
Comunicat A.C.A.V.  

 

COMUNICAT ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINAROS  

Davant la polèmica sorgida pel procés d'expurgació dut a terme a la Biblioteca 

Municipal de Vinaròs, l'Associació Cultural Amics de Vinaròs vol deixar clar el seu 

posicionament davant aquesta qüestió: 

1. Condemnem i mostrem el nostre absolut desacord amb què es llance qualsevol 

llibre, sempre que puga seguir desenvolupant la seua tasca de difusor de cultura. 

Sense entrar a valorar els criteris i circumstàncies -per no ser la nostra 

competència i per confiar absolutament en la capacitat dels professionals, davant 

els quals mostrem el nostre respecte i no qüestionem la seua capacitat-,  la nostra 

entitat recalca el seu radical i absolut rebuig al procediment emprat. Un desacord 

que es va fer saber des del primer moment a qui competia i que va suposar una 

ràpida actuació per part nostra, recuperant, en desfavorables circumstàncies, tots 

els exemplars que ens va ser possible, deixant clar que més enllà de la crítica, el 

veritablement important era actuar per evitar que els llibres s'acabessen destruint. 

Amics de Vinaròs mai estarà d'acord amb què centenars de llibres que 

perfectament poden ser reutilitzats puguen anar a parar a un contenidor. 

2. Com que el nostre nom ha aparegut en diferents xarxes socials i s'ha utilitzat per 

part de representants municipals, manifestem el nostre desig de desvincular-nos 

de qualsevol enfrontament entre partits per aquest o altres temes. La tasca de 

l'Associació està i estarà sempre al marge de qualsevol utilització política. 

3. Per tal de contribuir a resoldre la qüestió i que, en un futur no es torne a 

plantejar, des d’ Amics de Vinaròs hem sol·licitat per instància, a través del 

registre d'entrada de l'Ajuntament, que es valoren diferents alternatives de 

recol·locació de llibres: 

- Crear una Biblioteca a la Residència d'Ancians Sant Sebastià. 

- Distribuir-los entre els centres educatius, per elevar el nivell cultural dels 

nostres escolars. 

- Regalar o vendre a preu simbòlic a la Fira del Llibre o en actes de caràcter 

educatiu o cultural organitzats pel consistori. 

- Oferir-los a entitats locals. 

4. En el cas que qualsevol de les següents propostes no siguen factibles, 

l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, sempre estarà disposada a recepcionar-

los en el moment que se'ns indique,  incloent-hi els exemplars que ja 

momentàniament s'han salvat. 

 Amb aquest comunicat, volem deixar la nostra postura davant totes les instàncies i no 

tornarem a entrar en aquesta qüestió.  

 


