatge
de MITA, la mascota del Museu Internacional de Titelles disfressat de drac i els logos de les entitats
col·laboradores.

De l’altre costat, tenim una breu explicació del desenvolupament de l’activitat, la imatge dels
personatges que s’han de buscar, un quadre per anotar el color de la marieta i un altre quadre per
posar el segell del Museu i que serveix per controlar qui ha fet l’activitat i qui ha arreplegat el seu
regal.

Monstres participants
Els monstres que ens han acompanyat enguany estaven tots inspirats en les feres ferotges:









El caro.
La Cucafera.
La Quarantamaula.
L’home del sac.
Bruixa.
El tio Canya.
El drac.
Altres espantacriatures.

A més vam comptar amb la presencia de dos dinosaures que marcaven l’inici del recorregut i
assenyalaven als participants que estaven entrant al territori de les feres ferotges. Com l’activitat
està organitzada pel Museu Internacional de Titelles hem volgut introduir aquest element
relacionat directament amb l’art del titella i els espectacles de carrer.

Desenvolupament de l’activitat
Tot el recorregut ha sigut en exteriors. El punt de trobada es va situar al costat de la porta de la
Vila. Ací, dos persones de l’organització, s’encarregaven de rebre als grups i donar-los el plànol i
llapis necessaris per tal de fer l’activitat. També s’ha instal·lat un punt d’eixida i un altre punt per
atendre a les persones que participàvem al Troba Gambosins.
La següent parada, estava ubicada a la plaça del pintor
Segrelles. Ací, els participants teníem l’encontre amb
el dinosaure.
Després, s’accedia a l’interior del Palau dels Milà i Aragó
per la porta que està ubicada junt a la casa del Rector.
Ací es trobàvem amb la bruixa que els explicava el que
hi havia de fer per aconseguir completar l’activitat i els
feia una prova per poder accedir dins del Palau.

El següent punt de trobada estava ubicat dins del jardí del Palau dels Milà i Aragó. Ací, amagat
darrere d’un mur, es trobàven amb la Cucafera. La Cucafera custodiava a un dels dracs que els
xiquets i xiquetes havien de trobar.

El següent punt, on es trobava altre drac, estava vigilat pel l’home del sac.
Més endavant es trobavem amb el drac, que també protegia a uns dels drac que els participants
havien de trobar.

El següent punt, també dins del Palau dels Milà i Aragó, estava protegit per la Quarantamaula.
Aquesta actriu feia por als participants, que havien d’enganyar-la per tal de poder creuar on estava
l’altre drac amagat.
Abans d’eixir fora del jardí del Palau, els participants anàvem trobant-se amb diferents elements
de decoració com esquelets, bubotes i ratolins... per a finalment arribar a les cavallerisses, on es
trobava El caro. Després de creuar un laberint poblat d’aranyes, havien de trobar l’últim drac que
hi havia al recorregut dins del Palau.

Una vegada fora del jardí del Palau, per la replaceta i on està ubicada l’escola de campaners, ací
trobaven a MITA, la mascota del Museu Internacional de Titelles. Els xiquets i xiquetes havien
d’entrar per tal de contar-nos que estava fent la nostra mascota. Allí el van trobar tocant les
campanes. L’ambientació en aquest punt es va recrear amb llum ambiental i amb efectes sonar de
tocs de campanes.

El punt d’eixida de l’activitat estava custodiat pel Tio Canya i els seus amics. Ell era l’encarregat de
recompensar als participants amb un regal
per l’esforç que havien fet per trobar a tots
els dracs que estaven amagats.
Des d’ací, les persones eixien novament a la
plaça Major.
Decoració
Com cada any, ens hem preocupat de
decorar l’interior i exterior del Palau dels
Milà i Aragó. Enguany hem tornat a
il·luminar les tres torres del Palau amb llums
de color roig i hem fet uns ulls de
marqueteria.
Cada racó per on passava el recorregut de
l’activitat també comptava amb la seua
decoració.
MITA a l’escola dels Campaners d’Albaida

També s’han utilitzat efectes de llum i so per crear una ambientació fantasmagòrica i inquietant.
Hem de reconèixer que, enguany, el vent ens ho ha posat prou difícil, ja que amb aquest fenomen
atmosfèric és molt difícil poder instal·lar qualsevol tipus de decoració.

Els regals
Tots els participants van marxar a casa amb el seu obsequi.
Enguany hem tingut un regal molt especial, ja que hem publicat un llibre per pintar on hem contat
la història de “El drac del riu Albaida”. A més, els participant s’han endut una borsa de tela
decorada amb feres, una caixeta de colors i adhesius de monstres.
El drac del riu Albaida
El drac del riu Albaida es un conte on hem imaginat
perquè Segrelles va pintar un drac a les llunetes que
hi ha a l’església arxiprestal de l’Assumpció de la
Mare de Déu d’Albaida.

Mateo ens ha enviat una foto mentre pinta el
conte.

El protagonista és un drac que vivia amagat a la vora
del riu Albaida i que tenia atemorits als vilatans i
vilatanes d’Albaida. En tota història ha d’haver un
heroi, el nostre és un menut Josep Segrelles, el
nostre il·lustrador més universal, qui troba al drac i
el porta a un lloc on pot viure sa i estalvi.
Per escriure aquest conte hem utilitzats elements
representatius de la cultura d’Albaida:








L’església arxiprestal de l’Assumpció de la
Mare de Déu.
Les llunetes de l’església pintades per
Segrelles.
Un jove pintor Josep Segrelles.
El Moli de la Creu.
La Covatxa sepulcral del camí reial d’Albaida.
El palau dels Milà i Aragó.
L’ermita del Roser.

També hem utilitzat expressions de la parla d’Albaida i hem inclòs una unitat didàctica per tal que
els xiquets i xiquetes buscaren sinònims dels termes més utilitzats, com per exemple, cova o animal.
Dins del conte també hi ha referències històriques que parlen de temps antics, com per exemple,
els molins àrabs o els camps poblats de oliveres i garroferes o el nom que li hem posat al nostre
personatge principal: “Lo Drac” que és una referència evident al antagonista del Rei Jaume I: AlAzraq.
El conte, tal i com es diu a la sinopsis, és un homenatge a tots els contes protagonitzats per dracs i
animals que sempre acaben morint a mans dels herois. Nosaltres hem volgut contar una història
on el nostre drac es salva gràcies a la sensibilitat d’un xiquet i on volem expressar que els animals
no són ni bons ni roïns, sinó que actuen impulsats pel seu instint.
Activitats paral·leles
Com sempre, dies abans de l’activitat principal, programen altres activitats.

Enguany, hem gaudit de l’actuació de la companyia de teatre Disparatario que, dissabte 30 van
representar a Albaida l’obra de teatre “La Maria no té por”.
Des del Museu Internacional de Titelles també vam programar un taller on vam fer un drac amb
boes de plomes. Una vegada finalitzat el taller, es va explicar a tots i totes les participants com seria
l’activitat dels Monstres valencians del 31 d’octubre.

Participants al taller Fem un drac

Gambosins
D’altra banda, enguany hem presentat una novetat per a joves i majors. Un segon monstre, del
nostre imaginari, ha estat protagonista d’aquesta activitat: els gambosins.
Aquesta activitat s’ha desenvolupat de manera virtual pels carrers principals del poble. Per realitzar
l’activitat, els participants, només han necessitat els seu aparell mòbil amb connexió a internet, ja
que no era necessari descarregar cap aplicació.
Els gambosins estaven amagats en diferents punt d’interés d’Albaida, com la porta del palau, la font
del barri, la porta de l’església o la casa Balvina. En total hi havia 8 gambosins que capturar. Els
participants havien de jugar a buscar les diferències. El recorregut es podia realitzar fàcilment
gràcies a un plànol d’ubicació inserta en el joc. Quan s’arribava al punt d’interés, disposaven d’una
fotografia dins de la plataforma web que no era exactament igual que la imatge real que trobaven
al carrer, ja que vam posar una diferencia, el gambosí estava amagat en la diferencia.
Tots els participants que vam trobar els 8 gambosins vam obtindré una recompensa que consistia
en un bolígraf en forma de monstre, una polsera, un imant i una llepolia.
Mitjançant aquest enllaç, podeu accedir al joc: https://escapede.es/va/escapes/troba-gambosinsalbaida/

Imatge del gambosí a capturar. Es tracta d’una il·lustració animada

Interés social
Com ja s’ha comentat dalt, l’activitat tenia un preu simbòlic d’un euro. Aquest preu ens serveix per
poder controlar l’activitat, ja que en les primeres edicions vam comprovar que hi havia gent que
abusava de l’obtenció de plànols per tal d’aconseguir més regals.
D’aquesta manera, per unitat familiar, s’entrega un plànol per xiquet o xiqueta per poder realitzar
l’activitat i per finalment, obtindré el regal.
Enguany, s’han entregat 202 plànols i per tant, s’han recaptat 202 euros.
Aquests diners s’han destinat a la protectora d’animals Vinculados d’Albaida. Ens hem decidit per
aquesta associació, ja que l’activitat d’enguany estava dedicada als animals.
D’altra banda, els Monstres valencians d’Albaida, no tindrien sentit si no tingueren una vessant
pedagògica. D’ací, tot l’esforç que es fa per:
 Que els monstres assumeixen un paper actiu i
interactuen amb els participant per contar qui són.
 Publicació d’un llibre amb elements culturals de la
història d’Albaida.
 Ambientació on s’elimina qualsevol referència al
Halloween a americà.
 Insistència en que la gent identifique l’activitat com
Monstres valencians.
 Activitats prèvies on es presenten els Monstres
valencians i espantacriatures.
 Elements gràfics i publicitaris relacionats amb les
tradicions i cultura valenciana.
Aquest esforç dona els seus fruits, ja que cada vegada
són més els participants, enguany han participats a
l’activitat principal vora les 1.000 persones. Els
espantacriatures són ja coneguts per tots i totes i
veiem com cada any, són més les persones que
esperen amb molta il·lusió l’arribada dels Monstres
valencians. Inclòs, s’ha donat el cas de pares que ens han telefonat per demanar-nos consell per tal
de disfressar als seus xiquets i xiquetes com monstres que ja hi havia vist en edicions anteriors.

Promoció
Per tal d’atraure als participants s’ha realitzat una campanya publicitària que ha arribat al nostre
públic objectiu. Les àrees d’actuació han sigut les províncies de València i Alacant, fent especial
atenció a les comarques veïnes i a tota la Vall d’Albaida.
S’ha elaborat un cartell que guarda l’estètica dels que hem fet en el anys anteriors.
Sempre es representa el Palau dels Milà i Aragó, monument més representatiu d’Albaida i on es
desenvolupa l’activitat. A més, apareixen elements protagonistes de l’activitat, en aquesta ocasió
Mita, la mascota del Museu Internacional de Titelles disfressat de drac i Lo Drac que hi havien de
buscar els participants. També es representa a una família disfressada, en aquest cas, un pare i una
xiqueta vestits de bubota i un element tradicional de la cultura valenciana que porten a la mà: un
fanalet fet amb un meló d’Alger. I per últim, al cartell figuren els logos de totes les institucions i
empreses col·laboradores.
Aquest cartell, del que hem realitzat una impressió de 20 cartells en format A3, s’ha distribuït per
comerços de la localitat, oficines de turisme, biblioteques i escoles.
A més, es van fer 6 cartells per a muppis que van ser distribuïts per la localitat.
També s’han elaborat vídeos curt en format Time Lapse de com ha estat realitzada l’elaboració dels
personatges. Aquests vídeos s’han compartit en xarxes socials.
D’altra banda, la promoció en xarxes socials, també s’acompanya d’una sèrie de muntatges
fotogràfics que serveixen per donar pistes de com serà l’activitat en curs. Aquestes imatges
s’aprofiten per contar als nostres seguidors i seguidores, la història del monstre protagonista.

Valoració
Aquest 2021 han participat 202 persones i hem comptant amb l’ajuda de tres empreses, 6
voluntaris i el personal del Museu.
Gestionar una activitat com aquesta amb les restriccions actual es molt complicat. Les persones
participants no responen correctament a les normes que vam posar i es fa molt difícil realitzar un
accés controlat perquè els diferents grups no acaben ajuntant-se. El que fa també molt complicada
la interacció amb els actors que desenvolupen l’activitat. Encara sent 16 persones a l’organització
ho trobem insuficient.

D’altra banda, al ser tot a l’exterior, ens afecta la meteorologia, per exemple, aquest any va bufar
molt de vent i els dies anteriors va ploure fort i tota la decoració que vam preparar va acabar
destrossada.
A més, suposa una forta inversió que sense subvenció és molt difícil poder realitzar.
Es tracta d’una activitat que pràcticament estem preparant durant tot l’any i que els dies previs en
que s’ha de realitzar suposa un enorme esforç per a nosaltres.
Ens plantegem canvi substancials per al proper any. Encara que siga una activitat on tot el món vol
participar i hi ha moltes persones que es queden fora, a lo millor ens hem de platejar limitar-la més
encara. No tenim massa clar que anem a fer, gestionar una activitat multitudinària on els
participants han de realitzar una sèrie de proves que implica llegir, buscar, atendre i escriure és
pràcticament impossible si els pares i mares no s’impliquen i l’únic que volen és ajuntar a 20 xiquets
i anar parlant de les seues coses mentre els seus fills i filles fan l’activitat. Això ens genera molta
frustració.
Una vegada acaben les festes de Nadal ens tornarem a reunir amb l’empresa Voraserra per veure
com replantegem l’activitat.
La part positiva és que tot el món espera amb molta il·lusió l’arribada dels monstres a Albaida, que
cada vegada és una activitat més participativa i que molts xiquets i xiquetes fan el recorregut
completant l’activitat i preocupant-se en conèixer la historia dels Monstres Valencians.
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Biblioteca Pública Municipal d’Aldaia
Responsable: Pilar Sánchez Chuliá
Adreça: Plaça de la Cultura, S/N 46960 Aldaia
Contacte: 961988797
psanchez@ajuntamentaldaia.org
Web https://www.bibliotecaspublicas.es/aldaia
Xarxes socials:
Facebook Biblioteca Pública Municipal Aldaia
Instagram bibliotecaaldaia

A la por, Valor!
Narració de rondalles d’Enric Valor a càrrec d’Eva Andújar.
Sessions realitzades del 26 al 29 d’octubre dirigides a l’alumnat de 3r de Primària dels
centres educatius d’Aldaia.
L’activitat agradà molt a mestres i alumnat.

EXPOSICIÓ BIBLIOGRÀFICA D’OBRES D’ENRIC VALOR
Del 18 d’octubre al 5 de novembre

EXPOSICIÓ BIBLIOGRÀFICA SOBRE LA POR, MOSTRES I TRADICIONS VALENCIANES
Del 18 d’octubre al 5 de novembre

TALLER DIDÀCTIC 27 D’OCTUBRE A LES 18 HORES
Les pocions màgiques de la fetillera a càrrec de Sara Bono
Activitat per a xiquets i
xiquetes de 7 a 11 anys,
en el que es realitzaven
diferents experiments.
Va resultar un taller
molt interessant i
divertit per als
participants.

VENTALL DE LLETRES
-

Vídeo de la Campanya Espanta la por 2021 d’Aldaia
Per a donar difusió en les xarxes socials de la biblioteca, preparàrem un vídeo explicant
l’activitat A la por, Valor! dirigida a l’alumnat de primària al voltant de les rondalles
d’Enric Valor. El vídeo el podeu vore a https://www.youtube.com/watch?v=6oEx9k6fa0U

-

V í d e o s o b r e l ’ e s c r i p t o r E n r i c V a l o r en el que a més de parlar de l’escriptor, es
dona a conèixer el carrer d’Aldaia que du el seu nom. El podeu vore a
https://www.youtube.com/watch?v=p0KaWWZuvwc
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Biblioteca / Museu: Biblioteca Pública Municipal d’Alginet
Responsable: Francisco González Llopis
Adreça: C/ de l’Arquebisbe Sanchis 26, 1r pis
Contacte: arxiver@alginet.es
Web i xarxes socials:
www.bibliotecaspublicas.es/alginet
https://www.facebook.com/BibliotecaAlginet
https://www.instagram.com/bibliotecamunicipalalginet/
https://twitter.com/biblioalginet

Taula Espanta la Por. 25/10/2021 al 12/11/2021
Enguany, igual que en les anteriors edicions, hem preparat una taula amb una selecció de llibres
sobre la por. Aquest any, a més, hem inclòs les rondalles d’Enric Valor i alguns dels seus llibres.
Aquesta taula l’hem decorada amb els cartells facilitats per l’Etno, les portades d’algunes de les
rondalles i les figures dels monstres valencians.

Visites dels col·legis. Del 25/10/2021 al 12/11/2021
En aquesta edició i amb la intenció de reprendre les visites dels diferents col·legis de la població a
la Biblioteca enviàrem un correu electrònic proposant una activitat relacionada amb Enric Valor.
L’activitat es dividia en tres parts. En primer lloc, visita a les instal·lacions de la Biblioteca on es feia
una parada en la taula d’Espanta la por i s’explicava qui fou Enric Valor i per què va ser tan important
el treball que va fer. En la segona part de l’activitat, es contava una rondalla que, per a l’alumnat
de 1r de Primària, fou I Queixalets també; per a 2n de Primària, El dimoni fumador, i per a 3r de
Primària, El Gegant del Romaní. Finalment, en la tercera part de l’activitat, preparàrem dibuixos
per acolorir de les rondalles contades.
L’activitat proposada tingué una gran acceptació entre tots els col·legis públics de la localitat,
sobretot entre els cursos de 1r a 3r de Primària. Més de 200 xiquets i xiquetes han participat en
aquestes visites i molts han tornat després a fer-se el carnet o a per llibres.

II Campionat de la Fallera Calavera Biblioteca d’Alginet 05/11/2021
Després d’organitzar en 2019 la 1a edició del Campionat de la Fallera Calavera Biblioteca d’Alginet,
aquest any decidírem tornar a organitzar una nova edició.
En el campionat es van inscriure 10 participants encara que al final sols assistiren 8 dels 10 inscrits.
De totes les formes el nombre d’inscrits fou el doble que en la primera edició realitzada l’any 2019.

Com a premi als guanyadors se’ls donà les cartes d’edició limitada d’Espanta la Por i als guanyadors
de la final de consolació se’ls donà el llibre de La Fallera Calavera.
El més important de tot fou la gran cordialitat existent entre els participants i la vesprada agradable
que passaren a la biblioteca.

Club de lectura, El jove Enric Valor, una vida de novel·la 12/11/2021
L’activitat amb la qual tancàrem Espanta la por 2021 fou la sessió del club de lectura que dedicàrem
a la novel·la El jove Enric Valor, una vida de novel·la. En aquesta activitat gaudírem de la presència
de l’autor de l’obra, Francesc Gisbert.
En aquesta activitat participaren 10 persones, que és el nombre de persones que sol acudir
habitualment a les reunions del club de lectura.
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Biblioteca / Museu: Agència de lectura municipal “Enric Valor”
Responsable:Reme Berenguer Solanes
Adreça: Av/Jaume I, 3, Barxeta
Contacte:962214313
Web i xarxes socials: https://www.facebook.com/biblioteca.barxeta/

Aquest any a causa de la situació de pandèmia que estem vivint sols hem realitzat un Racó
d’Espanta la por.
Data: durant el mes de novembre
Descripció: S’ha realitzat una selecció de llibres relacionats amb la por i fent especial
referència a les rondalles d’Enric Valor.
Resultats: ha fomentat el préstec.
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Biblioteca: Biblioteca Pública Municipal de Benifaió
Responsable: Maria Dolores Rubio Mifsud
Adreça: C/Santa Bàrbara, 42
Contacte: Maria Dolores Rubio Mifsud
Web i xarxes socials: twitter: @bibliobenifaio ; Facebook: Biblioteca Benifaió / Pública
Benifaió https://www.facebook.com/bibliotecapublicabenifaio.benifaio

Per a la campanya ‘Espanta la por, per Tots Sants monstres valencians’ de 2021 es van realitzar
visites escolars a la Biblioteca i decoració de la planta baixa de la Biblioteca.
Activitat: “coneixem els monstres valencians”:
A l’entrada de la Biblioteca, localitzada a peu de carrer, es va preparar una selecció de llibres
sobre llegendes i personatges valencians, dedicat tant per al públic infantil com per a l’adult. Es
va posar a la disposició del públic els llibres de rondalles donats per l’Etno. Es van posar els
cartells de la campanya a zones ben visibles de la Biblioteca.
També es va decorar tant l’entrada com la zona infantil i juvenil amb els monstres i personatges
facilitats pel Museu. Es van imprimir a color en gran format els personatges, utilitzant l’eina
gratuïta www.blockposter.com
Es va rebre la visita de quasi 200 escolars dels centres educatius del CEIP Trullás i CEIP Santa
Bàrbara de Benifaió. Sent les visites el 26 d‘octubre, amb dos grups de primer de primària del
CEIP Trullàs. I el 16 i 17 de novembre de 2021 varem rebre la visita de l’alumnat de primer i
segon de primària del CEIP Santa Bàrbara. Durant la visita es va explicar la tasca recopiladora
de rondalles duta a terme per Enric Valor, i es van contar unes llegendes de la comarca de la
Ribera Alta, la del drac del Patriarca i el conte de “Maria no té por”, per part de la bibliotecària.
Al finalitzar les sessions se’ls va facilitar als infants un full amb el dibuix del drac del patriarca i
de l’home del sac ampliat, en blanc i negre, per a que el decoraren i es feren una carasseta da
classe. També al públic infantil general se’ls facilitaven fulls per a pintar amb els monstres.
Es va fer una selecció de llibres i pel·lícules relacionats amb la temàtica les llegendes tradicionals,
monstres i la por. Esta selecció estava a l’anterior hemeroteca, reconvertida després de la
pandèmia en panell per a recomanacions bibliogràfiques infantils.
Juguem a la Fallera Calavera:
De moment no s’ha dut a terme cap activitat relacionada amb el joc de la Fallera Calavera.
Esperem poder realitzar-ho este any al voltant del dia del llibre, juntament amb el departament
de joventut de Benifaió, tot citant a l’Etno per haver facilitat la carta especial

DIFUSIÓ DE LA CAMPANYA
Es va fer difusió de la campanya a les xarxes socials tant de la Biblioteca com de l’Ajuntament
de Benifaió. Enllaç al post del 25 de noviembre de 2021:
https://www.facebook.com/gabinetcomunicacio.benifaio/photos/a.1472388863050102/3165
554970400141/? cft [0]=AZVqes7_-rVhwSbPpt-LTsndhTuYFX5o67L06e3L6W5oKCDA5iiydx6vAuAwjx9iHTVvIbJXblC7qrWpmJK8DMds864YvpF6yl1x_kEuce
gnpLZGYHYTZPEt7qukbAGdcSDqLwxwJR3fD18i7Sz4CZo& tn =EH-R

ANNEXE GRÀFIC
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Biblioteca / Museu: Biblioteca Publica Municipal de Benigànim
Responsable: Mª Angeles Miguel Úbeda
Adreça: Avinguda Reial, s/n 46830 Benigànim
Contacte: M. Angeles Miguel
Web i xarxes socials: Facebook. De l’ajuntament aprofitem el Facebook, el web i la resta de
xarxes socials

ESPANTA LA POR 2021
Des de la biblioteca de Beniganim hem organitzat unes quantes activitats al voltant de la festa de
Tots Sants, amb l’objectiu de posar en valor la cultura de la por valenciana. Per despertar l’interès
dels xiquets i xiquetes anunciem l’activitat com la festa de Halloween, tot i que com ja duem anys
fent l’activitat, els xiquets i xiquetes ja coneixen els monstres valencians i ja venen buscant-los.
Les activitats que hem fet són:
Exposició de llibres relacionats amb els monstres valencians
Del 18 d’octubre fins al 4 de novembre
Com cada any traiem els llibres, tant infantils com d’adults, relacionats amb els monstres
valencians, halloween i la mort. Tots els llibres que tenim els posem en els expositors i algunes
taules, de manera ben visible per a tots els usuaris. Enguany hem dedicat un lloc especial a les
rondalles d’Enric Valor, ja que l’Epanta la por d’aquest any estava dedicat a aquest escriptor.

El fet de muntar l’exposició cada any és molt positiu, ja que visibilitza molt aquesta part del fons i
motiva els usuaris a endur-se’ls en préstec.
Taller de manualitats
22 d’octubre a les 17.00 h.

Vam proposar fer un taller de manualitats relacionat amb halloween. Aquest taller el vaig fer jo.
Algunes de les manualitats que van fer els xiquets i xiquetes, vam decorar la biblioteca. Les
manualitats que vam fer eren senzilles.
Entre una manualitat i una altra vam contar alguns contes i histories relacionades amb la festa de
Tots Sants tenint com a fil conductor el llibre de Maria no te por. També alguna rondalla d’Enric
Valor, Joan Ratot i Historia d’un mig pollastre.

Decoració de la biblioteca
El dia 22 d’octubre a les 18.30 h.
Desprès del taller de manualitats, tots els participants vam decorar la biblioteca amb totes les
cosetes que vam fer.

Taller de disfresses
El divendres 29 d’octubre a les 16.30 h.
La Regidoria de Joventut va organitzar un taller de disfresses en l’Espai Jove, tenint com a font
d’inspiració les disfresses proposades des de l’ETNO. Per a fer el taller van contractar l’empresa
Natur Jove. Les monitores que van dur endavant l’activitat no van fer cap foto. Al taller es van
inscriure 33 xiquets i xiquetes. A l’endemà estava previst fer un passatge del terror que no es va
fer degut a la pluja.
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Biblioteca / Museu: Agència de Lectura Municipal de Benimodo
Responsable: Josefa Lliso Lorente
Adreça: Av. del Llaurador, 7
Contacte: biblioteca@benimodo.es
Web i xarxes socials: Webs i xarxes socials municipals

ACTIVITATS REALITZADES:
La nostra forma de participar en la campanya ha estat programant diverses activitats del 15
d’octubre fins al 12 de novembre de 2021.
- Panell amb representacions gràfiques dels monstres valencians.
- Dues taules temàtiques, amb una selecció de llibres relacionats amb la POR.
 15 d’octubre:
- “Decorem l’Agència de Lectura”. Amb imatges dels personatges impreses en tamany A3
plastificades repartides per tota l’Agència de Lectura.
- “Pintem el nostres monstres”. Tallers de pintar làmines dels personatges favorits dels més
menuts.
 6 de novembre:
- L’Agència de Lectura va col·laborar amb el Grup de Teatre L’Embolic amb la representació teatral
adaptada del conte infantil Espantacriatures.
 10 de novembre:
- Contacontes “La bruixa xocolata” a càrrec de Silvia Colomer.

Exposició Monstres Valencians del 21 d’octubre fins al 12 de novembre de 2021.
A més, es va realitzar una exposició de dos panells amb els dibuixos dels nostres monstres pintats
pels xiquets i xiquetes.

CARTELLERIA

PUNT DE LECTURA ESPANTA LA POR 2021”

EXPOSICIÓ
Dibuix fet per Annamaria COPPOLA OTS, usuaria de l’Agència de Lectura de 12 anys .

CONTACONTES

Activitat molt participativa, amb 60 participants (xiquets, xiquetes, pares i mares).

GRUP DE TEATRE L’EMBOLIC
Amb la representación de l’adaptació del conte infantil “Espantacriatures”

Activitat amb molta participació tant de públic infantil-juvenil, com públic adult. I bona part dels
artistes son usuaris actius de l’Agència de Lectura que els agrada molt Espanta la Por.
Esperem que la situació actual millore i que la campanya Espanta la Por 2022 puga’m fer moltes
més activitats.
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Biblioteca / Museu: BPM Canet d’en Berenguer
Responsable: José Miguel Llusar Caballer
Adreça: carrer de les Parres, 4 Canet d’en Berenguer 46529
Contacte: biblioteca@canetdenberenguer.es
Web i xarxes socials:

Activitats desenvolupades.
Les actuacions realitzades han sigut:
-Establiment d’un racó per als menuts. Espai decorat amb els monstres valencians amb llibres
recomanats i també làmines per a pintar i acolorar. -Selecció i exposició d’obres relacionades
amb el tema.

-Realització d’un contacontes de la companya Rebombori Cultural: Programació per al dia 30
d’octubre de 2021 i amb les mesures sanitàries prescrites, es va dur a terme aquesta activitat.
La nit de Tots els Sants serà terroríficament divertida! Gràcies a Gloria, la bibliotecària del barri,
Marta coneixerà a totes les criatures perdudes en el Refugi dels Monstres Oblidats: la Tarasca, el
Drac del Patriarca, els Donyets, l'Home del Sac, el Butoni i les Fetilleres. Amb ells, Marta
descobrirà que hi ha una festa molt més aterridora i divertida que qualsevol Halloween: la Nit de
Tots els Sants.

-Exposició del material proporcionat pel Museu Valencià d’Etnologia.
Valoració de l’activitat.
La situació sanitària ha suposat una disminució d'afluència a la biblioteca de públic infantil. Les
mesures de protecció sanitària s'han aplicat també al desenvolupament de l'activitat
programada.
Una possibilitat de desenvolupament de l'activitat serà la coordinació amb el Museu Etnològic
de la nostra població, sempre que hi haja una aposta pressupostària en el desenvolupament del
mateix i de l'activitat Espanta la por.

L’activitat suposa donar-li visibilitat a les biblioteques públiques, tant dins de la comunitat com
amb les institucions municipals de qui depenen.
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Biblioteca / Museu: Àgencia de lectura, Castelló de Rugat.
Responsable: Sabina Climent Hernández.
Adreça: C/ La font, n. 39
Contacte: Sabina Climent. 962813323- 657225480
Web i xarxes socials: Ajuntament.
Decoració i ambientació de la biblioteca.

Del dilluns 25 d’octubre al divendres 12 de novembre la biblioteca ha estat decorada amb
elements, llibres i personatges amb material relacionat amb la campanya espanta la por.
Amb la intenció de promoure l'imaginari popular de la por i alhora l'ús de la biblioteca.
A les xiquetes i xiquets els agrada molt tindre una selecció de llibres temàtics, van drets a la
zona, aquesta iniciativa té molt bon acolliment i gran participació.

Promoció de les activitats.
Varen fer la difusió a través de webs i xarxes socials municipals, amb dies d'antelació i recordant
les activitats molt sovint.
Per Tots Sants, monstres valencians. Enguany, espanta la Por! Dediquem aquesta festivitat a
Enric Valor en agraïment a la seua gran tasca de recopilació i difusió de la narració oral
valenciana. 👏�

Celebrem 6 anys reivindicant la por valenciana al voltant de Tots Sants. I ara més que mai volem
espantar les nostres pors amb l’ajuda dels monstres i les rondalles, jugant amb la
Quarantamaula, cantant amb l’Home dels Nassos, escoltant la veu del Caro, dibuixant el nostre
monstre imaginari i llegint les meravelloses rondalles i històries de la nostra terra. 👻 �♀️

Demà a les 17:30 h a l'Auditori ➡️ contacontes "La Maria no té por".
Dissabte 30 a les 12:00 h a la Casa de la Cultura ➡️ contacontes "La Casa de Carmeta".

Cal reservar plaça cridant al 📞 619 292 713
Ens acompanyeu de la mà de Maria i de Carmeta en aquest viatge de valents i valentes?

La Maria no té por. Dijous 28 d’octubre.
Espectacle de titelles, basat en el popular llibre de Francesc Gisbert i Dani Miquel. A càrrec de la
companyia “Disparatario”. Un viatge divertit i ple d’aventures, alhora que un esforç per
mantindre viu el bestiari popular valencià; el Butoni, l’home del sac i la Quarantamaula entre
d’altres personatges ens portaran al món màgic dels espantacriatures…

Valoració.
Gran assistència al teatre de públic familiar. En l'agència de lectura de Castelló de Rugat, La
Maria no te per, és un llibre dels mes prestats per una gran quantitat de xiquetes i xiquets, els
agrada molt, per tant molt emocionats/as amb el teatre, poder veure als protagonistes de la
història els il·lusionava molt, ho van passar genial i la companyia “Disparatario” molt bé.

La casa de Carmeta. Dissabte 30 d’octubre.

Carmeta és una xiqueta valenta que de vegades s’espanta, una xiqueta decidida que te
vergonya, una xiqueta capaç de menjar-se 67 bunyols més un. Una xiqueta com tu a qui l i
passen les coses més extranyes. Aquesta és una sessió de contes molt participativa en la qual
combinem els contes tradicionals amb els àlbums i l•lustrats.

A càrrec d’Almudena Fránces, una rondallaire excepcional, coneguda i reconeguda ja fa molts
anys en Castelló de Rugat. Estimem molt la màgia de les seues històries, de tradició oral o
moderna.

Valoració.
Èxit complet, les i els assistents a les seues sessions, saben que gaudiran molt amb les seues
històries, per endavant.

Dues fotografies de “La casa de Carmeta”
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Biblioteca Municipal de Faura
Responsable: Amparo Sanchis
Gálvez Adreça: Carrer Miguel
de Cervantes. 57Contacte:
biblio@fauraweb.net Telèfon:
663 93 75 40
Web i xarxes socials: www.faura.es
https://www.facebook.com/fauraayuntamiento/
https://twitter.com/AjtFaura

Amb l’any tan difícil que estem vivint, les circumstàncies que ens envolten i les mesures
que ens veiem obligats a adoptar a les biblioteques per poder seguir funcionant amb
certa normalitat, laBiblioteca de Faura s’ha trobat amb moltes limitacions a l’hora de
poder programar i oferir activitats per a la campanya d’Espanta la por en aquest 2021.
Ens hem vist obligats a anul·lar diversos tallers, una exposició que es tenia aparaulada i
també una animació lectora prevista per al mes de novembre, per la qual cosa sols podem
fer referènciaa les poques activitats que hem pogut portar a terme.
Amb una selecció de llibres del fons de la Biblioteca hem decorat una mica el racó
destinat al públic infantil i juvenil.

Amb llibres, cartells i altres materials hem preparat una taula temàtica i amb els cartells de la
campanya d’enguany i d’anys anteriors, hem muntat un panell temàtic.
Però, no obstant, hem optat per fer difusió des de la distància, a través de les xarxes socials de
l’Ajuntament de Faura.

Ja que en edicions anteriors haviem presentat els diferents monstres de l’imaginari
d’Espanta lapor, enguany hem optat per presentar, a més de la taula temàtica, els tres
llibres que l’Etno ensha facilitat els darrers anys dins d’aquesta campaña.
El dia 30 d’octubre es presentava “Marta i la tarasca”, el dia 31 es presentava “Marta és
un donyet” i el dia 1 de novembre es presentava “L’home dels nassos”. Totes tres
publicacions contenien un enllaç que amb tan sols fer un clic permetia accedir
directament a la lectura de lestres històries.

Esperem que aquesta situació no s’allargue massa i canvie prompte i que en properes
edicionspugam oferir moltes més activitats al voltant d’Espanta la por.
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Biblioteca / Museu: Biblioteca Pública de Foios
Responsable: Lluïsa Carceller Marco
Adreça: C/ Periodista Badía, 5
Contacte: Lluïsa Carceller Marco
Web i xarxes socials:
https://www.foios.es
https://www.facebook.com/Cultura-Ajuntament-de-Foios-1076000915748258/

Decoració de la biblioteca
Vam decorar la biblioteca i penjàrem els cartells d’espanta la por 2021.

Visites escolars
Tenia programades visites escolars dels alumnes de 4t i 5é de primària de les dues escoles
públiques del municipi.
En total vingueren 6 classes, i en cadascuna férem les mateixes activitats
Vaig aprofitar estes visites per a presentar el projecte d’Espanta la por.
Els vaig contar què significa la festa de Tots Sants i les diferències amb Halloween.
Presentí els llibres publicats fins ara: Marta i la tarasca, Marta és un donyet i l’Home dels Nassos,
així com les rondalles d’Enric Valor, autor al qual està dedicat este any l’Espanta la por.
Al mateix temps parlàrem sobre els monstres valencians, els xiquets i xiquetes es van quedar
sorpresos, no els coneixien, com a molt a l’home del sac i poc més. Però es mostraren molt
interessats en ells.

Després vaig llegir el llibre d’Enric Valor “El gegant del Romaní”.
Per últim els alumnes van fer unes activitats en grups sobre els monstres valencians.

És el primer any que la biblioteca de Foios participa en la campanya “Espantar la por”.
L’experiència ha sigut molt positiva, els alumnes i els mestres han participat en totes les
activitats i han quedat molt contents, també cal destacar la difusió que es fa sobre la cultura
tradicional valenciana que moltes vegades és desconeguda per a la gent més jove.
El pròxim any també participarem i ho farem segur que un poc millor.
Gràcies per la campanya.
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Biblioteca / Museu: Xarxa de Biblioteques Municipals de Gandia
Responsable: Marisol Montaner / Susa
JuárezAdreça: Ferrocarril d’Alcoi, 3 46702
Gandia Contacte:
benipeixcarraval@gandia.org
Web i xarxes socials: http://imabgandia.es/
Facebook: https://www.facebook.com/biblioteques.gandia.9/
Twitter: @BibliosGandia
Instagram: Biblioteques
GandiaYoutube: Biblioteques
Gandia WhatsApp: 678 83 74
02

Des de les Biblioteques de Gandia vam prendre la decisió d’integrar l’Espanta la por! dins la
programació de la Tardor Literària, que es va desenvolupar des d’octubre fins a novembre. Les
accions relacionades amb l’Espanta la por! van estar:

1. Espanta la por! a Contes per telèfon, de Radio Gandia Ser.
Les Biblioteques de Gandia tenim, des de fa un any, un espai setmanal en Radio Gandia
Ser, on cada divendres una persona de l’equip de les Biblioteques contem un conte,
anomenat Contes per telèfon. Vam aprofitar tot el mes d’octubre per a dedicar-lo a
contar contes de por integrant així les nostres col·laboracions dins l’Espanta la Por!
8/10/21 I queixalets
també!15/10/21 La Tia
Misèria
22/10/21 Les bruixes i el pescador (arxiu adjunt)
29/10/21 L’oncle Porra https://play.cadenaser.com/audio/1635502439_762089/

2. Creació de Centres d’Interés a les diferents biblioteques participants.

3. Memory dels monstres valencians
Al llarg del mes d’octubre vam dedicar cinc sessions de contacontes a les Biblioteques de Barri
(Estació, Grau, Santa Anna i Benipeixcar-Raval) i Biblioteca Infantil. Aquestes consistien en contar
contes on els protagonistes eren els Espantacriatures i també jugar amb el Memory dels
Monstres Valencians, amb il·lustracions de La Maria no té por elaborat per l’equip de
Biblioteques Gandia. Les activitats les va fer una col·laboradora habitual de les Biblioteques,
Susana Juan.

4. Campanya Espanta la por! en col·laboració amb els centres educatius de la ciutat.

Vam enviar a tots els centres educatius de la ciutat un correu electrònic on explicàvem com
participar en l´activitat d´Espanta la por! organitzada per la biblioteca i dirigida a alumnes de 3r,
4t, 5é i 6é de primària. L’activitat consistia a vindre a la Biblioteca Infantil la nit del 29 d´octubre,
sopar a la biblioteca i participar en les activitats que havíem preparat.
A més a més del correu electrònic, també vam gravar un vídeo protagonitzat per l’Encantada i
la Dona del Sac (són les companyes Anna Enguix i Lola Camarena) convidant l’alumnat perquè
s’animara a participar i que es va projectar a les pissarres digitals de les classes i difusió pels
grups de WhatsApp de les diferents classes.
https://www.youtube.com/watch?v=UD4XLi2xrTg
També vam gravar un recordatori a la participació:
https://www.instagram.com/p/CVH7nIwIU_C/?utm_medium=copy_link

A més a més, també vam preparar un cartell
dissenyat per Mireia Banyuls, que va ser
l’encarregada de dissenyar tot el material gràfic
de la Tardor Literària de Gandia. Per a l’Espanta
va dissenyar el cartell i el Passaport a la Por,
contingut del qual va estar creat per l’equip de
Biblioteques de Gandia.

El Passaport a la por és un quadernet que podien recollir a les biblioteques totes les xiquetes i
xiquets que volgueren participar en la nostra proposta. Una vegada ja tenien el passaport, havien
de superar tres reptes diferents. Aquesta era l’única manera de participar en el sorteig de les 25
places per a assistir a l’activitat nocturna de la Biblioteca.

Els reptes a superar eren:





Repte lector: Comportava la lectura de tres llibres que es podien trobar als centres
d’interés que les biblioteques havien preparat. Una lectura devia ser necessàriament
una rondalla d´Enric Valor.
Repte literari: Cada participant havia d’escriure una història, el protagonista de la qual
hauria de ser un dels nostres monstres valencians.
Repte artístic: Es tractava de fer un dibuix, inventar una cançó, fer una manualitat, gravar
un vídeo, preparar una recepta de cuina relacionada amb algun monstre valencià.

Aquests reptes es podien presentar a les diferents biblioteques i el material recollit es van
exposar a la Biblioteca Infantil.
La resposta no va ser tan bona com esperàvem: les condicions sanitàries i els exàmens no van
ajudar massa a la participació. Afortunadament, l´última setmana el nombre de participants en
el sorteig va augmentar significativament.
Una vegada tancat el termini, vam procedir a efectuar el sorteig de les 25 places per a participar
en el nostre Espanta la por! Vam comunicar la bona notícia a les famílies i aquestes van passar
per les biblioteques per a recollir més informació sobre l’activitat i signar la conformitat perquè
la biblioteca realitzara fotografies on aparegueren les criatures.

20.00. Arribada
Aquelles xiquetes i xiquets que ho van desitjar, van vindre disfressats. Cadascú va portar el seu
sopar.
20.15-20.45. Memory dels Monstres Valencians. Tot l’equip de les Biblioteques de Barri i
Biblioteca Infantil va participar en el joc.

20.45-21.30. Sopar
21.30-22.30. Joc de pistes basat en la història del Convent de Sant Roc.
Les biblioteques Central i Infantil de Gandia es troben al Convent de Sant Roc. Construït al segle
XVI, a més a més de convent, ha estat jutjat amb presó o casa de beneficència. Per això no
podíem deixar passar l’oportunitat d’aprofundir en la seua història. Els encarregats van ser
Ideari, una cooperativa de Gandia amb àmplia experiència en didàctica i gestió patrimonial.
Tota l’activitat es va realitzar amb els llums apagats, servint-nos només de les llanternes que hi
havien portar les xiquetes i xiquets.

22.30-23.45. Contes de Por a la Biblioteca. Almudena Francés.
La nit no podia acabar sense una bona dosi d´històries de por. I aquestes van vindre de la mà de
la gran narradora Almudena Francés. A més a més del seu propi repertori, Almudena ens va
demanar amb anterioritat els relats que havien escrit els participants i els va contar a la seua
manera deixant-nos a totes bocabadades i espantades a parts iguals.

23:45. Préstec de llibres de por.
Les xiquetes i xiquets estaven avisats que podien portar el carnet de la Biblioteca. Uns minuts
abans de les 24.00 h. van poder emportar en préstec els llibres que van voler, per a poder gaudir
de la por i la lectura durant el cap de setmana que començava.

L’experiència ha estat magnífica malgrat l´element estrany de les normes sanitàries que es van
complir escrupolosament. No ha estat el primer any que hem dut a terme algunes d´aquestes
activitats (en la primera edició, fins i tot, ens vam quedar a la biblioteca a dormir), però el ben
cert és que la primera vegada que s’organitza sí suposa un esforç ben considerable, però les
següents vegades és molt més fàcil organitzar-ne.

A Gandia, en breu, començarem a pensar com sorprendre de nou a les nostres xiquetes i
xiquets...
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Biblioteca pública municipal “Carme Miquel” de Gata de Gorgos
Responsable: Vicen Mulet i Silvia Leyda
Adreça postal: c/ la bassa s/n centre social 1º pis 03740-Gata de Gorgos
Adreça electrònica: biblioteca@gatadegorgos.org
telèfon: 965757872
Web i xarxes socials: facebook: https://www.facebook.com/bibliotecagata
instagram: @bibliogatadegorgos
tiktok:

La Biblioteca Pública Municipal “Carme
Miquel” de Gata de Gorgos aquest any
participa per cinquena
vegada a ESPANTA LA POR.

Que hem fet aquest any?
Hem decorat la part infantil de la biblioteca amb els monstres
valencians, amb cartells d’espanta la por, amb bruixes i
bruixots, amb bubotes i amb un castell que era el lloc per
escoltar les històries que narràvem als menuts.
Hem fet exposicions de llibres de por, ja que així els xiquets
tenen més a l’abast els llibres i poden endur-se’ls a casa en
préstec i a l’opac de la biblioteca s’ha creat uns carrusels, que
ha estat operatius des del 15 d’octubre fins al 30 de
novembre, de llibres d’Espanta la por per a que tot aquell
qui consultes el catàleg pogués descobrir estes lectures.

A L’HORA DEL CONTE, que realitzem tots els divendres a les 17,30 hores, hem contat contes de
por i d’Enric Valor:
-

“A

LA

CAMA

MONSTRUOS

d’Isabelle

Bonameau”
- “LA NANA BUNILDA MENJA MALSONS de
Mercé Company”
- “EL CARO de Victor Labrado”
- “HISTÒRIA D’UN MIG POLLASTRE d’Enric
Valor”
- “ LES ANIMETES d’Enric Valor”
- “GUAY de Canizales”

ANIMACIÓ ESPANTA LA POR AMB L’ESCOLA DE GATA DE GORGOS
Tots els alumnes de l’escola de Gata han vingut a la biblioteca durant el mes d’octubre i
novembre, cadascú amb la seua classe, en horari de matí i hem dut a terme una activitat segons
l’edat dels xiquets.

 DE 2 FINS A 5 ANYS: INFANTIL
- Els alumnes arriben a la biblioteca i
fan una passejada per conéixer tota la
biblioteca que finalitza en

la sala

infantil-juvenil engalanada per l’ocasió
amb tota mena de monstres.
- Els parlem de la figura d’Enric Valor i els mostrem una
exposició d’il·lustracions dels monstres valencians.
- Els contem contes de por: A la cama monstruos!, Marta i la
Tarasca i Qui m’espantarà?
- Pinten un monstre d’Espanta la por
-i per acabar la visita fullegen llibres de por de l’exposició
que durant tot el mes d’octubre i novembre ha estat a la
biblioteca.

 DE 6 FINS A 9 ANYS: 1r, 2n,3r, 4t PRIMÀRIA
- Els alumnes han llegit conegut la vida i obra d’Enric Valor mitjançant la lectura d’una auca
que l’explica i l’exposició de rondalles de
l’escriptor que havíem muntat a la sala
juvenil.
- Els hem contat la història de “I queixalets
també!” d’Enric Valor
- Han llegit en veu alta les històries dels
personatges d’Espanta la por.
- Els alumnes de 1r i 2n curs han fet un
castell retallable
- Els alumnes de 3r i 4t han jugat al QUI ÉS QUI? Amb la baralla de cartes “Va de monstres”
d’andana editorial, on havien d’endevinar el personatge misteriós sols fent preguntes de
resposta Sí o No.
- Hem fomentat la lectura i préstec dels llibres de por que tenim a la biblioteca.

DE 10 FINS A 12 ANYS: 5é I 6é DE PRIMÀRIA

ESPANTA LA POR AMB TAPIS GATA
Els usuaris del Taller de Preinserció TAPIS
GATA també participaren d’Espanta la Por
amb lectures de por durant les seves
sessions setmanals de lectura a la biblioteca
i a més, jugaren al joc QUI ÉSQUI amb la
baralla Va de monstres i també gaudiren de
l’animació de Rebombori Cultural “El refugi
dels monstres oblidats”

ELS MONSTRES VAN SOLTS PEL POBLE
Des de la biblioteca aquest any hem volgut treure els monstres al carrer i per això hem comptat
amb la participació d’alguns comerços del poble. Els hem repartit imatges de personatges
d’Espanta la por per posar als seus aparadors, aquestes il·lustracions tenien un codi QR que els
ciutadans havien d’obrir i així accedir a la informació del monstre.

A més, per les xarxes socials de la
Biblioteca

donàvem

a conèixer els monstres

valencians

i pareixia que estaven pel poble
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Biblioteca / Museu: Biblioteca Pública Guadassuar
Responsable: Teresa Gomis Baixauli
Adreça: ortells, 5. 46610 Guadassuar
Contacte: 962570000 ext 145
Web i xarxes socials: fb, twitter, instagram

Taules temàtiques i cartells
-

Infantil: amb tapet i llanterna per a llegir en la foscor
Adults: amb materials de temàtica literatura de tradició oral

Avaluació: estes taules com les posem tots els anys, últimament criden menys l’atenció que al
principi, però ens ajuden a “ambientar” la biblioteca durant la campanya.

Laboratori d’idees: Llegendes urbanes
El laboratori d’idees és una activitat regular de la biblioteca. Adreçada a joves a partir de 10
anys. Li hem dedicat la sessió d’octubre a les llegendes urbanes.
A càrrec d’Almudena Francés
Data: 26 d’octubre
Participants: 8

Valoració: molt bona. El tema ha interessat, tant les llegendes narrades com intentar esbrinar
com naixen, es transmeten i es transformen. Hem realitzat l’experiment sociològic d’inventar-ne
una i popularitzar-la.

Tres te’n conte: sessió de narració oral a càrrec de persones del poble
Ens reunim a la biblioteca amb la llum dels ciris per a contar històries de por que “han passat” al
nostre poble o prop. O històries que sabem dels nostres avantpassats. Enguany ha col·laborat
membres del grup de teatre local La torxa i part del club de lectura lij, que´, aprofitant la versió
facilitada per L’etno, han fet una lectura col·lectiva de I queixalet també!!
Coordina: la bibliotecària
Data 16 de novembre
Participants contant: 10
Assistents com a públic: 30

Valoració: És l’activitat Espanta la por que té més èxit a la biblioteca. Enguany ens ha espentat la
gent a fer-la, després que l’any passat no es va realitzar. Molt bona acollida, encara que enguany
havíem restringit l’aforament.

Club de lectura infantil i juvenil: Cartes d’hivern

El club de lectura és una activitat regular mensual de la biblioteca. Adreçada a joves a partir de 8
anys. Hem aprofitat la campanya per a programar una lectura de misteri i terror.

Coordina: Eva Andújar
Data: 14 de desembre
Participants: 7

Valoració. Ha sigut molt benvinguda la proposta lectora, perquè el misteri és un dels temes
preferits pel grup que hi participa. Han estat molt atents i atentes a la lectura i a la dinàmica de
la sessió que li hem dedicat.
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Biblioteca: biblioteca pública municipal de l’Eliana (Camp de Túria)
Responsable: Magdalena moreno caboAdreça: c/ general pastor, 34 l’Eliana
Contacte: biblioteca@leliana.es
Web i xarxes socials: @biblioeliana [twitter, instagram, pinterest, issuu]
https://bit.ly/3zr3rzv

Espanta la por: per Tots Sants Monstres Valencians 2021 també ha estat marcat per les
restriccions a causa de la COVID-19, tot i això hem pogut fer una setmana d’activitats ben
completa on el públic ha respost satisfactòriament.
Com ja és habitual, a principis d’octubre decorem la Biblioteca amb els cartells de la campanya
i posem l’aparador de llibres. També enviem a les escoles la guia de lectura actualitzada, la
programació i la documentació que ens arriba des de la Biblioteca de l’Etno.

PROGRAMACIÓ Espanta la por a l’Eliana 2021
Del 22 al 31 d’octubre celebràrem Espanta la Por – Nit de les Ànimes amb diferents
activitatsper a grans, joves i menuts i menudes.

Divendres 22 d’octubre


Taller “Les pocions màgiques de la Fetillera” a càrrec de la bruixa Sara (La Cultura
Critica)
Taller didàctic on els participants
apregueren a fer experiments amb
ingredients màgics com: pèl de
butoni, llet de cucafera o sang de
drac, entre d’altres.
Divertida vesprada per a xiquets i
xiquetes a partir de 7 anys, on molt
d’ells, a més, vingueren disfressats.

Dijous 28 d’octubre


Concert “De por” de Dani Miquel al jardí de la Biblioteca
Més de seixanta menuts i menudes, i no tant menuts, gaudiren d’una gran vesprada.

Divendres 29
d’octubre


III Torneig de la Fallera Calavera

Un total de vint participants, amb edats compreses entre 12 i 36 anys, jugaren al joc de cartes
de la Fallera Calavera 2, durant quasi tres hores.
La Biblioteca de l’Etno enguany ens obsequiava amb dues cartes extraordinàries “Espanta la
por 1” que repartírem eixe dia. Una carta va ser per al guanyador del torneig i l’altra es va rifar
entre els participants.
El torneig de la Fallera Calavera sempre ha tingut èxit de participació i mentres això passe
continuarem organitzant-lo.
Comentaris que rebérem en el formulari d’inscripció que, com a ells, ens fan molta il·lusió:
“Agradezco mucho que se haya creado un torneo de La Fallera y me haría mucha
ilusión participar. Gracias”
“Em fa molta ilusió participar en el torneig”



Taller de maquillatge creatiu “Monstres Valencians”

Taller adreçat a joves entre 12 i 17 anys on descobriren la
tècnica de maquillatge artístic, l’aerògraf 3.0, i
caracteritzaren monstres de la cultura popular, organitzat
per la Regidoria de Joventut.

Dissabte 30 d’octubre



Escape room: La Casa Encantada de la Joventut
Els becaris de la Regidoria
de Joventut van elaborar
La casa encantada de la
joventut, un escape room
original que va tindre lloc al
saló d’actes la Casa de la
Joventut-Biblioteca.

Aquest joc d’escape de
terror tenia una durada
aproximada de vint minuts,
i estava pensat per a equips
d’aproximadament
4 a 5 persones, que
comprengueren un rang
d’edat entre els 12 i 25
anys. El joc estava
contextualitzat
en
la
Fallera Calavera, una dona
que havia sigut assassinada
i necessitava trobar al seu
assassí per a poder
descansar en pau. Els
principals
sospitosos
estaven entre els monstres valencians més coneguts, com són el Butoni, l’Home del sac i l’Home
dels nassos, entre d’altres. L’objectiu de l’escape era poder eixir de la sala, el què s’aconseguiria
quan la fallera els donara l’oportunitat als participants, només tras haver-li respost a lessegüents
preguntes sobre el seu assassinat: quan va ocórrer, on va passar, com sigué (instrument) i qui va
ser. Aquestes preguntes quedarien resoltes mitjançant una sèrie de pistesque els conduïra cap
a la veritat (i cap a d’altres proves). Per a aquesta fi es van elaborar elements com cofres,
cadenats, rellotges, fitxes policials… Tot el material, exceptuant uns pocs objectes, van estar
elaborats manualment pel personal becari. Voluntaris com els becaris de l’àrea de Joventut de
l’Ajuntament de l’Eliana, la tècnic, i d’altres persones externes (un total de 7 persones) es van
disfressar dels personatges anomenats anteriorment (fallera, butoni, etc.), i s’encarregaven de
mantindre la coherència de la història i aconseguir un ambient terrorífic a partir de música, el
maneig de la il·luminació, esglais, etc. En total es van realitzar 6 passes, amb grups de 5 o 6
persones, encara que més d’un grup es va haver d’ampliar fins a les 8 persones degut a l’èxit de
l’event. La gent va quedar molt satisfeta en general. Al principi hi havien joves que no s’atrevien
a entrar per la foscor de la sala, però desprès quan eixien, tots deien que els havia agradat
moltíssim l’experiència i que s’ho havien passat de meravella. El resultat va ser unèxit, i fins i tot
van demanar la possibilitat de repetir-ho al dia següent.

Diumenge 31 d’octubre
Cercavila amb tabalets i dolçaines pels
principals carrers del poble, organitzada
per la Regidoria de Cultura Festiva de
l’Ajuntament de l’Eliana.

DIFUSIÓ
Respecte a la difusió, es reparteixen els cartells i programació per tot arreu: tauler
d’anuncis col·locats pel poble (MUPIS), centres educatius, centre sociocultural, llar de
jubilats, etc. Des de l’àrea de comunicació s’envià nota de premsa amb tota la programació,
i els mitjans locals icomarcals es fan ressò. Per suposat, des de les nostres xarxes ferem
molta difusió.
Enguany en les
històries
d’Instagram
compartírem
imatges
dels
monstres
valencians
en
diferents
edifi
cisdel nostre
poble.

Tauler d’Espanta la Por al nostre Pinterest:
https://www.pinterest.es/biblioeliana/espanta-la-por-per-tots-sants-

monstres-valencians/
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Biblioteca / Museu: AGÈNCIA DE LECTURA MUNICIPAL DE LLUTXENT
Responsable: SUSANA PELLICER ALTET
Adreça: PLAÇA XIO, 12, 2N 46838 LLUTXENT (VALÈNCIA)
Contacte: 96 292 30 85 // biblioteca@llutxent.org
Web i xarxes socials: https/www.facebook.com/biblioteca.llutxent

1. Decoració de la biblioteca
Com tots els anys decorem la biblioteca utilitzant la cartelleria d’Espanta la por.

2. Contacontes a càrrec d’Ana Canet a la biblioteca
Ana Canet és una garantia de que tot eixirà bé i a tots agrada. Molt recomanable.

3. Concurs de relats terrorífics

Encara que la participació va ser mínima, sempre està bé intentar estimular la creativitat dels
nostres usuaris.
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Biblioteca: de Manuel (ALM)
Responsable: Lucia Shaw Manero
Adreça: c/ Àngel, 28 – 46660 - Manuel
Contacte: bibliotecademanuel@hotmail.com / 962235491
Web i xarxes socials: www.bibliotecaspublicas.es/manuel /
www.facebook.com/espai.manuel

1. ACTIVITATS ADREÇADES A L’ALUMNAT D’INFANTIL DEL CEIP PINTOR ESTRUCH.
Realitzat el divendres 12 de novembre al llarg del matí, a la biblioteca de Manuel. En 4 grups
segons edat: un de 3 anys, dos de 4 anys i un altre de 5 anys.
Per a aquesta edat la idea era treballar la por com a emoció amb llibres de la biblioteca que
parlen de monstres, foscor, etc (dirigits a xiquets i xiquetes de menys de 6 anys).
L’activitat es va organitzar d’aquesta manera:
1. Xicoteta introducció a la biblioteca i els llibres que podem trobar
2. Mostrem els llibres seleccionats que parlen de monstres, gegants, dracs, etc i els llegim
amb l’alumnat. Els llibres triats són:
a. La Maria no té por (Francesc Gisbert i Dani Miquel). Aquest llibre el vam emprar
només per mostrar les espantacriatures.
b. ¡A dormir, monstruos! (Ed Vere; ed. Juventud)
c. El monstre de la Sra. Mo (Paul Beavis; Ed. Tramuntana)
d. Negra noche (Dorothée de Monfreid; Ed. Corimbo)
e. A tots els monstres els fa por la foscor (Michael Escoffier i Kris di Giacomo. Ed.
Kókinos)
f. El buen lobito (Nadia Shireen. Ed. Cubilete)
3. Donem de menjar al butoni. Li donem de menjar amb les nostres pors, es a dir, els
xiquets i xiquetes van dir a què tenen por i ho vam escriure. Així, el butoni es queda les
pors i ens desapareixeran.
4. Pintem la figura de diferents monstres (que no donen por) per fer amb tots els dibuixos
una exposició a la biblioteca.
L’activitat va ser molt interessant i l’avaluació de les mestres molt positiva. Cada grup va
reaccionar de diferent manera a les activitats, però totes les criatures van participar expresant
les seues pors i gaudint amb la lectura dels llibres.

2. ACTIVITATS ADREÇADES A L’ALUMNAT DE PRIMÀRIA DEL CEIP PINTOR ESTRUCH
Aquestes activitats es van fer a l’escola, dins de cada aula, els dies 8 i 15 de novembre de 2021.
Es va passar per cada aula, i en totes es va fer el mateix: el joc d’Espanta la Por però adaptat. Ara
vos explique.
Primerament es feia una xicoteta introducció a Enric Valor, perquè el vam fer aparèixer al joc
(amb una casella pròpia). Després de la introducció es vam posar a jugar.
És un joc que es desenvolupa per grups, on a cada grup li pertoca un monstre, i ha d’aconseguir
les tres parts de la rondalla que dona pistes d’on s’amaga aquest monstre. Gana el grup que
arriba al final i encerta el lloc on s’amaga el monstre.
Els monstres triats per al joc van ser 4 éssers màgics de les rondalles: Queixalets (que ja està al
joc original), El Dimoni Fumador, el Gegant del Romaní la Mare dels Peixos. Per fer açò vam
crear 3 cartes de jugadors amb una brevíssima explicació de qui ets. A cada grup li vam donar
una targeta.
Per arribar al final, cal passar una sèrie de proves relacionades amb la cultura popular, els
embarbussaments i endevinalles, l’etnografia, etc. Són les caselles d’etnoobjecte, de cultura
popular, de mou la llengua, de si l’encerte l’endevine. A més d’aquestes hi havia tres caselles
més:
-

La d’Enric Valor, on tiraven el dau per aconseguir punts de valor.
La de por, on tot l’equip ha de dir una cosa/persona/situació que li provoque por per
poder continuar jugant.

-

La de rondalla, on no han de fer res, només se’ls dona una part de la rondalla on apareix
l’ésser màgic que els ha tocat. En aquest cas també vaig adaptar 3 rondalles per tal de
poder donar-li-les resumides als grups.

