
També és
xàbia...

11 de desembre      biblioteca vivent a l’exterior del mercat municipal

També és
xàbia...

dissabte 11 de desembre

A les 11 h | Plaça Celestino Pons
Contacontes “Els pobles”, l’essència  
dels pobles, l’arrel de la tradició, contes  
i llegendes d’allí i d’aquí.

A les 11.30 h | Voltants del mercat  
municipal - Biblioteca vivent
(En cas de pluja, ambdues activitats es realitzaran  

a la Biblioteca Pública Municipal.  
Carrer Major, núm. 9)



Categories de Llibres - Persona

 En quin lloc van néixer.

 Com va ser la seua infància.

  Com és el lloc d’on venen / Si han 
viscut o els haguera agradat viure 
en altre lloc.

  A què es dedica (o es dedicava) i 
en què consisteix eixa faena.

  Quins eren els seus somnis i què 
volien ser de majors.

  Quines dificultats han tingut en la 
seua vida.

 Quines han estat les seues alegries.

  Què és el més extraordinari o 
especial de les seues històries.

  La seua vinculació (tant personal 
com laboral) amb el poble de 
Xàbia.

També és
xàbia...

El catàleg de la Biblioteca Vivent 
d’enguany està compost per diferents 
categories, totes elles relacionades 
amb faenes de primera necessitat. 
D’aquesta manera, es podran 
consultar llibres-persones que faran 
referència a:

Les cures a gent gran
L’atenció a les persones majors dels 
nostres pobles ha sigut una activitat 
desenvolupada històricament per les 
dones. Durant les últimes dècades, i 
amb la incorporació de les dones al 
mercat laboral, aquesta faena s’ha 
professionalitzat de manera que, 
cada vegada més, recau en persones 
externes a les famílies. Aquest treball, 
ara remunerat, continua sent realitzat 
per dones, majoritàriament migrades.

Neteja domèstica
Mantenir l’ordre i la higiene a 
les nostres cases és una tasca 
domèstica, infravalorada, que 
sempre ha recaigut en les dones. 
Però aquesta faena, a més, té una 
relació directa amb la salubritat 
dels nostres habitatges i, per tant, 
amb les persones que els habitem. 
Amb el temps, aquesta faena s’ha 

professionalitzat recaent, sobretot,  
en dones migrades.

Producció d’aliments
El treball al camp, la pesca o la 
ramaderia han sigut, i continuen 
sent, activitats claus per al 
desenvolupament de qualsevol 
societat. Ja se sap que cobrir les 
necessitats bàsiques és el primer 
escaló perquè les persones puguem 
evolucionar i motivar-nos a perseguir 
altres objectius. A més, les pràctiques 
usades en estes faenes formen part 
del patrimoni cultural valencià i de 
l’imaginari col·lectiu xabienc. Avui 
dia, gran part d’esta herència l’han 
assumida persones nouvingudes, 
fent propis els costums trobats aquí, 
i participant activament en la nutrició 
del nostre poble.

Distribució d’aliments
De res serviria produir aliments si no 
hi haguera qui ens els fera arribar 
a la taula. Espais com els comerços 
d’alimentació o les cuines de les 
nostres escoles i espais de restauració, 
fan possible que la quotidianitat no 
s’ature i puguem continuar amb el 
nostre dia a dia. 

Sota aquest títol es presenta la biblioteca vivent d’enguany, un espai on 
conéixer i reconéixer la diversitat del poble de Xàbia.

Escoltant les diverses experiències dels llibres-persona, comprovarem com 
les persones migrades aporten, a més de riquesa cultural, sosteniment i 
economia al nostre poble. Com? Doncs fent-se càrrec de gran part de les ac-
tivitats bàsiques i essencials necessàries per al desenvolupament de Xàbia.

Faenes com la cura de la gent gran, la neteja domèstica o la producció 
d’aliments, són desenvolupades majoritàriament per persones vingudes 
d’altres indrets. Persones que han escollit Xàbia per a plantar noves arre-
ls i que donen suport i continuïtat a la gent xabienca que venia cobrint 
aquestes necessitats.

També és Xàbia qui acull aquesta diversitat.
Llegir un llibre ens permet viatjar, emocionar-nos, viure aventures, 
arribar a llocs inimaginables, formar part d’una història… 
T’imagines llegir un llibre que no fora de paper? I si fora una 
persona?

La biblioteca vivent és el lloc on els llibres d’aventures, d’amor, 
de misteri, de superació o de viatges són persones que han viscut 
totes aquestes experiències.

Com consultar un llibre  
de la Biblioteca Vivent
En arribar a la biblioteca rebràs un carnet i un catàleg dels lli-
bres-persona perquè pugues triar el que vols anar a consultar. 

Tots els llibres-persona tenen moltes coses interessants per a con-
tar, i segur que tu també tens moltes preguntes per a fer. 

Quan hages triat quin llibre-persona vols consultar, podràs 
preguntar coses com:


