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1. QUE É ESPAZO LECTURA?
—Espazo Lectura é unha asociación para o fomento e a animación á lectura que naceu
formalmente en xaneiro de 2008 aínda que as persoas que a crearon viñan realizando
actividades desde febreiro de 2006, data de posta en marcha do Contomar (contacontos).
—A asociación está situada no Val Miñor e organiza actividades sen ánimo de lucro
relacionadas co fomento da lectura, así como calquera outro tipo de iniciativas que teñan
que ver coa promoción da lectura e do libro como referente de benestar social e coa
consideración do libro como elemento socializador, indispensable para elevar o nivel
educativo, a conciencia crítica, a capacidade analítica e, en definitiva, a calidade de vida e o
ocio das persoas.
—Para levar a cabo os seus fins, Espazo Lectura mantén unha programación, tanto estable
como conxuntural, en relación cos cometidos que persegue, atendendo ao principio de que
o libro ou a lectura sexan o elemento nuclear e de referencia. O traballo de Espazo Lectura
oriéntase basicamente en tres liñas principais: a creación e animación de clubs de lectura, a
divulgación e sensibilización e a formación especializada en fomento da lectura.
—No primeiro ano da asociación, Espazo Lectura conta con máis de 70 persoas asociadas.
Socios protectores
Ademais dos socios/as numerarios, Espazo Lectura conta co apoio de socios/as protectores/as que, de acordo cos estatutos da asociación, son persoas físicas ou xurídicas que contribúen materialmente e de forma notable ao sostemento da asociación.
En xaneiro de 2009, a nómina de socios protectores é a seguinte:
Editoriais
Editorial Galaxia
Edicións Xerais de Galicia
Kalandraka
OQO Editora
Empresas culturais
Berrobambán teatro
Centros de ensino
CRA Antía Cal / CEIP Souto- Donas / CEP Neira Vilas / CEIP Chano Piñeiro / CEIP
Serra Vincios /
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2. ACTIVIDADES
2.1. CONTOMAR
O Contomar é a actividade fundacional da asociación Espazo Lectura. Consiste na
celebración de sesións semanais de contacontos que se veñen facendo desde o ano 2006,
protagonizadas por un grupo de nais e pais, e que ten como obxectivo crear un espazo de
encontro dos nenos e nenas cos libros e a lectura a partir de dous piares fundamentais: as
familias (son as nais e pais os que preparan e contan as historias) e a biblioteca (as sesións
celébranse sempre na Biblioteca Municipal de Gondomar).
O contacontos realízase sempre con libro, xa que o obxectivo da actividade é a promoción
da lectura, procurando que a selección semanal teña en conta distintos tipos de propostas de
libro infantil.
Ao Contomar asisten nenas e nenos a partir de 3 anos de idade, fidelizados a través de
carnés de socios do contacontos. De xeito habitual asisten ás sesións semanais do Contomar
unha media de 40 nenos e nenas. Neste sentido, o traballo de Espazo Lectura supuxo un
importante incremento do número de socios infantís da Biblioteca Municipal.
Tamén celebramos sesións especiais con motivo dalgunhas das datas sinaladas no
Calendario da Lectura (Día da poesía, Día do Teatro, Día do Libro, Día das Letras Galegas,
etc. Por exemplo, no Día Mundial do Teatro as nais e pais organizan sesións de teatro: lido,
como no ano 2008, coa obra de Cándido Pazó O merlo branco, ou representado, coma este
ano 2009, coa representación da obra Lobo feroz. Tamén se celebra outro tipo de sesións
especiais en que contamos coa presenza de convidados como os ilustradores Ramón Trigo,
Pepe Carreiro e Anxo Fariña ou os grupos de música e teatro: Golfiños, Migallas, Casa
Hamlet…
As sesións teñen lugar todos os luns ás 18 h. na Biblioteca Municipal de Gondomar.
Ademais, durante estes dous anos fomos chamados por diversos centros de ensino do Val
Miñor para realizar sesións de contacontos nos centros de ensino da zona.
Cumprecontos
Os cumprecontos son unha exitosa actividade que se realiza no marco do Contomar.
Trátase da celebración con libros dos cumpreanos das nenas e nenos que asisten de xeito
habitual ás sesións do Contomar. Para a celebración, o neno ou nena séntase á beira da
persoa que está a contar os contos, pónselle unha banda de parabéns, pínaselle a cara se así o
desexa, cántaselle e, como acto central, cóntaselle o seu conto favorito, aquel que o
homenaxeado elixa. Ao final, recibe un miniconto como agasallo.
2.2. CLUBS DE LECTURA
2.2.1. Club de lectura compartida Lendo contigo
Esta actividade da asociación Espazo Lectura nace en decembro de 2007 e está dirixida a
nenos e nenas de 8 a 11 anos e aos seus pais e nais. Proponse un libro de lectura mensual,
para que os nenos, acompañados das súas familias, o lean na casa; logo celébrase unha sesión
conxunta na Biblioteca Municipal de Gondomar, os últimos sábados de cada mes, na cal
cóntase coa presenza do autor ou autora do libro que é obxecto de lectura.
Ao club de lectura Lendo Contigo asisten nestes momentos arredor de 60 persoas e por el
pasaron escritores como Agustín Fernández Paz, Miguel Vázquez Freire, Antonio García
Teijeiro, Fina Casalderrey, Cándido Pazó, Paula Carballeira, María Reimóndez, Concha
Blanco, Ana María Fernández, Gloria Sánchez...
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2.2.2. Club de lectura Sete vidas
—O Club de lectura Sete vidas é unha inciativa que Espazo Lectura puxo en marcha en
outubro de 2008. Un grupo aberto e heteroxéneo de persoas ás que lles apetece ler reúnense
unha vez ao mes, logo de le un libro (novelas, relatos, etc.), para comentalo despois sen
ningún tipo de obrigas nin compromisos. As reunións celébranse o primeiro martes de cada
mes ás 20.00 horas na Biblioteca Municipal de Gondomar.
—Desde o seu nacemento, as lecturas propostas foron Así nacen as baleas de Anxos Sumai
(novembro de 2008), Vidas post-it de Iolanda Zúñiga (decembro de 2008), As rulas de
Bakunin de Antón Riveiro Coello (xaneiro de 2009), Coma se non existise de Slavenka
Drakulic (febreiro de 2009), O home inédito de Andrés Meixide (marzo de 2009), O soño da
febre de Miguel Anxo Murado (abril de 2009) e Erros e tánatos de Gonzalo Navaza. No
mes de xuño de 2009 o libro proposto será Porca terra de John Berger.
—Ademais da xuntanza para falar sobre os libros de lectura que se propoñen, tamén se
organizan sesións especiais nas cales nos visitan os autores/as dos libros propostos. Nos
meses de abril e maio de 2009, contamos coa visita de dous autores: Miguel Anxo Murado
e Gonzalo Navaza, respectivamente.
A este club de lectura asisten unha media de 14 persoas mensualmente.
2.2.3. Club Lecturas Debuxadas
—Espazo Lectura puxo en marcha este club de lectura desde o convencemento de que a
linguaxe do cómic, é dicir, a da lectura en imaxes, é unha das máis relevantes da cultura
contemporánea.
—O coordinador do club, Félix Rodríguez, propón un cómic mensual e as persoas asistentes
reúnense para comentalo e interpretalo. As reunións realízanse o terceiro martes de cada mes
ás 20 horas na Biblioteca Municipal de Gondomar. No club participan arredor de 25
persoas.
—Desde o seu nacemento, no mes de novembro de 2009, os cómics propostos foron: A
mansión dos Pampín de Miguelanxo Prado, Los combates cotidianos de Manu Larcenet, Maus
de Art Spiegelman, Arrugas de Paco Roca e Aventuras de Cacauequi de Jacobo fernández.
Igual ca no Club Sete Vidas, organízanse sesións especiais, como a celebrada o mes de abril
de 2009 coa visita do autor Jacobo Fernández.
2.2.4. Club de formación lectora
Co obxectivo de ofrecerlles ás persoas que colaboran na asociación unha formación
progresiva no ámbito do fomento da lectura, Espazo Lectura creou un club de formación
lectora no que se propón un libro sobre a lectura para manter logo unha sesión de debate
sobre os seus contidos e o seu aproveitamento para o traballo da asociación. Neste club de
lectura participan arredor de 15 persoas. Está coordinado desde a Oficina de Formación de
Espazo Lectura e a súa singularidade convérteo no único existente en Galicia deste tipo.
2.2.5. Ciclolecturas
Actividade de nova creación que se botará a andar en outubro de 2009. Trátase dunha serie
de clubs de lectura temáticos que incluirán 3 sesións dedicadas a tres libros que traten un
mesmo tema desde diferentes perspectivas. Cada unha das ciclolecturas estará coordinada
por unha persoa especilista no tema que se vai tratar, o que nos permitirá achegarnos a
diferentes ámbitos do saber e da actualidade a través das lecturas e das conversas derivadas
desas lecturas.