Cada vegada que es contestava bé o es feia bé una prova, s’aconseguia també un punt de valor.
En el nostre joc, per avançar calia tirar el dau, per tal de fer-lo més ràpid i poder acabar-ho (però
no vam poder acabar-ho en cap classe).
El tauler també el vam adaptar, per tal de fer-lo més visual i
molt més gran. Així el vam fer en cartolina i el vam posar en
un suro perquè tota la classe el puguera vore sense dificultat.
Les fitxes eren de cartolina i les enganxàvem amb “xinxetes”.
El joc va ser un èxit, tant per part d’alumnat com del
professorat. Els xiquets i xiquetes van gaudir molt i van
aprendre molt també. Els i les professores van valorar molt
positivament el joc i l’activitat en general. De fet, n’hi ha
alumnes de sisè que han vingut a la biblioteca buscant el joc
original.
Adjunt vos envie les fitxes dels grups i les rondalles adaptades (espere em perdoneu
l’atreviment d’abreujar les rondalles a la meua manera ;).
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Biblioteca / Museu: Biblioteca Pública Municipal de Massamagrell
Responsable: Asunción Atero Cigalat
Adreça: Passeig Rei en Jaume, 4, 2n pis
Contacte: biblioteca@massamagrell.es - 961451301
Web i xarxes socials: https://www.bibliotecaspublicas.es/massamagrell
https://www.facebook.com/bibliotecademassamagrell

Enguany la nostra campanya d’Espanta la por ha consistit en un racó de lectura ubicat a la sala
infantil i juvenil de la biblioteca, decorat amb la cartelleria que ens vau facilitar, amb una
selecció dels llibres més atractius de la bibliografia i en la seua difusió a través d’un vídeo.
Recomanació de divendres (29/10/2021)
Hem preparat un vídeo en el qual mostrem amb imatges i música el racó de lectura. Hem
publicat aquest vídeo en la nostra secció «Recomanació de divendres», espai on cada setmana
recomanem lectura per al cap de setmana.
No hem preparat activitats ni jocs, en part per la falta de pressupost i interés assignats a
activitats de la biblioteca, i en part perquè hem mantingut estrictes les mesures per a evitar el
contacte de les persones usuàries entre elles i amb els materials.
Esperem que l’any que ve, puguem tornar a una activitat més normalitzada.
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Biblioteca / Museu: Agència de Lectura de Montaverner
Responsable: Daniel Mahiques Martí
Adreça: Carrer Nou, 14, 1r – 46892 Montaverner (València)
Contacte: 962298632 / cij@montaverner.com
Web i xarxes socials: https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Montaverner105290658288532 / http://bpmontavener.blogspot.com.es

Des de l’Agència de Lectura de Montaverner vam preparar una selecció amb els llibres infantils i
juvenils i pel·lícules de temàtica relacionada amb Tots Sant i Halloween, la qual vam exposar al
centre per a que estiguera a l’abast de tothom. Es va fer publicitat a les xarxes socials i al ban
municipal així com a l’escola.

Es van realitzar molts préstecs dels llibres recomanats i els xiquets i xiquetes s’ho van passar molt
bé descobrint llibres que solen quedar més amagats.
També vam realitzar difusió de la campanya Espanta la Por! a les xarxes socials.

Enllaç al post sobre l’activitat al bloc de la biblioteca:
https://bpmontaverner.blogspot.com/2021/10/tots-sants-halloween-la-nit-demorts.html?spref=fb&fbclid=IwAR0Bl5A9kdLMlXUC_hzo_iDklQlDE4sdViLpyOOHI0FkmqsQEfzs9a
aRG70
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Biblioteca / Museu: Biblioteca Tamarit Oliva
Responsable: Mª José Canet Gascó
Adreça: C/ Tamarit Nº 6, Oliva (València), CP 46780
Contacte:

bibliotecatamarit@gmail.com

Telèfon: 962963740

Web i xarxes socials:
Web

https://www.bibliotecaspublicas.es/oliva

Facebook

https://www.facebook.com/BibliotequesOliva

Instagram

Instagram+Bibliotequesoliva

Youtube

Youtube+BibliotequesOliva

ÍNDEX D’ACTIVITATS:
1. Selecció bibliogràfica de llibres de por per a totes les edats.
2. Conta'm la teua por: Jo et grave, tu em contes.
3. Por o fugirem: llegendes i històries de por.

1. TÍTOL DE L’ACTIVITAT: Selecció bibliogràfica de llibres de por per a totes les edats.
Data: del 25 ‘octubre al 5 de novembre del 2021
Descripció: Per a totes les edats.
Tant a la Biblioteca Tamarit com a la Biblioteca de l’Envic d’Oliva es va exposar, en un lloc ben
visible i temptador, una selecció bibliogràfica de llibres de por per a totes les edats.
Resultats: Aquest tipus de exposicions d’obres al voltant d’una celebració determinada, solen
tindre una bona acceptació per part del públic en general. En el cas concret de l’exposició de
llibres de por en la celebració de Tot Sants, sempre resulta un èxit pel que fa als préstecs de
llibres infantils i juvenils relacionats amb el tema. Respecte als préstecs de la gent adulta,
observem que, durant els dies d’exposició dels llibres seleccionats, augmenten els préstecs de
llibres de matèries que tracten el tema del folklore al voltant de la por.

2. TÍTOL DE L’ACTIVITAT: Conta'm la teua por: Jo et grave, tu em contes.
Data: Del 29 d’octubre al 8 de novembre
Descripció: Edat recomanada, a partir de 12 anys.
Activitat intergeneracional en la qual els i les més joves havien de gravar la gent gran més
pròxima a ells (iaios, iaies, veïnat...) contant una experiència, una història o conte de por. La
gravació havia de tindre una duració màxima de 3 min.

Després calia compartir a les xarxes socials de Facebook i Instagram etiquetant a Biblioteques
Oliva i posant els hashtags: #ContaMlaTeuaPor
#JoGraveTuEmContes #BibliotequesOlivaEspantenlaPor
Resultats: El resultat d’aquesta activitat va ser un fracàs, ja que no va haver participació. Pensem
que els motius van ser diversos:
- Per una part, la desmotivació i l’aïllament que són conseqüència de la pandèmia.
- Per una altra part, la falta de interacció amb els centres educatius. Malgrat haver enviat als
centres una carta explicant la programació de les activitats del Servei de biblioteques i de la
citada activitat en concret, no vam aconseguir implicar el professorat per a que incitara el seu
alumnat a participar en la nostra proposta.

3. ACTIVITAT: Por o fugirem: llegendes i històries de por.
Data: 5 de Novembre del 2021 a les 20 h.
Descripció: Dirigida a públic adult (més de 15 anys).
Els autors del llibre Por o Fugirem, Joan Borja, Francesc Gisbert i Víctor Labrado, ens
proposaren, amb aquesta activitat, un recorregut per les millors llegendes valencianes de la por.
Aquesta activitat ha estat contractada a través de l’editorial Andana, que és l’editorial que
publica Por o Fugirem.
L’activitat va consistir en reunir, davant les portes de la Biblioteca Tamarit, el públic assistent a
l’activitat, amb els autors de l’obra citada. Una vegada reunits, vam iniciar una ruta pel cas
històric d’Oliva. Aquesta ruta tenia dues parades programades en llocs emblemàtics de la nostra
ciutat recentment rehabilitats: El Palau Comtal i L’Enginy. En cadascuna d’aquestes parades els
autors narraren una selecció de llegendes relacionades amb el llibre, llegendes de tota la vida,
actualitzades i adobades amb una bona dosi d’humor, ironia, i, sobretot, molta por.
Resultats: L’activitat va resultar un èxit malgrat la pluja i la pandèmia. Van assistir
aproximadament 20 persones. Aquesta activitat en l’època anterior a la pandèmia haguera
tingut molta més assistència, però en les circumstàncies actuals 20 persones assistents són
moltes.
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Biblioteca / Museu: Biblioteca Municipal d’Olocau
Responsable: Rosa Marín (+34615400964)
Adreça: Plaça Major, 1 Olocau (46169) València
Contacte: biblioteca@olocau.es
Web i xarxes socials: Facebook (Biblioteca
Municipal d’Olocau)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063112096921

Accions
Racó temàtic a la biblioteca
Taller màscares Dimoni
Passeig de la nit d’ànimes
Taller rates penades i monstres valencians

1.

Data i participants
20/10
16/10 – 20 xiquets
27/10 – 100 persones
30/11 – 15 xiquets

RACÓ TEMÀTIC BIBLIOTECA
-

-

Accions desenvolupades: tematització d’un racó de la biblioteca amb els monstres
valencians, contes adients per a la nit d’ànimes i d’Enric Valor, cartell d’Espanta La
Por 2021 i decoracions realitzades pels infants.
Aspectes positius: permet contextualitzar molt millor què estem treballant,
podem explicar els monstres i recomanar literatura contextualitzada en la
temàtica.

2.

TALLER MÀSCARES DIMONI
-

-

Accions desenvolupades: taller per a la realització de mascaretes de dimonis
preparant el passeig de les ànimes. A més a més, aprenem la cançó En casa del
dimoni.
Aspectes positius: realitzem els complements que necessitem per al passeig

d’ànimes i, a més a més, introduïm nous monstres valencians i la
cançó del dimoni.
-

3.

Aspectes a millorar: major difusió / publicitat del taller per xarxes socials.

PASSEIG DE LA NIT DE LES ÀNIMES
-

Contacontes: Miquel Puig.
Accions desenvolupades: cercavila pel poble contant històries de la nit d’ànimes

extretes de contes i llegendes locals.
-

-

Aspectes positius: és la primera volta que hem fet aquesta activitat al poble i ja
tingut una gran acollida, ja que el passa carrer ha ajudat a conéixer més indrets i
històries locals. Acompanyats de protecció civil.
Aspectes a millorar: necessitat de megafonia i altaveus.

4.

TALLER DE RATES PENADES I MONSTRES VALENCIANS
-

Accions desenvolupades: taller de creació amb rotllos reciclats de rates penades i
pintura dels dibuixos dels monstres valencians.
Aspectes positius: creacions molt divertides i molta implicació per part dels xiquets
i de les famílies. Educació en valors: la cura del medi ambient.
Aspectes a millorar: major difusió / publicitat del taller per xarxes socials.
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Biblioteca / Museu: Agència de lectura de la Pobla del Duc
Responsable: Mª José Martí Montaner
Adreça: Avd/ Constitució s/n
Contacte: bibliotecapobladuc@gmail.com
Telèfon: 962927982 ext. 3
Web i xarxes socials:

Este any és el primer que participem en la campanya d’Espanta la por, iniciativa a la qual ens
adherim, encara que no disposem de molt de pressupost per poder fer activitats, perquè
pensem que és important fomentar les nostres tradicions.
Les activitats que hem realitzat van començar el 25 d’octubre amb la creació de la nostra
prestatgeria temàtica d’Espanta la por, decorada amb teranyines, aranyes... i que ens van
ajudar a col.locar els nostres usuaris.
El dia 29 d’octubre realitzarem el contaconte “Contes de monstres molt nostres” a càrrec
d’Almudena Francés i del que van poder gaudir xiquets i xiquetes majors de 7 anys.
Aquestes són les imatges que publicitàrem:
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Biblioteca / Museu: Biblioteca i Museu de Potries
Responsable: Borja Fuster Fuster
Adreça: C/ Jaume I, 57

Potries 46701

Contacte: biblioteca@potries.org

680185580

Web i xarxes socials:

A Potries vam realitzar tres activitats diferents a l’Espanta la Por 2021:
El dijous 28 a les 18:30: Rondalles d’Enric Valor per a tots els públics, contades per Eva Andújar.
Lloc: Agència de Lectura de Potries, sala d’actes.
Eva Andújar va contar algunes rondalles tradicionals recollides per Enric Valor i adaptades per a
tots els públics. No vam tenir l’afluència habitual de xiquets i xiquetes, vam preguntar al dia
següent i algunes mares i pares no van entendre que rondalles (i no contes) per a tots els públics
incloïa també a els seus fills i filles, per a properes edicions especificarem que es per a públic
infantil.

Divendres 29 a les 18:30 Taller de decoració per a la Nit de les Ànimes

Lloc: Museu Cassoleria d’Àngel Domínguez
Realitzarem un taller de manualitats per a públic
infantil, vam elaborar aranyes, bubotes i queixalets per
poder-los penjar a les seues cases i ens ajudaren també
a decorar el museu amb elles.

Divendres 29, dissabte 30 i diumenge 31
Lloc: Museu Cassoleria d’Àngel Domínguez
Escape Room al Museu
Es van realitzar 4 sessions d’Escape Rooms al museu
Cassoleria per a públic jove i adults, de 16 a 30 anys. En
principi teníem previstes 3 però ham d’haver d’ampliar
a una més per la demanda. Vam aprofitar aquesta activitat per convidar als residents del Centre
d'Acolliment de Menors de Potries per a que ens conegueren. No podem enviar fotos d’ells
participant per les normes internes del centre.

Vam penjar a la web el cartell i la informació, també es van penjar cartells en paper pel poble i
aprofitarem els cartells enviats per la Biblioteca de l’Etno per a informar a tot el poble.
https://potries.org/espanta-la-por/

Memòria de participació a #EspantaLaPor2021

Biblioteca Pública Municipal “Estanislau Alberola” de Quatretonda
Responsable: Encarna Vidal Vila
Adreça postal: 46837
Adreça electrònica: biblioteca@quatretonda.org
Telèfon: 96 226 42 06 Mòbil 651 03 27 92
Web i xarxes socials: facebook

INICI DE LA CAMPANYA ESPANTA LA POR
Enguany el primer que hem fet és fer goleta de que s’acostaven els monstres valencians a la
Biblioteca.

A continuació decorem la Biblioteca amb tot el lot que l’ETNO ens ha fet arribar a cada
biblioteca i que enguany estava dedicat a Enric Valor i les seues Rondalles. El fet de dedicar cada
any l’espanta la por a un escriptor Valencià enriqueix molt moltíssim el bagatge cultural dels
nens, ja que així van coneixent la seua obra al mateix temps que juguen.

PRESTATGERIA TEMÀTICA

TEATRE D’OMBRES XINESES
(explicació de la tècnic que ens va apropar al món de les ombres xineses)
Títol: Creació d'un teatre d'ombres xineses
Resum: Crear històries estimula la imaginació del públic infantil. Personatges,
objectes, edificis, paisatges i situacions els permeten descobrir un món sense límits
en aquest xicotet teatre d'ombres. I què és un teatre d'ombres? Un mini teatre basat
en la projecció de figures o titelles gràcies al poder de la llum, com una llanterna o
un focus.
Sabies que és una tradició que prové de la Xina? El seu origen és molt antic, i es
realitzaven molts espectacles utilitzant aquesta tècnica. Eren molt populars entre la
població xinesa.
Al taller ens inspirarem en aquesta antiga tradició artesanal per explicar les nostres
històries de por valencianes: l'home de sac, la tarasca, la cucafera, el butoni, el drac
del patriarca, la quaranta maula, històries de bruixes bones i roïns... personatges que
es convertiran en titelles i ens ajudaran a representar i contar les llegendes, els
contes i les històries, desenvolupant i estimulant així la imaginació dels infants.
*Taller adaptable a altres temàtiques: llegendes, contes i rondalles
valencianes.
Objectius:
- Donar a conèixer el patrimoni immaterial de la ciutat de València
- Dinamitzar l’oferta per a la setmana de la festivitat de Tots Sants
- Estimular la imaginació i la creativitat
- Expressar els seus sentiments i emocions a través del teatre
- Enriquir el seu vocabulari i desenvolupar el llenguatge amb aquesta temàtica
- Fomentar els intercanvis culturals de la població valenciana (diversitat
cultural)
amb aquest taller els nens s’ho van passar molt be, ja que van pintar tot el que van voler sense
límits, les mares i pares ens van donar l’enhorabona perquè van gaudir molt.

ANIMACIÓ A LA LECTURA A TRAVES DELS CONTES
El gran jordiet és el professional que ens va acompanyar en aquest cas. Ell va fer que els nens
gaudiren d’històries mai contades i escoltades.
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Biblioteca / Museu: Biblio Ròtova – Ajuntament de Ròtova
Responsable: Hèctor Martínez Soler
Adreça: Plaça Major s/n
Contacte: culturaotova.es 678621592
Web i xarxes socials: rotova.es biblio.rotova.es @ajuntrotova (instagram, Facebook i Twitter)

Un any més, Ròtova ha tornat a espantar la por, des dels Espantacriatures a les rondalles d’Enric
Valor
Ròtova s’ha sumat també aquest 2021 a la campanya ‘Espanta la Por!per Tots Sants, monstres
valencians’, amb una programació entre els dies 25 i 31 d’octubre i que va contar amb tallers,
contacontes, una cercavila dels Espantacriatures i una ‘Festa Valor’ amb les Rondalles de l’autor
de Castalla com a protagonista.

Taller "Decorem la Biblio"
Dilluns 25 d’octubre de 17.30h a 19.30h de la vesprada a la Biblio de Ròtova.
Per donar inici a la programació d’Espanta la Por, des de la biblio organitzarem un taller de
decoració per poder ambientar-la acord amb l’esdeveniment. Per decorar-la els xiquets i les
xiquetes de Ròtova assistents al taller varen tenir molt presents els Monstres Valencians ja que
foren clau per a la decoració.
Per una part retallarem banderoles negres de forma triangular que unirem a un cordell, després
pintarem els monstres, que ja els havíem imprés amb anterioritat i després els retallarem i els
penjarem a les banderoles per finalment penjar-ho a la biblioteca.
D’altra banda, la bubota va estar també ben present a l’altre taller, ja que amb un bola menuda
de suro, un paper de Pinotxo tallat de forma quadrat i un fil transparent els xiquets i les xiquetes
varen poder fer la seua bubota personalitzada. Per altra banda amb plats de paper i cartolina
negra aquells/es que els va sobrar temps van poder realitzar també una careta de la bubota.
En total participaren quasi una vintena de xiquets i xiquetes, més del que ens esperàvem pel que
vàrem haver de fer dos grups separats en dos espais diferents.
Després del taller, amb tota allò que feren més teranyines, complements i material d’altres anys
com els cartells dels Monstres Valencians, decorarem i ambientaren la Biblio per a la Campanya
d’Espanta la por.

Festa Valor
Dimecres 27 d’octubre a les 17.30h a la plaça Major. A les portes de la Biblioteca.
Dintre de la programació d’Espanta la Por, el dimecres 27 d’octubre, a la plaça Major de Ròtova
va tenir lloc la celebració de la Festa Valor, una trobada d’animació lectora, amb contacontes,
taller de punts de lectura i mostres de les rondalles de l’escriptor de Castalla.
La jornada, que pels horaris va estar encarada a un públic
familiar, va començar a les 17.30h amb un taller de punts de
lectura que les persones assistents podien fer amb una base
de cartolina negra i diferents complements per decorar-los
amb diversos motius relacionats amb l’Espanta la Por i les
rondalles d’Enric Valor. A més durant el taller i gran part de
la jornada, sempre que fos possible, sonava d’ambient la
música de Dani Miquel i les cançons dels Espantacriatures.
Després del taller, la jornada va continuar amb una sessió de ‘micròfon obert’ on varen presentar
les noves Rondalles que ens havien arribat a la biblioteca, obrint pas per a parlar d’Enric Valor i
la seua tasca, així com al voltant de les Rondalles que la gent coneixia, donant peu a que ens
contaren tot allò que sabien i quines rondalles eren les seues preferides.
A continuació va tindre lloc la sessió de contacontes o narració de la Rondalla “I Queixalets també”
a càrrec del mateix personal de la biblioteca i l’ajuntament amb l’ajuda dels i les assistents, que
els va obrir boca per agafar prestades les noves rondalles i llegir-les cadascú a sa casa.
A més a la Festa Valor vam comptar també amb el fotoreclam del Museu Valencià d’Etnologia,
com a impulsor de la iniciativa.

La Festa Valor no va funcionar malament, però si és veritat que amb un poc més de temps i altre
horari haguérem pogut organitzar-ho millor i arribar a més públic o un públic diferent. En principi
l’activitat anava a ser sols la Rondalla però vengent la iniciativa de l’Etno ens atrevirem amb aquest
format.

La Maria no té por, el conte.
Divendres 29 d’octubre a les 17.30h a la plaça Major, a les portes de la Biblioteca.
La vesprada del divendres va dintre lloc una de les activitats amb més èxit de la campanya del
2021, la gent de Ròtova, públic familiar i de totes les edats, es va endinsar en el món dels
espantacriatures amb el contacontes de “La Maria no té por”, a càrrec de la companyia
Disparatario.
‘Maria és una xiqueta que passa uns dies amb la seua
iaia. A mitjanit, Maria rep la visita del Butoni; un
monstre bo que necessita la seua ajuda per a salvar el
món fantàstic dels espantacriatures. En aquest viatge
ple de perills, màgia i aventures, Maria i el Butoni ens
ensenyen a treballar en equip i enfrontar-nos a les
nostres pors, així com a mantindre vius els monstres
del imaginari col•lectiu valencià. Un contacontes
participatiu, amb música, titelles, teatre d’ombres i
tots els espantacriatures!’
Una molt bona experiènca amb una molt bona resposta de la gent (al voltant de 55 assistents),que
a més se’n anà molt contenta de la sessió. Un espectacle dinàmic, amb titelles, música i
escenografia, on la gent de totes les edats a més de vore va poder participar.

La companyia contractada va ser ‘Disparatario’ qui amb la seua gent molt professional va estar a
l’altura i ho va posar tot molt fàcil.
https://disparatario.com/la-maria-no-te-por-el-cuento/

Cercavila 'Espantacriatures'
Dissabte 30 d’octubre a les 17.30h.
Els Espantacriatures van recorreraels carrers del poble en cercavila acompanyats de música en
directe de dolçaina i tabal. Els xiquets i les xiquetes els van acompanyar amb les seues disfresses,
però abans de l’arribada de les espantacriatures van poder participar també del taller de caretes
de la Bubota.
Aquesta activitat estava pensada inicialment per fer-la a la plaça Major a les portes de la Biblioteca
i donat l’anunci de pluja i alguns núvols que amenaçaven es va traslladar el taller i la recepció del
Espantacriatures a la Nau d’Usos Múltiples. No obstant i malgrat haver começant a la Nau, la pluja
quasi no va fer acte de presència, va lluir el sol i els Espantacriatures acompanyats de la gent del
poble va eixir en cercavila acabant a la plaça Major on van poder jugar a alguns jocs populars i
tradicionals.

La cercavila va ser tot un èxit i va contar amb un gran nombre de participants, quasi un centenar.
Una vegada més, per a aquesta cercavila contractarem a la companyia ‘Disparatario’ qui ho va fer
tot molt fàcil amb la seua professionalitat i a més s’adaptà sense problemes als canvis que degut
al temps varen anar succeint.
https://disparatario.com/cercavila-espantacriatures/
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Biblioteca / Museu: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SERRA
Responsable: BORJA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Adreça:CARRER EMPEDRAT 17 ,46118 SERRA
Contacte: MARIA JOSÉ NAVARRO ARNAL- EMAIL biblioteca@serra.es - TELF: 961689505
Web i xarxes socials: FACEBOOK SERRA LECTURA E INSTAGRAN SERRA LECTURA

Serra és una localitat de la Comunitat Valenciana. El municipi està situat al nord de la província
de València, a la comarca del Camp de Túria i enclavat al cor de la Serra Calderona. Té una
població de 3.326 habitants a 1 de gener de 2021 i una densitat de població de 53,5 habitants
per km² segons les dades del mateix any. El terme municipal té una extensió de 58,10 km² i està
situat en la vessant meridional de la Serra Calderona. Més del 90% del seu terme municipal està
dins del Parc Natural de la Serra Calderona, el que suposa que un terç de la superfície del parc
natural pertany a la localitat de Serra. La topografia del territori es caracteritza per ser molt
accidentada i muntanyosa, tenint com a quota més alta els Rebalsadors, amb 802 m. L’altitud
mitjana del municipi és de 330 metres sobre el nivell del mar.
La Biblioteca Municipal és un servei públic gestionat per l’Ajuntament de Serra a través de la
regidoria de Promoció Cultural. Està adreçat a tota la població a partir de 0 anys. La biblioteca és
un contenidor cultural amb tres espais diferenciats: sala de lectura, aula d’estudi i zona infantil.
El servei de préstec de llibres és universal, prèvia inscripció i expedició del carnet d’usuari del
servei municipal. La biblioteca acull al llarg de l’any diverses activitats per al foment de la
lectura, animacions lectores per a menuts, presentacions de llibres, etc.
La biblioteca municipal també és el lloc on es reuneix el Club de Lectura el primer dilluns de
mes. L’activitat es centra en loa lectura d’un mateix llibre per tots els integrants del grup que
després, en una sessió conjunta, comenten. Una iniciativa que va sorgir l’any 2016 quan un 14
de març es va reunir per primera vegada el Club de Lectura i que ha anat guanyant usuaris i
usuàries al llarg dels anys. En l’actualitat està format per més de 20 persones. Aques any a la
biblioteca ens hem adherit a la campanya del “ESPANTA LA POR” de la ETNO ja que el
ajuntament del poble vol potenciar les costums i arrrels valencianes i per descomptat dinamitzar
la biblioteca.