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2.3. OUTRAS ACTIVIDADES
2.3.1. Unha noite na biblioteca
O sábado 21 de xuño de 2008, Espazo Lectura levou a cabo unha experiencia pioneira en
Galicia: unha noite na biblioteca. Un total de 27 nenos de 6 a 11 anos pasaron a noite na
biblioteca municipal de Gondomar, cun amplo programa de actividades de animación á
lectura que comezou á sete e media da tarde na praza que está diante da biblioteca. A
demanda de duplicou o número de prazas dispoñibles e a experiencia resultou realmente
extraordinaria e frutífera. Diversas bibliotecas doutros lugares dirixíronse a Espazo Lectura
desde entón solicitando información sobre a actividade. A iniciativa tivo moita repercusión
nos medios de comunicación. Pero o máis importante é que se cumpriron os obxectivos da
asociación, que se logrou crear un ambiente onde o libro e a lectura foron protagonistas con
absoluta naturalidade e espontaneidade.
O programa da noite na biblioteca constou de dúas partes. A primeira foi para nenos e nenas
de todas as idades e a asistencia era totalmente libre, celebrándose na rúa, diante da
Biblioteca A esta parte asistiron uns 90 nenos e nenas, coas súas familias. A segunda parte
do programa celebrouse na biblioteca era necesario estar inscrito. Foi fermosa e intensa noite
de pixamas na biblioteca. Na biblioteca durmiron os 27 nenos e nenas incritos, 10 adolescentes que colaboran con Espazo Lectura e cumprían o papel de monitores, así como 8
adultos da organización de Espazo Lectura. O chan da biblioteca cubriuse de colchonetas e
as nenas e nenos pasaron a noite nos seus sacos, que tiñan que levar canda si. Espazo Lectura
organizou unha cea previa, compartida coas familias, e serviulles o almorzo ao día seguinte.
Así mesmo, nun dos xogos da actividade, a asociación agasallou cun libro a cada neno.
Esta actividade ten carácter anual, polo que se volverá celebrar en xuño de 2009.
2.3.2. Actividades arredor do Día do Libro
Ao longo do mes de abril e, especialmente, a semana do 23 de abril, Día Internacional do
Libro, Espazo Lectura desenvolve, dende o ano 2008 e en colaboración co Concello de
Gondomar, un intenso programa de actividades que ten como acto central, o propio 23 de
abril, unha sesión de lecturas en voz alta co nome de Dar de ler coma quen dá de beber.
Arredor de 30 persoas reúnense durante 3 horas para ler en voz alta fragmentos de libros
escollidos por elas mesmas.
O primeiro Dar de ler coma quen dá de beber celebrouse en 2008 na Biblioteca de
Gondomar. No 2009 celebrouse o II Dar de ler coma quen dá de beber co subtítulo de
“Lecturas no mercado”. Espazo Lectura queixo sacar os libros e a lectura dos seus ámbitos
máis habituais (a biblioteca, a casa, a escola...) e levalos a un lugar público, a praza de
abastos de Gondomar, para achegalos así a espazos da vida cotiá e facelos máis visibles.
Ademais, o 2 de abril, Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, Espazo Lectura
organizou, por segundo ano conscutivo, un obradoiro de ilustración con dous ilustradores
de referencia en Galicia: Chus Ferrín (no ano 2008) e o premio nacional de ilustración
Óscar Villán (en 2009).
2.3.3. Talleres de ilustración
Espazo Lectura programa con frecuencia talleres de ilustración, entendendo que a ilustración
é unha parte fundamental do libro, moi singularmente do libro infantil e do álbum, xénero
no que se centran as nosas activadades do Contomar. Os diversos talleres de ilustración
realizados até o de agora pola asociación Espazo Lectura foron impartidos por Ramón Trigo,
Pepe Carreiro, Anxo Fariña, Chus Ferrín e Óscar Vilán.
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2.3.4. Accións lectoras
As accións lectoras son actividades puntuais, organizadas por Espazo Lectura e lévanse a
cabo en diversos lugares, coa finalidade de sensibilizar a cidadanía en torno á importancia da
lectura, dos hábitos lectores e da adquisión dunha cultura lectora.
A primeira acción lectora de Espazo Lectura foi unha campaña de bookcrossing en maio de
2008 baixo o nome «Bookcrossing no Val Miñor». Na campaña contouse coa colaboración
dos tres concellos do Val Miñor: Baiona, Gondomar e Nigrán e consistiu na solta de 120
libros en diferentes espazos públicos destes tres concellos. Ademais, establecéronse oito zonas
bookcrossing no Val Miñor, sitios estables onde poder atopar e soltar libros.
A solta de libros foi acompañada da edición de 10.000 folletos nos que se explicaba o
espírito da campaña e o que hai que facer cando unha persoa atopa un destes libros. A
iniciativa tamén contou coa colaboración da editorial Galaxia e de Edicións Xerais de
Galicia.
2.3.5. Expolecturas
A través da sección Expolecturas, Espazo Lectura artella e organiza exposicións que teñen
que ver co ámbito da lectura, do libro ou do fomento da lectura, ou ben vehiculiza e
xestiona exposicións organizadas por institucións ou outras entidades, promovendo visitas
dos centros de ensino ás mesmas e organizando nelas sesións de contacontos.
A última exposición xestionada por Espazo Lectura para o Val Miñor foi Imaxinoqo, que
procuraba unha nova forma de mirar as imaxes dos libros de OQO e incorporaba o propio
libro como obxecto da exposición.
Na actualidade Espazo Lectura traballa na organización de varias exposicións propias que
posteriormente poidan circular polos centros de ensino ou entidades que as soliciten.

3. CASA DA LECTURA
A Casa da Lectura é unha pequena biblioteca e un centro de actividades en torno ao libro e
á lectura xestionado por Espazo Lectura e inaugurada o 16 de maio de 2009. A orixe do
proxecto está na transformación dunha pequena e antiga escola infantil en desuso, que foi
rehabilitada grazas ao traballo desinteresado das persoas que colaboran coa asociación. En
outubro de 2008, Espazo Lectura chegou a un acordo coa dirección do CEIP SoutoDonas, centro escolar do que depende a escola infantil en desuso e que na actualidade é
unha entidade socia protectora da asociación, e co Concello de Gondomar, así como coa
Consellería de Cultura, e puxo en marcha a recuperación dun espazo inutilizado, dotándoo
para usos culturais e dando lugar a unha iniciativa que revertise no ben da comunidade. Por
último, chegouse tamén a un acordo con catro editoriais galegas, que se fixeron socias
protectoras de Espazo Lectura, e que nutren a biblioteca de novidades. As editorias son:
Galaxia, Kalandraka, OQO e Xerais. Todos os mércores pola tarde realízase alí unha
actividade de fomento da lectura, que complementa a sesión do Contomar, sesión que a
asociación Espazo Lectura leva a cabo todos os luns na Biblioteca Municipal de Gondomar.
A Casa da Lectura está en Nogueira 8, Donas, 36388 Gondomar. A súa localización pode
facerse a través de google maps na web de Espazo Lectura.
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4. OFICINA DE FORMACIÓN
—A Oficina de Formación é unha inciativa de Espazo Lectura para actuar de xeito
transversal na mellora de todas as actividades da asociación, así como na formación
especializada en fomento da lectura das persoas que as dirixen ou que participan na súa
organización. Tamén proporciona información ás familias e asociados e asociadas sobre a
importancia da lectura na sociedade actual.
—A Oficina de Formación facilita información aos socios sobre fomento da lectura e as súas
tendencias e actualidade, sobre a existencia de encontros, iniciativas, etc; e ao mesmo tempo
xestiona a participación en xornadas de formación dos membros de Espazo Lectura, e tamén
organiza charlas, encontros e xornadas para a mellora das iniciativas e actividades, como, por
exemplo, apoio técnico ás nais e pais que contan nas sesións do Contomar. Unha das
actividades permanentes que dependen da Oficina de Formación é o Club de Formación
Lectora.
5. eL PUBLICACIÓNS
5.1. OS OLLOS DO CONTOMAR
Os ollos do Contomar. Unha experiencia de fomento da lectura é a primeira publicación de
Espazo Lectura, editada en colaboración coa Consellería de Cultura da Xunta de Galicia e
coa Concellería de Cultura do Concello de Gondomar.
Os ollos do Contomar componse de fotografías de Manuel G. Vicente acompañadas de
pequenos textos dunha ampla nómina de autores e autoras nos que se reflexiona sobre a
lectura e os libros.
Trátase dunha crónica en imaxes de dúas das actividades desenvolvidas por Espazo Lectura:
o “Contomar”, sesións semanais de contacontos destinados a nenos e nenas de entre 3 e 9
anos, e “Unha noite na biblioteca”: actividade de sensibilización e fomento da lectura que
consiste en pasar toda unha noite nunha biblioteca municipal.
5.2. LECTURAS DA GRAMPA
Ademais das publicacións en formato libro nas que se vaian recollendo as experiencias da
asociación e, sobre todo, a análise e as reflexións derivadas das actividades que desenvolve,
Espazo Lectura mantén unha liña de publicacións de pequeno formato destinada a difundir
e complementar as actividades da asociación, establecer listaxes de lecturas recomendadas e
dar formación específica sobre fomento e animación á lectura. Trátase da serie Lecturas da
Grampa iniciada con motivo do II Dar de ler coma quen dá de beber en abril de 2009.

MÁIS INFORMACIÓN
Espazo Lectura
http://www.espazolectura.org
espazolectura@espazolectura.org
Apartado de correos 50
36380 Gondomar
619.29.29.91

Casa da Lectura
casadalectura@espazolectura.org
Nogueiras 8, Donas
36388 Gondomar
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