A nosaltres ens ha encantat participar en la campanya “ESPANTA LA POR degut a que gràcies a
vosaltres coneixem als ”Mostres Valencians” perquè molts d´ells no els coneixíem , igualment
ens ha alegrat que aquest any la campanya ”ESPANTA LA POR” estiga dedicada a Enric Valor, ja
que a la biblioteca tenim moltes de les seues rondalles i amb el material que ens heu donat
quasi tenim la seva obra completa, i per últim i no menys gratificant ens ha paregut una molt
bona idea que la Fallera Calavera també participe en aquesta campanya amb la carta
extraordinaria perquè ens fascina el joc.

En conclusió el “ESPANTA LA POR” ens ha ajudat a coneixer de prop Tradicions Valencianes i als
Mostres Valencians que es el que es pretenia.
Nosaltres dins del “ESPANTA LA POR” hem realizat dos tallers i un teatre que als nostres xiquets
els ha encisat.
Hem adornat la biblioteca amb decoració de tots sants incloent als nostres Mostres Valencians
amb una estanteria de llibres relacionats amb aquesta data i amb les rondalles de Enric Valor.

PRIMER TALLER EL DIA 29 D´OCTUBRE

En aquest taller els xiquets i xiquetes van vindre a la biblioteca disfressats i van pintar una
màscara , voliem que les disfresses estigueren relacionats en el mostres valencians però sols una
xiqueta anava de Queixalets, els altres xiquets van anar de bruixes, vampirs etc...
Al cartell posava que també se comptarien històries de por però amb el rebombori dels xiquets
de moltes edats diferent aquesta activitat no la vam poder realitzar, avans d´anar-se´n a casa els
xiquets van agafar caramels i xocolatines d´una taula que van muntar a la biblioteca i clar, molt
contents se´n van anar a casa.

SEGON TALLER DIA 3 DE NOVEMBRE LES POCIONS MÀGIQUES DE LA FETILLERA

En el següent taller vam tindre la ajuda de la empresa ”LA CULTURA CRÍTICA” que ens va fer
passar una vesprada super divertida i ens vam sentir tots un poc bruixots i bruixes, els xiquets
amb la ajuda de la fetillera “Sara Bono Perucho” van fer tres experiments un va ser fer slime i
també un volcà , lo millor va ser que els ingredients que vam gastar perteneixien als monstres
valencians i que ho van fer tot en llums reflectant, al acabar el taller el regidor de promoció
cultural Borja Martinez, els va donar a cada xiquet una xocolatina.

TERCER TALLER EL TEATRE DIA 12 DE NOVEMBRE

I per últim, al cinema d’hivern de Serra es va representar el conte “LA MARIA NO TÉ POR”on la
empresa “DISPARATARIO” amb l’ajuda de “Lore Comín i les seues titelles”ens van contar i
representar aquest llibre on ens explicaven qui eren tots els Monstres Valencians.

De nou, i per concloure, ens ha encantat participar en aquesta campanya del “ESPANTA LA POR”
i esperem la pròxima campanya amb ànsia. Gràcies per tota la ajuda mostrada i per la forma en
la que es dinamitzen les biblioteques i es potència la cultura valenciana.
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Biblioteca / Museu: Museu Comarcal de l’Horta Sud “Josep Ferrís March”
Responsable: Clara Isabel Pérez Herrero
Adreça: Carrer Mare de Déu de l’Olivar, 30, baix, Torrent 46900
Contacte: museu@museuhortasud.com
Web i xarxes socials:
www.museuhortasud.com
www.facebook.com/museuhortasud
https://twitter.com/museuhortasud
www.instagram.com/museucomarcalhortasud/

Activitats desenvolupades al museu
Titol: ESPANTA

LA POR!: CREA EL TEU MONSTRE

Tallers dirigits a escolars i famílies
Data: 15 d’octubre a 15 de novembre 2022
Descripció:

L’activitat començava amb una visita guiada pel museu. Per tal de crear ambient vam jugar amb
la il·luminació i efectes sonors (picaports, llanterna, etc...). En aquesta visita es tractava de manera
dialogada el tema de la por, d’allò que ens dona por al present, de les espanta criatures del passat,
i de l’ús de la por dins de la cultura tradicional.
Per a dinamitzar la visita férem presents als monstres, ubicant-los en diferents espais del museu.
Per als més menuts hem emprat les siluetes dels monstres amb il·lustracions d’edicions anteriors.
Per a l’alumnat de primària i secundària hem ubicat objectes que fan referència als monstres o a
les seues històries (un sac darrere de la porta, una maleta i un barret al menjador, herbes sanatoris
al rebost, una peça de roba al llavador, objectes de cuina rebolicats, una botija a l’ombra de la
morera...
En cada espai descobrim quin monstre ens ha visitat i contem alguna de les històries.
Finalitzada la visita, proposem un taller creatiu titulat Crea el teu monstre. La consigna és
dissenyar monstres amb imatges d’objectes de la col·lecció permanent del museu. Per inspirarse, els participants compten amb les fitxes descriptives dels monstres editades per l’Etno fa dues
edicions, amb motiu de l’exposició de les disfresses dissenyades per alumnes de l’ESAD.
Làmines amb objectes del museu que poden servir per representar diverses parts del cos i
complements, un encuny amb el títol de la campanya, tisores, pegament i una làmina de gran
format, són els materials emprats per a fer la composició.

Les làmines estan penjades en la web del museu, dins la secció Recursos Educatius.
http://museuhortasud.com/wp-content/uploads/2021/10/CREA-EL-TEU-MONSTRE.pdf
Duració: 90 minuts
Participants campanya escolar: 262
Escoles participants: La Comarcal, IES Ausias March, IES Clara Campoamor, Fundació Luís Amigó,
Escoleta El Trenet
Finançament: El cost total de l’activitat ha sigut de 891,77 € (disseny i impressió)
Difusió:
Llistes de distribució de correu electrònic, facebook, twitter, instagram i ràdio.
Resultats:
Enguany la campanya ha estat oberta a tots els cicles, han participat centres d’infantil, primària i
secundària, i famílies. En general, l’activitat a agradat molt a menuts i grans i l’acollida per part
dels docents ha estat molt bona. Sens dubte, és una activitat amb molt recorregut, sorpren la
creativitat dels participants.

Cartells promocionals del taller amb proposta de monstres (caro, dimoni, butoni)

Taller escolars Espanta la por!

Memòria de participació a #EspantaLaPor2021

Bilioteques Municipas de Torrent: Metro i Casa de la Cultura.
Responsable: Marina Estarlich Martorell
Adreça postal: Avinguda al Vedat, 103. (Metro) i Carrer Sagra, 18 (Casa de la cultura), Torrent
46900
Telèfon: 961111851

Aquest any no hem pogut fer moltes coses per què he estat de baixa i no hem pogut
col·laborar ni en el Museu Comarcal ni en altres col·lectius de la ciutat; així i tot, des de casa i amb
l'ajuda dels meus companys de la biblioteca hem preparat una selecció de llibres, de pel·lícules i
música i hem decorat la biblioteca per a espantar la por. Ací teniu un xicotet reportatge del nostre
treball.

Activitats desenvolupades a les biblioteques
Exposició bibliogràfica i decoració de la biblioteca

Difusió:
Llistes de distribució de correu electrònic, facebook, twitter, instagram
Resultats:
Als nostres usuaris els ha agradat vorer la biblioteca tan divertida i han agafat molts llibres i
vídeos dels seleccionats per a l'ocasió.
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Biblioteca / Museu: ALM Vinalesa
Responsable: Mª Rosario Ros
Adreça: C/ la Fàbrica 1, 46114 Vinalesa
Contacte: 961496515
Web i xarxes socials:

Simplement vaig colocar un cartell i vaig donar a conèixer els llibres als xiquets que tinc en els
grups de lectura.

Este grup és de 2n de primària. Els agrada molt llegir, però s’asustaren de vore tanta lletra. Els
dibuixos el trobaren molt xulos i els vaig dir que teníem les mateixes rondalles adaptades a la seua
edad. Parlarem de halloween, una festa que no es notra i que podríem celebrar els monstres
valencians. Recordarem una animació lectora al voltant dels nostres monstres i acabaren passantse els llibres i mirant els dibuixos.
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Biblioteca / Museu: Biblioteca Pública de Xàtiva
Responsable: Cèsar Pla Mateu
Adreça: Albereda Jaume I,
56 Contacte:
biblioteca@ayto-xativa.es
Web i xarxes socials: biblioteca.ayto-xativa.es

La Biblioteca Municipal de Xàtiva ha fet les següents activitats dins de la campanya
Espanta lapor 2021:
. El 28 d’octubre – Contacontes «Espanta la por»
La Biblioteca Municipal de Xàtiva celebra, com cada any, la festivitat de Tots Sants. Enguany
organitzarem una sessió de contacontes per a xiquets i xiquetes a partir de sis anys a càrrec
d’Almudena Francés sota el titol «Espanta la por» una activitat que l'emmarquem dins de la
campanya que es promou des de la Diputació de València i el Museu d'Etnografia. Un projecte
global en el qual s'impliquen diverses biblioteques que volen divulgar entre els xiquets i les
xiquetes l'imaginari tradicional dels monstres valencians. En aquesta sessió, contarem i donarem a
conéixer als nostres menuts personatges com l'Home del Sac, El Butoni, la Tarasca, el Drac del
Patriarca, el Caro, els follets o les bruixes.

A causa de la situació de la Covid-19, l’aforament era limitat a 60 persones. L'assistència requeria
una invitació que es recollia en la mateixa biblioteca i cobrirem les places poques hores després
d'anunciar l’activitat en les xarxes i mitjans de comunicació.

Del 2 al 15 de novembre - Exposició «Personatges d’Enric Valor» i activitats per a alumnes de 4t
de primària
La Biblioteca Municipal de Xàtiva, en col·laboració amb l’editorial Andana, va oferir una
exposició dedicada als personatges rondallístics del novel·lista Enric Valor. L’exposició comptava
amb 17 panells dedicats, entre d’altres, al dimoni fumador, la reina Argelagaina, les mares dels
vents i el senyor del Benicadell. Estava ubicada en la sala infantil i organitzarem visites dels
centres escolars de la ciutat.
A més la setmana de 8 al 12 de novembre, realitzarem onze sessions de contacontes per als
alumnes de 4t de primària i una sessió per als alumnes dels cicles formatius d’Educació infantil
i d‘animació sociocultural. En aquestes sessions comptarem amb la col·laboració d’Almudena
Francés.

En les activitats escolars participaren 8 centres escolars i passarem per les nostres instal·lacions
572 alumnes.

4 de novembre de 2021 - Poemacontes – Activitat al voltant del llibre Deu poemonstres i una
nit de por de Lorena Cayuela
El dijous, 4 de novembre a les 18 hores van fer l’activitat POECONTES: Déu poemonstres i una

nit de por. Aquesta activitat infantil, dedicada als xiquets i xiquetes a partir de quatre anys,
va córrer a càrrec de «La Bola Teatre», un grup de mestres de col·legi Jacint Castanyeda conegut
popularment com a col·legi la Bola, amb els poemes del llibre de Lorena Cayuela com a fils
conductors es contaren una sèrie de contes que va tenir gran acceptació entre el públic de
totes les edats.
L’aforament era limitat a 60 persones i s’accedia prèvia invitació que es recollia en la biblioteca.
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Biblioteca / Museu: Biblioteca Pública Municipal de Xeraco
Responsable: Fco. Javier Martí Gilabert
Adreça: Plaça de Carmesina, s/n (edifici Casa de la Cultura)
Contacte: 962892542/ biblioteca@xeraco.es
Web i xarxes socials: https://www.xeraco.eu/arees-i-serveis/cultura/biblioteca/
Estem a Instagram, Facebook i Twitter (usuari @biblioxeraco)

Punt d’interés «Per Tots Sants, monstres valencians...Per Tots Sants, lectures de por»
Data: del 18 d’octubre fins el 2 de novembre
Utilitzant el material gràfic que ens heu fet arribar estos últims anys hem preparant un xicotet
punt d’interés per a xiquets i joves, on hem recopilat la bibliografia disponible a la biblioteca tant
de relats de «terror», com de rondalles i demés materials que fan referència als monstres
valencians.
També aprofitarem per fer un punt d’interés per a lectors adults.
Pel que fa a la cartelleria utilitzàrem la tipografia d’Espanta la por, i li donàrem difusió a les xarxes
socials de la biblioteca. Ací vos adjuntem algunes imatges:

