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Memoria d’activitats 2005

Introducció
La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura és una entitat sense ànim de lucre creada a iniciativa
d’Edicions Bromera que, a pesar de la seua recent creació l’any 2002, compta ja amb una interessant trajectòria de
centenars d’activitats que han rebut el recolzament de nombroses persones, entitats i institucions. Bàsicament, la
seua tasca principal s’ha adreçat a la formació dels mediadors i dels usuaris lectors, fonamentalment infantils i
juvenils, mitjançant l’organització de cursos, jornades, conferències, cicles, presentacions de llibres, tallers
d’animació lectora, visites d’autors a centres educatius i biblioteques públiques, recomanacions de lectures en
mitjans audiovisuals, etc., així com l’assessorament a institucions locals i comarcals en l’organització de campanyes
de foment de la lectura.

En aquest sentit, hem de destacar la participació de la Fundació Bromera en programes culturals de diversos
ajuntaments valencians, l’organització d’encontres d’escriptors de literatura infantil i juvenil, la participació en
congressos i la col·laboració amb centres de professors i universitats en la difusió de tècniques, estratègies i activitats
que fomenten la lectura i la creació de l’hàbit lector entre els més joves dins l’àmbit escolar i també en la relació
d’aquests amb el món de les biblioteques públiques. La relació detallada de les activitats desenvolupades els últims
anys es pot consultar on-line en la nostra pàgina web www.fundaciobromera.org

Activitats Culturals i Formatives
Una de les línies d’actuació principals de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura és, tal com es
manifesta als objectius expressats en els estatuts de l’entitat, l’organització d’activitats adreçades a l’àmbit educatiu
a través de la formació de mediadors –personal docent, bibliotecaris i bibliotecàries, llibreters i llibreteres, pares i
mares, etc. Per això aquest apartat d’activitats culturals i formatives ha estat –des de l’inici de l’entitat, l’any 2002–,
el més important pel que fa la nombre d’actuacions i el que hem desenvolupat, sens dubte –una vegada més al llarg
del 2005–, amb més èxit i repercussió social.

Per això, en aquesta memòria incloguem totes aquelles activitats –cursos, jornades, trobades,
conferències, etc.– destinades a la conscienciació dels mediadors sobre la importància de la lectura, a més d’oferirlos, com és natural, tècniques i estratègies que potencien hàbits lectors en els destinataris finals –infants, joves i
lectors en general.

Aquestes activitats s’han programat, en alguns casos, a iniciativa de la Fundació Bromera per al Foment
de la Lectura i, en altres, o bé hem assessorat a altres entitats en la programació de les seues activitats culturals o
bé hem participat en aquells aspectes que se’ns han sol·licitat: patrocini de determinades actuacions, difusió de les
activitats, aportació de materials, etc.
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III Jornades «la poesia i el joc poètic a l’escola»
Dates: del 25 al 27 de gener de 2005
Lloc: Casa de la Cultura d’Alzira / Cercle Alzireny La Gallera

Jornades organitzades conjuntament amb la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira i el CEFIRE
d’Alzira, amb la col·laboració de la Direcció General del Llibre, el Departament de Didàctica de la Llengua
de l’Escola Universitària de Magisteri Ausiàs March de la Universitat de València, Alzira Ràdio, la
Biblioteca Pública Municipal d’Alzira, la Llibreria Xúquer, llibreria La Llibreria, Edicions Bromera, el Cercle
Alzireny La Gallera, els claustres de professors i de professores dels centres educatius d’Alzira i l’SPE
d’Alzira.

Objectius
–Fomentar la lectura de textos poètics a l’aula.
–Motivar la creació poètica de l’alumnat a través de l’aprenentatge de jocs i recursos estilístics.
–Exposar i intercanviar experiències escolars d’aplicació i desenvolupament del gènere poètic a l’aula,
com a recurs didàctic a l’àrea de llengua i literatura.

Programa

Dimarts, 25 de gener
A les 17.45 h. Inauguració de les jornades.
A les 18 h. «La poesía en el aula: una obligación inexcusable», conferència a càrrec d’Antonio García
Teijeiro.

Dimecres, 26 de gener
De 17.45 a 20.30 h. «Poesia per a joves. Sabers i vivències imprescindibles», a càrrec de Montserrat
Ferrer.
A les 20.30 h. «Lectura de poemes infantils», a càrrec de Josep Ballester i altres convidats.

Dijous, 27 de gener
De 17.45 a 20.15 h. «El repte de llegir i escriure poesia», a càrrec de Glòria Bordons.
De 20.15 a 20.45 h. «Poemes solidaris per a infants i joves», recital poètic a càrrec del grup Argila de
l’Aire i presentació del CD de poesia que han registrat amb el mateix títol.

Exposicions
Del 21 al 31 de gener
A les prestatgeries de les llibreries d’Alzira s’exposaren llibres de poesia per a infants, joves i adults: La
Llibreria (C/ Hort dels Frares, 6) i Xúquer Llibres (Plaça Major, 23).

Retransmissions radiofòniques a Alzira Ràdio (107.9 FM)
Dissabte, 29 de gener
D’11 a 12.30, aproximadament, al programa «Alzira en xicotet», la poesia va ser la protagonista amb
recomanacions de llibres poètics i lectura de poemes per part d’un grup de xiquets i xiquetes de la ciutat
d’Alzira.
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IV Jornades de llengua i tradicions a Guadassuar
Dates: del 10 al 19 de febrer de 2005
Lloc: IES Guadassuar

Organitzades conjuntament amb la Regidoria de Cultura, Educació i Festes de l’Ajuntament de
Guadassuar i el CEFIRE d’Alzira, i amb la col·laboració del Grup d’estudis Locals de Guadassuar, la
Coordinadora de Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera, el Servei de Formació Permanent de
la Universitat de València, Edicions Bromera, el Col·lectiu d’Ensenyants de la Ribera CODERI, el diari
Levante-EMV i el Claustre i AMPA de l’IES Guadassuar.

Programa
Dijous, 10 de febrer
A les 18 h. Presentació de les Jornades. Conferència i col·loqui amb Vicent Torrent (Institut de Musicologia
de la Generalitat Valenciana i membre de Al Tall) sobre la música tradicional valenciana i les
aplicacions didàctiques.

Divendres, 11 de febrer
A les 17,30 Conferència i col·loqui amb Víctor Gómez Labrado (Director de la Casa Joan Fuster de Sueca)
sobre la mitologia en la literatura (De la Serra de Mariola a la Ribera).

Dijous, 17 de febrer
A les 17,30 Sessió Miscel·lània.
Presentació de comunicacions sobre aspectes relacionats amb les nostres tradicions.

Divendres, 18 de febrer
A les 17,30 Taller de Gastronomia tradicional:
Elaboració i degustació de postres tradicionals (rotllets fregits, etc.), a càrrec de Mª Àngels Torres
Company i C. Pérez Oliver.
Elaboració i presentació de postres a càrrec de Pepe Martínez Torres.

Dissabte 19
De 9 a 16 h. Visita al Cano de Guadassuar i explicació sobre el regadiu tradicional. Visita al Museu de la
Festa d’Algemesí, a càrrec del seu director Juli Blasco.
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Curs l’escepticisme de Joan Fuster
Dates: del 31 de gener al 7 de març de 2005
Lloc: Casa Fuster / Biblioteca Suecana

Curs organitzat pel CEFIRE d’Alzira i patrocinat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sueca amb la
col·laboració de la Casa Museu de Joan Fuster, la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la
Generalitat Valenciana, la Biblioteca Valenciana i la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura que
aportà el seu assesorament a l’hora de planificar el contingut de les sessions i la relació dels ponents de
cada una de les conferències programades.

Objectius:
–Conéixer les línies bàsiques del pensament de Joan Fuster i la coherència filosòfica dels textos assagístics
de l’autor.
–Aproximar-se al coneixement d’un gènere literari cada vegada més important i present en la societat actual
com és l’assaig.
–Analitzar mitjançant la lectura dels textos assagístics de Joan Fuster els aspectes intel·lectuals, morals,
tècnics, literaris i filosòfics de l’escepticisme de l’autor.
–Facilitar recursos per a divulgar a les aules de forma didàctica l’obra assagística i el pensament escèptic de
Joan Fuster.

Programa
Dilluns, 31 de gener
«El plantejament del tema de l’escepticisme en Fuster i els seus precedents», a càrrec de Xavier Sierra.

Dimecres, 2 de febrer
«Aspecte intel·lectual de l’escepticisme: un racionalisme mesurat i crític», a càrrec de Xavier Sierra.

Dilluns, 7 de febrer
«Aspectes moral i social de l’escepticisme: un antídot contra la fanatització i l’heroisme», a càrrec de Xavier
Sierra.

Dimecres, 9 de febrer
«Aspecte polític de l’escepticisme: una adhesió crítica a les idees liberals», a càrrec de Xavier Sierra.

Dilluns, 14 de febrer
«Aspecte tècnic de l’escepticisme, primera part: la sensibilitat davant la història», a càrrec de Xavier Sierra.

Dilluns, 21 de febrer
«Aspecte tècnic de l’escepticisme, segona part: el descobriment del cos», a càrrec de Xavier Sierra.

Dimecres, 23 de febrer
«La reivindicació del plaer», a càrrec de Xavier Sierra.

Dilluns, 28 de febrer
«Contra la filosofia», a càrrec de Xavier Sierra.
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Dimecres, 2 de març
«Utopia i progrés en Fuster», a càrrec de Vicent Baggetto.

Dilluns, 7 de març
«Fuster i la filosofia. Diletància o ambivalència en Sagitari», a càrrec de Joan Armenteros.

Jornades de lectura i diversitat
Dates: del 14 al 16 de febrer de 2005
Lloc: Casa de la Cultura / Cercle Alzireny La Gallera

Curs organitzat pel CEFIRE d’Alzira, la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira, el Mésmas i la Fundació
Bromera per al Foment de la Lectura, amb el patrocini i la col·laboració de Pro-Sub, Alzira Ràdio, la Biblioteca
Pública Municipal d’Alzira, la Llibreria Xúquer, la llibreria La llibreria, Edicions 96, el Cercle Alzireny La Gallera,
el claustres de professors i de professores dels centres educatius d’Alzira i l’SPE d’Alzira.

Objectius:
–Oferir informació al professorat –i al públic en general– per a utilitzar tècniques i jocs de foment lector com
a recurs per a atendre la diversitat de l’alumnat i ajudar a la superació de les discapacitats.
–Proposar estratègies per a narrar contes.
–Utilitzar la dramatització com a element integrador de l’alumnat amb discapacitats i potenciar l’autoestima
dels alumnes.

Programa
Dilluns, 14 de febrer
A les 18.15 h. «L’aplicació didàctica del conte popular: com narrar-ne», sessió a càrrec de Llorenç Giménez.
A les 19.15 h. Acte de lliurament dels premis del «III Concurs de Contes sobre la diversitat».

Dimarts, 15 de febrer
De 18 a 20 h. «El teatre com a recurs educatiu i vehicle d’inserció social en l’alumnat amb necessitats
educatives especials», sessió a càrrec de Ximo García Sáiz i Paco Valls García.
A les 20 h. Representació de l’obra El médico a palos, produïda per Pro-Sub d’Alzira sota la direcció de M.
Carmen Rios.

Dimecres, 16 de febrer
A les 19 h. «Gaudir d’un conte des de la diversitat», sessió a càrrec de Virgínia Martínez.

Altres activitats i informacions
Exposicions
De l’11 al 19 de febrer
A les prestatgeries de les llibreries d’Alzira, s’exposaren llibres de contes especialment recomanables per al
tractament de temes relacionats amb la diversitat, les discapacitats, la solidaritat, els respectes als altres o la
interculturalitat, tant per a infants com per a adults: la Llibreria (C/ Hort dels Frares, 6) i Xúquer Llibres (Plaça
Major, 23). A la Biblioteca Pública Municipal d’Alzira es podien consultar i llegir llibres per a atendre la diversitat
a les ubicacions corresponents.
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Retransmissions radiofòniques a Alzira Ràdio (107.9 FM)
Dissabte, 12 de febrer
D’11 a 12.30 h. al programa «Alzira en xicotet», es llegiren els contes guanyadors del «II Concurs de Contes
sobre la diversitat 2004»: Jo vull nàixer de Jéssica Arocas, M. José Durán i Juan Fernándes, del CEIP
Trullàs de Benifaió (Primer Premi), Una experiència inoblidable d’Adrián Leonardo Medina i José Vte.
Bosch, del CEIP Trullàs de Benifaió (Segon Premi), i Una careta diferent de Marc Morillo, del CEIP
Víctor Oroval de Carcaixent (finalista).

Dimarts, 15 de febrer
A les 13 h. Al programa de les «Mares dels dimarts», participaren diverses mares juntament amb els seus fills
discapacitats.

Dissabte, 19 de febrer
D’11 a 12.30 h. al programa «Alzira en xicotet», s’entrevistaren als xiquets i les xiquetes guanyadors del «III
Concurs de Contes sobre la diversitat 2005».

Jornades l’aventura de llegir: estratègies d’animació lectora
Dates: del 12 al 15 de febrer de 2005
Lloc: CEFIRE de València

Organitzades pel CEFIRE de València i la Fundació Bromera per al Foment de la lectura.

Objectius:
–Analitzar les possibilitats de la Literatura infantil en Educació Primària. Descobrir les possibilitats
d’aprofitament dels contes en l’animació lectora. Aprendre tècniques d’animació lectora aprofitables en el
treball a nivell d’aula i de centre. Conéixer experiències realitzades en centres escolars d’Educació Primària.
Conéixer les possibilitats d’explotació dels temes transversals que ofereix la literatura, especialment la
juvenil. Fomentar el treball en equip del professorat a l’hora de treballar l’animació lectora.

Programa
Dilluns, 21 de febrer
De 18.15 a 20.30h. «El concepte d’animació a la lectura i estratègies per a un pla de foment lector a l’escola
», sessió a càrrec de Josep A. Fluixà.

Dimecres, 23 de febrer
De 18 a 20.30 h. «Com fer lectors de poesia», sessió a càrrec d’Anna Ballester.

Dilluns, 28 de febrer
De 18 a 20.30 h. «Del plaer de llegir al joc d’escriure», sessió a càrrec d’Anna Ballester.

Dimecres, 2 de març
De 18 a 20.30 h. «Animar a llegir abans de saber llegir», sessió a càrrec de Josep A. Fornet.
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Dilluns, 7 de març
De 18 a 20.30 h. «L’animació lectora un projecte I», sessió a càrrec de Jordi Garcia Vilar.

Dimarts, 8 de març
De 18 a 20.30 h. «Contacontes i acudits», sessió a càrrec de Llorenç Giménez.
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Abril, mes del Llibre i de la Lectura a Alzira 2005
IV Centenari del quixot
Bicentenari del naixement d’Andersen
Centenari de la mort de Jules Verne

CONFERÈNCIES, TERTÚLIES I TAULES REDONES
Del 7 al 28 d’abril de 2005

EL FOMENT DE LA LECTURA EN L’ÀMBIT ESCOLAR I EN EL FAMILIAR
L’any 2005 va ser un any de commemoracions literàries importants. D’una banda, se celebrà el quart
centenari de la publicació del llibre més universal de la literatura espanyola, la novel·la de Miguel de
Cervantes titulada Don Quijote de la Mancha; i, de l’altra, el bicentenari del naixement del pare de la
literatura per a infants, Hans Christian Andersen, i el primer centenari de la mort del gran escriptor francés
Jules Verne, precursor de la narrativa de ciència-ficció i un dels millors novel·listes d’aventura de tots els
temps.

Amb la finalitat d’aconseguir nous lectors i superar així els baixos índexs lectors dels valencians que posen en
perill el nostre progrés com a poble culte dins de la Unió Europea, la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
d’Alzira convocà per 2n any consecutiu, les «II Jornades sobre la promoció i el plaer de la lectura»–, amb la
col·laboració de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura i el CEFIRE d’Alzira. A diferència d’anys
anteriors, aquest any participaren també les regidories d’Educació, Joventut i de la Dona i altres entitats, com
ara la Biblioteca Pública Municipal d’Alzira, els centres educatius de la localitat i la resta de les que hi figuren
com a col·laboradores.

Objectius:
–Reflexionar sobre el paper i la funció de la lectura en la societat actual i l’ús que pot fer-se’n per promoure una
educació integral de les persones.
–Oferir a la població d’Alzira i de la comarca de la Ribera un espai per a parlar d’experiències i activitats
recomanables per a fomentar la lectura a l’escola i a la família.
–Informar de les característiques dels llibres per a infants i joves, sobre quina és la situació actual de la
producció de literatura infantil i juvenil, etc.

Dijous, 7 d’abril
CONFERÈNCIA
Lloc: A l’Arxiu Municipal d’Alzira
Inauguració del curs «El foment de la lectura a l’aula: recursos didàctics i bibliogràfics».
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A les 17.45 «Estratègies, jocs i activitats per a fomentar la lectura als centres» a càrrec de Josep Antoni
Fluixà.

Dimecres, 13 d’abril
TAULA REDONA
Lloc: Casa de la Cultura d’Alzira
A les 19 h. «La visió de les dones al Quixot» tertúlia-taula redona a càrrec de Gloria de Frutos Giménez,
Francesc Machirant i Rogelio Rodríguez. Modera Lola Ortega Miñarro, regidora de la Dona.

II Jornades sobre la promoció i el plaer de la lectura
Dates: del 19 al 21 d’abril
Lloc: Casa de la Cultura d’Alzira

Programa
Dimarts, 19 d’abril
A les 17.45 h. «L’animació a la lectura: el plaer d’envoltar-se amb paraules que acaronen» a càrrec d’Anna
Ballester.
A les 19.30 h. Presentació de «Les Maletes Viatgeres», un recurs bibliogràfic d’animació lectora de la Fundació
Bromera per al Foment de la Lectura.

Dimecres, 20 d’abril
A les 17.45 h. «Llegir, tot un plaer» a càrrec de Lola Casas.

Dijous, 21 d’abril
A les 17.45 h. «La literatura infantil i juvenil», taula redona amb participació de Teresa Broseta i Vicent
Borràs.
A les 19.30 h. Presentació de les obres guanyadores dels Premis Vicent Silvestre de Narrativa Infantil, Les
costures del món de Teresa Broseta, i del Premi Bancaixa de Narrativa Juvenil, Els silencis de Marc
de Vicent Borràs, publicades per Edicions Bromera.

CONFERÈNCIES
Lloc: Casa de la Cultura d’Alzira

Dimarts, 26 d’abril
A les 19.30 h «Com fer que els nostres fills siguen lectors», a càrrec de Josep Antoni Fluixà i Joan Carles
Girbés.

TAULA REDONA
Lloc: Cercle Alzireny La Gallera

Dijous, 28 d’abril
Clausura del curs «El foment de la lectura a l’aula: recursos didàctics i bibliogràfics».
A les 18.30 h. «Què escriuen i què lligen els joves?» café–tertúlia a càrrec d’Amaia Crespo, Xavier España,
Antoni Galdón, Alberto Pellicer Ferrando i Julio Grau Zahonero.
Al café-tertúlia es convidaren a joves, tant d’Alzira com de la resta de la comarca de la Ribera, amb
inquietuds literàries. Els participants llegiren fragments breus de textos creats per ells.
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PRESENTACIONS
Dilluns, 18 d’abril
A les 19 h. a la Biblioteca Pública Municipal d’Alzira / Casa de la Cultura, Presentació del Club de Lectura
d’Alzira. Un club dirigit als socis de la biblioteca i a tots aquells que tenen ganes de llegir i comentar
les seues lectures preferides.
A continuació es va fer la lectura del conte La princesa i el pèsol en diferents idiomes amb participació
d’immigrants residents a Alzira.

Divendres, 22 d’abril
A les 19.30 h. a la Biblioteca Pública Municipal d’Alzira / Casa de la Cultura Conéixer la biblioteca, una visita
organitzada per a pares i mares, i públic en general, amb presentació d’una sessió d’animació lectora
a càrrec del Grup Espurna – Oci.

Dimecres, 27 d’abril
A les 19.30 h. a La Llibreria (c/ Hort dels Frares, 6. Alzira), presentació del llibre A Jerusalem, de Josep
Piera.

Divendres, 29 d’abril
A les 19.30 h. a Xúquer Llibres (Pl. Major, 23. Alzira), presentació de la novel·la Quan la lluna escampa els
morts, d’Esperança Camps, Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2004.

RETRANSMISIONS RADIOFÒNIQUES A ALZIRA RÀDIO
Dissabte, 9 d’abril i dissabte 23 d’abril
A les 11 h. Es va emetre un programa especial d’Alzira en xicotet per commemorar el Dia Internacional del
Llibre Infantil amb presentacions de llibres, entrevistes a escriptors, lectura de contes i poesies, etc.

VISITES ESCOLARS A LA BIBLIOTECA
Del 18 al 29 d’abril
De 9.15 a 12 i de 15 a 17 h.
A la Biblioteca Pública Municipal d’Alzira / Casa de la Cultura
Conéixer la biblioteca: visita organitzada amb inclusió d’una sessió d’animació lectora a càrrec del Grup
Espurna – Oci.
Aquesta activitat anava dirigida a l’alumnat d’Educació Infantil i del primer cicle de l’Educació Primària de
tots els centres educatius d’Alzira. L’objectiu principal de la sessió era donar a conéixer l’existència de la
Biblioteca Pública i informar del seu funcionament.

EXPOSICIONS
Dates: del 8 d’abril al 8 de maig
Lloc: A la Casa de la Cultura d’Alzira

«Tics: exposició de poegrafies» de Josep Enric Grau
L’exposició tenia com a objectius mostrar què és la «poegrafia», els principis que inspiren el seu procés creatiu,
els llenguatges que la generen, etc. Es tractava d’una proposta artística que té en la grafia i en la tipografia els
seus elements principals de composició. Per això, la seua creació culminant és el llibreescultura i, en certa
manera també, el poema visual.
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Divendres, 8 d’abril
A les 19.30 h. Inauguració de l’exposició amb presentació i muntatge escènic, a càrrec de Josep Enric Grau.

Dilluns, 11 d’abril
De 9.15 a 12 h. Visita d’escolars del segon cicle de Primària a l’exposició «Poegrafies» amb realització de
diversos tallers didàctics.

Dimecres, 13 d’abril
De 9.15 a 12 h. Visita d’escolars del segon cicle de Primària a l’exposició «Poegrafies» amb realització de
diversos tallers didàctics.

Divendres, 15 d’abril
De 9.15 a 12 h. Visita d’escolars del segon cicle de Primària a l’exposició «Poegrafies» amb realització de
diversos tallers didàctics.

VISITES D’ESCRIPTORS
Dijous, 7 d’abril
A les 11 h. Conversa amb l’escriptor Josep Franco, al Col. la Puríssima d’Alzira. Per a l’alumnat de
Secundària i Batxillerat.

Dimarts, 12 d’abril
A les 9.30 h. Conversa amb l’escriptor Eduardo Alonso sobre les adaptacions escolars de Don Quijote de la
Mancha, a l’ies Josep Maria Parra d’Alzira. Per a l’alumnat de Secundària i Batxillerat.
A les 12 h. Conversa amb l’escriptor Eduardo Alonso sobre les adaptacions escolars de Don Quijote de la
Mancha, a la Casa de la Cultura per a l’alumnat de Secundària i Batxillerat de l’IES Lluís Sunyer
d’Alzira.

Dijous, 14 d’abril
A les 10.30 h. «Descobrim com es fa un llibre», taller informatiu a càrrec de Josep A. Fluixà. Per a l’alumnat
de 3r, 4t i 5é del CEIP Blasco Ibáñez d’Alzira.

Dimecres, 20 d’abril
A les 10.30 h. Conversa amb l’escriptor i filòsof Tobies Grimaltos, a l’IES Lluís Suñer d’Alzira. Per a l’alumnat
de Batxillerat.

Dijous, 21 d’abril
A les 16 h. «Poemes solidaris per a infants i joves», recital poètic a càrrec del grup l’Argila de l’Aire. Saló
d’actes de l’IES Josep Maria Parra d’Alzira.

Dilluns, 25 d’abril
A les 10.30 h. «Com es fa i es publica un llibre», taller informatiu a càrrec de Josep A. Fluixà. Col. Sagrada
Família d’Alzira. Per a l’alumnat de Secundària.

Dimarts, 26 d’abril
A les 10.20 h. «Conversa amb l’escriptor Enric Lluch», a l’IES Rei En Jaume d’Alzira. Per a l’alumnat de
Secundària.
A les 11.40 h. «Conversa amb l’escriptor Josep Gregori», a l’IES Rei En Jaume d’Alzira. Per a l’alumnat de
Secundària.
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Dimecres, 27 d’abril
A les 10.20 h. «Conversa amb l’escriptor Josep Antoni Fluixà», a l’IES Rei En Jaume d’Alzira. Per a l’alumnat
de Secundària.

TEATRE I CONCERTS
Divendres, 8 d’abril
A les 22.30 h. al Gran Teatre d’Alzira «Ací no es paga i s’ha acabat» de Dario Fo, a càrrec de la companyia
Teatre Micalet.

Divendres, 15 d’abril
A les 22.30 h. al Gran Teatre d’Alzira concert de Presuntos implicados amb Postales.

Divendres, 22 d’abril
A les 22.30 h. al Gran Teatre d’Alzira Bon Voyage a càrrec de la Companyia Vol Ras.

Dimecres, 27 d’abril
Teatre en horari escolar al Gran Teatre d’Alzira «Julieta i Romeu» versió de Juli Disla, representació per a
l’alumnat de tercer cicle de Primària, a càrrec de la Companyia Combinats.

Dissabte, 30 d’abril
A les 19 h. al Gran Teatre d’Alzira Teatre-Dansa Familiar El Baró de Munchausen a càrrec de la companyia
Cienfuegos.

Jornades de foment de la lectura a l’aula: com fem lectors?
Dates: del 12 al 14 d’abril de 2005
Lloc: Casa de Cultura de Carlet

Organitzades per la Biblioteca Municipal (Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Carlet), la Fundació Caixa
Carlet, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura i el CEFIRE-Alzira.

Programa
Dimarts, 12 d’abril
A partir de les 17’45 h. «Animació a la lectura: un projecte I», a càrrec de Jordi Garcia Vilar.

Dimecres 13 d’abril
A partir de les 17’45 h. «El fomento de la lectura a partir del libro-objeto», a càrrec de José Antonio Portillo.

Dijous 14 d’abril
A partir de les 17’45 h. «Problemàtica del foment lector als joves», a càrrec de Mario Máñez.
Cloenda: Recital poètic a càrrec del grup Argila de l’Aire.
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Jornades de teatre a l’educació primària
Dates: del 5 al 12 d’abril de 2005
Lloc: CEFIRE de Torrent

Organitzades conjuntament amb el CEFIRE de Torrent i amb el patrocini de la Fundació Bromera per al
Foment de la Lectura, amb la col·laboració de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la
Generalitat Valenciana i la Universitat de València.

Objectius:
–Potenciar i facilitar la introducció de l’educació dramàtica a l’escola.
–Exposar i intercanviar experiències escolars d’aplicació i desenvolupament del bloc temàtic de la
dramatització i la implicació d’aquest en la resta de les àrees curriculars.

Taller d'animació escriptora
Dates: 16 i 30 d'abril i 14 de maig de 2005
Lloc: Universitat Jaume I de Castelló

Aquest curs ha estat inclós en l'oferta del centre d'estudis de postgrau i formació continuada de la Universitat
Jaume I de Castelló Departament d'Educació i Fundació Universitat Empresa. Organitzat per La Universitat
Jaume I de Castelló, la Fundació Universitat Empresa de la Universitat Jaume I de Castelló i la Fundació
Bromera per al Foment de la Lectura.

Objectius:
–Conèixer l'estat de la qüestió en llengua i literatura.
–Descobrir o potenciar el gust per l'escriptura.
–Els jocs de llenguatge.
–Conèixer autors i formes d'escriure.
–Recollir un banc de recursos didàctics per a escriure.
–Practicar diferents gèneres d'escriptura.

Metodologia
Un curs totalment pràctic, basat en tallers d'escriptura, tertúlies amb escriptors i bancs de recursos en tècniques
i noves tecnologies.

Programa
De 10 a 13 h. Tallers de creació literària amb els escriptors, Enric Lluch, Carme Miquel, Joan Pla i Isidre
Crespo.
De 15 a 17 h. Recursos i noves tecnologies per a l'escriptura a càrrec d’Enric Ramiro i Isabel Ríos.
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IV Jornades de teatre escolar a Carcaixent
Dates: del 10 al 12 de maig de 2005
Lloc: Biblioteca Pública Municipal de Carcaixent

Organitzades per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Carcaixent, la Biblioteca Municipal de Carcaixent,
la Coordinadora d’AMPES de Centres d’Ensenyament Públic, el CEFIRE d’Alzira i la Fundació Bromera per al
Foment de la Lectura, amb la col·laboració de la Direcció General del Llibre.

Objectius
–Potenciar i facilitar la introducció de l’educació dramàtica a l’escola.
–Oferir informació sobre autors, textos i col·leccions de literatura dramàtica especialment recomanades per a
l’ús escolar.
–Exposar i intercanviar experiències escolars d’aplicació i desenvolupament del bloc temàtic de la dramatització
i la implicació d’aquest en la resta de les àrees curriculars.

Programa
Dimarts, 10 de maig
A les 17.45 h. Inauguració de les jornades.
A les 18 h. «Escola i teatre», sessió a càrrec de Víctor Latorre, Francesc López, Mario Máñez i Pilar
Martínez, membres del Grup de Didàctica del teatre «Abanico».

Dimecres, 11 de maig
De 17.45 a 19.15 h. Presentació del llibre Nàixer al teatre... nàixer a la vida. Una experiència educativa, a
càrrec de Roser Escuriet i Isabel Martínez, mestres d’Infantil i autores del llibre.
De 19.15 a 20.30 h. Presentació del grup d’animació «Engrata companyia de Teatre» a càrrec de José
Carlos Soto i Rosana Mira, membres fundadors de la companyia més coneguts com (Fideu i
Pupetes).

Dijous, 12 de maig
De 17.45 a 20.30 h. «Els colors de la veu», sessió a càrrec de Jesús Marco. Les diverses formes d’expressar
ritmes, melodies i harmonies amb la veu o amb el cos ens poden dur a trobar la bellesa del desig
humà de compartir.

III Congrés Ibèric de Literatura Infantil i Juvenil
«LECTURA, IDENTITATS I GLOBALITZACIÓ»

Dates: del 27 al 30 de juny de 2005
Lloc: Universitat Politècnica de València. Paranimf (Edifici Rectorat)

Organitzat per la Organización Española para el Libro Infantil i Juvenil, el Consell Català del Llibre per a Infants i
Joves, el Consejo General del Libro, Galix, Galtzagorri Elkarrea, Associaçao do Livro Infantil e Juvenil,
l’Associació d’Editors del País Valencià, la Universitat Politècnica de València, amb el patrocini de la Generalitat
Valenciana, el Ministeri de Cultura, el Govern Basc, la Universitat de València, l’Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana, el Centro Espanyol de Derechos rerográficos, Edelvives, Círculo de lectores, Asociación
Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, i amb la col·laboració d’Alfaguara, la Galera, Grup
SM, Museu Valencià de la il·lustració i de la Modernitat, l’editorial ECIR, Marfil Edicions, Anaya, Editorial Algar,
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Edicions Bromera, Ediciones Xerais de Galicia, Caixa Galicia, Grup Planeta i la Fundació Bromera per al
Foment de la Lectura.

Objectius
–Establir un balanç positiu i estimulant de la situació actual de la LIJ mitjançant ponències, taules redones i
debats.

Programa
Dilluns, 27 de juny
A les 10 h. Inauguració del Congrés
De 10.30 a 11.30 h. Ponència.
De 12 a 13.30 h. Taula professional 1: Edició
Moderada per: Fernando Valverde. President CEGAL Edició
-

Manuel Bragado. Ediciones Xerais

-

Xavier Blanch. Castellnou

-

Lorenzo Rodríguez. Lóguez Ediciones

De 17 a 18.30 h. Taula temàtica 1: Política literària
Moderada per: Xavier Senín. Promoción Cultural, do Libro e Bibliotecas.
-

Joan Carles Girbés. Edicions Bromera

-

Cristóbal Guerrero. Bibliotecari

-

Arantza Arzamendi. Gobierno Vasco.

De 19 a 20.30 h. Taula professional 2: Llibreters, directors comercials i distribuïdors.
Moderada per: Raquel López. Amano Cultura y distribuïdors
-

Estrella Garcia. Libreria Oletvm

-

Consuelo Delgado. A-Z Distrilibros, S.L

-

Alejandro Fernández de las Peñas.
Gerente de Mercado de Consumo de SM

Dimarts, 28 de juny
De 9.30 a 10.30 h. Ponència Vincent Jouvé.
De 10.30 a 12 h. Taula professional 3: Escriptors
-

Daniel Nesquens.Escriptor

-

Mariasun Landa. Escriptora. Premio Nacional LIJ 2004

-

Xavier P. Docampo. Escriptor. Premio Nacional LIJ 1995
Moderada per: Ramon Llorens. Universitat d’Alacant

De 12.30 a 13.30 h. Presentació CEDRO i Comunicacions
De 17 a 18.30 h. Taula temàtica 2: Lectors de futur
-

Jesús Díaz. Professor Universidad de La Laguna

-

Pedro Lucas. Biblioteca Nova 33-Obra Social Galicia

-

Vicent Partal. Vilaweb
Modera: Anna Díaz Plaja. Universitat de Barcelona

De 19 a 20.30 h. Taula professional 4: Il·lustradors
-

Federico Delicado. Il·lustrador

-

Pablo Amargo. Premio Lazarillo 1999
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-

Manuel Boix
Modera: Joan Portell. Revista Faristol

Dimecres, 29 de juny
De 9.30 a 10.30 h. Ponència Rosa Regàs. Escriptora
De 10.30 a 12 h. Taula professional 5: Mediadors: crítica, bibliotecaris y professors.
-

Victoria Fernández. Revista CLIJ

-

Diego Gutiérrez. Revista Peonza

-

Marina Navarro. Bibliotecas Públicas de Madrid
Modera: Pedro Cerrillo. Universitat Castella La Manxa

De 17 a 18.30 h. Taula temàtica 3: Lectura i escola
-

José Antonio Gomes. Instituto Politécnico de Porto

-

Víctor Moreno. Crític

-

Pepe Garcia Oliva. Mestre
Modera: Mariano Coronas Cabrero. Mestre

De 19 h a 20.30 h. Taula professional 6: Traducció
-

Manu López. EHU-Universidad País Vasco

-

Miquel Desclot. Escriptor. Premio Nacional 2003

-

Mario Merlino. Traductor
Modera: Veljka Ruzicka Kenfel. ANILIJ, Vigo

Dijous, 30 de juny
De 9.30 a 11h. Comunicacions
D'11.30 a 13.30 h. Conclusions i clausura
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II Fòrum educatiu d'estiu a la Ribera
Dates: del 4 al 8 de juliol de 2005
Lloc: Saló d’Actes de l’Ajuntament d’Alzira / CEIP Lluís Vives d’Alzira

Organitzat per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira i el CEFIRE d’Alzira amb la col·laboració de la
Fundació Bromera per al Foment de la Lectura i el CEIP Lluís Vives d’Alzira.

Objectius
–Oferir als ciutadans i ciutadanes de la Ribera la possibilitat de reflexionar i de passar-s’ho bé escoltant
temes tan interessants com els que es proposen a continuació:

Programa
Dilluns, 4 de juliol
De 9 a 9.30 h. Al Saló d’Actes de l’Ajuntament d’Alzira, inauguració del II Fòrum Educatiu d’Estiu a la Ribera:
lliurament de la informació i del material als assistents.
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De 9.30 a 11.30 h. Conferència «Educació i temps. Bases per una pedagogia del temps» a càrrec de Vicenç
Arnaiz.
De 12 a 12.30 h. Al CEIP Lluís Vives, distribució dels assistents en els diferents tallers.
De 12.30 a 14 h. Tallers de Primers Auxilis, a càrrec de Carles Herrero i de Cuina, a càrrec de Lola Antoni.

Dimarts, 5 de juliol
De 9 a 10.30 h. Conferència «Factors nutricionals i dietètics en la prevenció del càncer», a càrrec de Josep
Ferris i Tortajada.
D’11 a 12.30 h. Tallers de tècniques de relaxació:Taller de Mètode Pilates, a càrrec de Rosario Simeón
Ferrandis i de Risoteràpia, a càrrec de Carmen Vicente.
De 12.30 a 14 h. Tallers de Psicologia del Creixement Moral, a càrrec de Salvador Quijal i Pardo i de
Musicoteràpia a càrrec de Paco Blasco.

Dimecres, 6 de juliol
De 9 a 10.30 h. Conferència «Activitat física i salut», a càrrec de José Pintos i Olga Pellicer.
D’11 a 12.30 h. Tallers de tècniques de relaxació: Taller de Mètode Pilates, a càrrec de Rosario Simeón
Ferrandis i de Risoteràpia, a càrrec de Carmen Vicente.
De 12.30 a 14 h. Tallers de Primers Auxilis, a càrrec de Carles Herrero i de Cuina, a càrrec de Lola Antoni.

Dijous, 7 de juliol
De 9 a 10.30 h. Conferència «La radiació solar: beneficis i riscos. Importància de la fotoprotecció», a càrrec
de M. Ángeles Llavador Enguix.
D’11 a 12.30 h. Tallers de tècniques de relaxació:Taller de Mètode Pilates, a càrrec de Rosario Simeón
Ferrandis i de Risoteràpia, a càrrec de Carmen Vicente.
De 12.30 a 14 h. Tallers de Psicologia del Creixement Moral, a càrrec de Salvador Quijal i Pardo i de
Musicoteràpia, a càrrec de Paco Blasco.

Divendres, 8 de juliol
De 9 a 10.30 h. Conferència «Agricultura ecològica: benefici per a la salut i el medi ambient», amb tast de
productes ecològics, a càrrec d’Alfons Domínguez Gento.
D’11 a 12.30 h. Tallers de tècniques de relaxació: Taller de Mètode Pilates, a càrrec de Rosario Simeón
Ferrandis i taller de Risoteràpia, a càrrec de Carmen Vicente.
De 12.30 a 14 Visita guiada a la granja «La Peira».

II Jornades educatives de teatre escolar
Dates: 13, 14 i 15 de setembre de 2005
Lloc: Sala l’Horta Castellar Oliveral

Organitzat per la Sala L’Horta, el CEFIRE de València i la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura
amb la col·laboració de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de València.

Objectius
–Analitzar, mitjançant l’experimentació, l’eficàcia del joc dramàtic com a recurs didàctic i com a metodologia
transformadora de l’ambient d’aprenentatge.
–Valorar la importància de la dramatització a l’aula com a projecte de treball globalitzador i engrescador.
–Fer jocs per a descobrir el deler d’aprendre, el goig de llegir i el plaer de compartir.
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–Utilitzar diverses tècniques teatrals que vagen més enllà de la simple i clàssica memorització i recitació de
textos dialogats amb un acompanyament, més o menys, encertat de gestos.
–Introduir i motivar el professorat en la pràctica i ús del teatre en negre.
–Informació sobre tècniques de dramatització i escenificació, autors, obres, col·leccions, etc., recomanables
per a un ús escolar.
–Reflexionar i debatre al voltant del teatre com a recurs educatiu per treballar l’educació en valors i l’atenció
a la diversitat de l’alumnat.

Programa
Dimarts, 13 de setembre
A les 17.30 h. Inauguració de les jornades amb parlaments a càrrec dels representants de les institucions i
entitats organitzadores.
De 18 a 20.30 h. «Del joc dramàtic al plaer d’aprendre», sessió a càrrec d’Anna Ballester.

Dimecres, 14 de setembre
De 17.30 a 20.30 h. «El teatre en negre per a animar a l’expressió corporal», sessió a càrrec de Rafa Desco
i Coll.

Dijous, 15 de setembre
De 17.30 a 19.30 h. «El teatre infantil i juvenil com a recurs educatiu», taula redona a càrrec de Paco Valls,
Pau Blanco i Vicente Gonzàlez San Francisco. Modera: Barbara Lefèvre
De 19.30 a 20.30 h. Presentació de la campanya escolar de teatre infantil de la Sala L’Horta 2005/06 i
cloenda de les jornades amb un vi d’honor.
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IV Jornades del Síndrome d’Asperger
Dates: 22 d’octubre de 2005
Lloc: Gran Teatre d’Alzira (València)

Organitzat per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira, l’associació d’Aspeger, el CEFIRE d’Alzira
amb la col·laboració de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.

Programa
Dissabte, 22 d’octubre
A les 9.30 h. Inauguració de les jornades amb parlaments a càrrec dels representants de les institucions i
entitats organitzadores.
A les 9.45 h. El Síndrome de Asperger, diagnóstico y diagnóstico diferencial. Dra. Ana González Carbajal.
Psicòloga clínica.
A les 10.45 h. Bases neurobiològiques del Síndrome d’Asperger. Dr. Fernando Mulas.
A les 12 h. Intervenció en el síndrome d’Asperger en la infància i l’adolescència. Dra. Maria Llorente Comí.
Psicòloga clínica.
A les 13.15 h. Testimonis de persones amb el síndrome d’Asperger: Xavier Donoso, David Mañez i Miquel
Dorado.
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A les 16 h. intervenció en el Síndromer d’Asperger en adults. Dra. Pilar Martín Borreguero. Psicòloga clínica.
A les 17 h. Taula redona: detecció precoç. Remei Palomar, psicòloga clínica, Ricardo Lliso, president de la
Societat Valenciana de Puericultura, Amèlia Ausina, professora de pedagogia terapèutica i M. Pilar
Abril, docent i mare de persona amb el SA.

XI curs / cicle de conferències Premis Literaris Ciutat d’Alzira 2005
Dates: del 13 d’octubre al 10 de novembre de 2005
Lloc: Casa de la Cultura d’Alzira

Des fa uns quants anys organitzem a la ciutat d’Alzira cicles de conferències totalment gratuïts i oberts a
qualsevol persona interessada, ja siga docent o no, al voltant dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira. El cicle de
l’any 2005 va tindre una durada de 30 hores i estigué homologat pel Centre de Professors d’Alzira (CEFIRE),
el qual va expedir certificats d’assistència als docents en actiu que prèviament s’hi inscrigueren. A més, la
Universitat de València, a través del CODERI, va acreditar la participació d’aquells ensenyants que no
estaven en actiu durant el cicle.

Organitzat per l’Ajuntament d’Alzira, Edicions Bromera, la Universitat de València, la Mancomunitat de
Municipis de la Ribera Alta, Bancaixa i el CEFIRE d’Alzira, amb la col·laboració de la Fundació Bromera per
al Foment de la Lectura, l’Hospital de la Ribera Alta, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, el
Col·lectiu d’Ensenyants de la Ribera, la Coordinadora d’AMPES de la ciutat d’Alzira, el Servei de
Publicacions de la Universitat de València, els diaris, Levante-EMV i Las Provincias, Alzira Ràdio, Ribera TV
i Onda Cero.

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura col·laborà amb l’assessorament d’aquelles activitats més
directament implicades amb la literatura i la divulgació de l’obra dels autors tractats a les conferències.
El programa d’actes al voltant dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira també inclou altres activitats
complementàries, com ara diverses exposicions, contacontes, presentacions literàries, concerts, etc.

Programa
Dijous, 13 d’octubre
A les 19 h. Inauguració del cicle de conferències amb la presència dels representants de les entitats
organitzadores. A continuació conferència «Pequeño bestiario personal» a càrrec de Mariasun Landa.
Presenta: Gemma Lluch, professora de la Universitat de València i membre del patronat de la Fundació
Bromera.

Dimarts, 18 d’octubre
A les 19 h. «El futur de la literatura per a joves» a càrrec de Jordi Sierra i Fabra. Presenta: Ramon Guillem,
president de la secció valenciana de l’AELC.

Dijous, 20 d’octubre
A les 19 h. «¡Física, maestro!: un recorrido experimental por la física de la música» a càrrec de Chantal
Ferrer i Ana Cros. Presenta: Diego Gómez, president d’Escola Valenciana i membre del CODERI.

Dimarts, 25 d’octubre
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A les 18 h. Comunicació «Situació i ús del valencià en l’Administració d’Alzira abans del Decret de Nova
Planta (1700-1705)», a càrrec de Vicent Bueno. Aquest treball ha rebut la beca que atorga l’Ajuntament
d’Alzira per a Joves Investigadors 2004-2005.

A les 19 h. «Aventura en la Ruta Quetzal», a càrrec de Miguel de la Quadra-Salcedo. Presenta: Bernat
Bataller, expedicionari de la Ruta Quetzal i actualment director comercial editorial.

Dijous, 27 d’octubre
A les 19 h. «Travessar l’Amazones amb bicicleta» a càrrec de Ricardo Hernández. Presenta: Soledad
Carreño, psicòloga i assessora literària.

Dijous, 3 de novembre
A les 19 h. «Jules Verne: una visió de la ciència» a càrrec de Jesús Navarro. Presenta: Josep Antoni Fluixà,
director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.

Dimarts, 8 de novembre
A les 18 h. Comunicació «Avaluació dels hàbits alimentaris i l’estat nutricional dels xiquets d’Alzira», a càrrec
de Carmen Montalvá. Aquest treball ha rebut la beca que atorga l’Ajuntament d’Alzira per a Joves
Investigadors 2004-2005.

A les 19 hores «Els papers de Verne» a càrrec de Sergi Doria. Presenta: Marta Estrelles, directora de
comunicació de Bromera.

Dimecres, 9 de novembre
Lloc: Arxiu Municipal d’Alzira
A les 19 hores «Trastorns de la conducta alimentària: característiques i prevenció» a càrrec d’Andrés Porcel.
Presenta: Àngel Ribera, assessor del CEFIRE d’Alzira.

Dijous, 10 de novembre
A les 19 hores «Einstein amb nosaltres. Del mite a la persona» a càrrec d’Antoni Roca. Presenta Maria
Teresa Medina,assessora del CEFIRE d’Alzira.

Jornades sobre el foment i el plaer de la lectura a l’educació infantil
Dates: del 22 al 24 de novembre de 2005
Lloc: l’Escola Superior de Magisteri «Ausiàs March» (València)

Organitzat per el CEFIRE d’Alzira, l’ Escola Superior de Magisteri «Ausiàs March» de la Universitat de
València amb la col·laboració de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.

Objectius
–Propiciar el descobriment de les diverses possibilitats i dels recursos del professor per a estimular en els
xiquets l’interés per la lectura.
–Facilitar al professorat les eines bàsiques per a la preparació de sessions d’animació lectora per mitjà de
recursos lúdics.
–Potenciar l’obtenció de millors resultats i un millor desenvolupament en l’activitat d’animació.
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Programa
Dimarts, 22 de novembre
A les 18 h. Inauguració de les jornades.
De 18 a 20.30 h. «Del plaer de llegir al joc d’escriure», sessió a càrrec d’Anna Ballester.

Dimecres, 23 de novembre
De 18 a 20.30 h. «Animar a llegir abans de saber llegir», sessió a càrrec de Josep A. Fornet.

Dijous, 24 de novembre
De 18 a 19 h. «Presentació de les Caixes màgiques elaborades sota la coordinació del CEFIRE d’Alzira»,
sessió a càrrec de Loles de la Asunción.

De 19 a 20.30 h. Presentació del projecte Nàixer a la lectura... nàixer a la vida. Una experiència educativa, a
càrrec de Roser Escuriet i Isabel Martínez, mestres d’Infantil i autores del llibre.

VI Jornades educatives de Cullera: La innovació a les aules
Dates: del 15 al 17 de novembre de 2005
Lloc: Saló d’actes de l’Hotel Santa Marta. Platja de Cullera

Aquestes jornades formen part del Pla de Foment Municipal 2005 de la Ciutat de Cullera. Van ser organitzades
per les Regidories de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Cullera, el Gabinet Psicopedagògic Municipal, la
Biblioteca Pública Municipal de Cullera, el CEFIRE d’Alzira, la Unitat de Prevenció de Drogodependències
(UPC) i la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, amb la col·laboració de les Regidories de Serveis
Socials, Telecomunicacions i de Joventut de l’Ajuntament de Cullera, la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports. Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana, el CODERI, els Centres
Docents i Associacions de Mares i Pares de la ciutat de Cullera, la Fundació Bancaixa i la Federació Valenciana
de Municipis i Províncies.

Programa
Dimarts, 15 de novembre
A les 17.45 h. Inauguració de les jornades.
De 18 a 19 h. «La innovació educativa a l’aula: entre l’obligatorietat i la necessitat professional», taula redona
moderada per Fernando Lluch, membre del Gabinet Psicopedagògic de Cullera, amb la participació
de Josep A. Fluixà, mestre; Virgínia Martínez, Premi d’Innovació Educativa de la Conselleria
d’Educació, i Vicent Bataller, membre del CODERI.
De 19 a 20.30 h. Comunicació d’experiències:
–«L’educació ambiental en els centres educatius de Cullera», a càrrec de Gemma Tur, tècnica de
Mediambient de l’Ajuntament de Cullera i Encarna Duran, del Grup Entorn d’Educació
Socioambiental.
–«Ecoauditoria al CC La Milagrosa de Cullera», a càrrec de Rafa Soler i Fede Colubi, professors del
centre educatiu.
–«La natura a l’escola», a càrrec de Virgínia Duque, Soledad Gómez i Noelia Martí, professores del
CEIP Sant Agustí de Cullera.
–«Iguals en la diferència. Un model de gestió al CEIP Sant Agustí de Cullera», a càrrec de les
professores Carolina Giner i Maruja Moltó, i de la psicopedagoga Sílvia Renart.
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Dimecres, 16 de novembre
De 17.45 a 18.45 h. Comunicació d’experiències:
–«Les finestres del meu cole», a càrrec d’Ana Albeza, educadora PGS, Alfredo Molina, monitor PGS, i
Fernando Lluch, coordinador PGS de Cullera.
–«Els pares són part de l’escola», a càrrec de Vicent Serrano, mestre d’Educació Infantil del CEIP Lluís
Vives de Cullera.
–«L’elaboració de textos poètics a l’aula», a càrrec de Francisca Montaner i José Vicente Part,
professora i director del CEIP Lluís Vives de Cullera.

De 18.45 a 20.30 h. «La dramatització com a recurs didàctic: educació en valors i animació a la lectura»,
ponència a càrrec d’Anna Ballester, membre del patronat de la Fundació Bromera per al Foment de
la Lectura.

Dijous, 17 de novembre
De 17.45 a 18.45 h. «Algunas reflexiones en torno a la necesidad de innovar desde la administración
educativa», ponència a càrrec d’Iñigo Benítez, inspector d’Educació.

De 18.45 a 20 h. «Una xarxa de centres educatius públics que aprén: Confluència-340», ponència a càrrec
de Luis Suñer, professor de Psicologia i Pedagogia a l’IES de Cárcer, i José Carlos RodríguezGavela, mestre i director del CEIP Josep Gil Hervás de Benimodo; premis d’Innovació Educativa de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la Generalitat Valenciana.
A les 20 h. Cloenda i vi d’honor.

EXPOSICIONS
Durant els tres dies de les Jornades Educatives, al vestíbul de l’hotel s’exposaren treballs fets als diversos
centres escolars, fruit de les activitats educatives portades a cap durant l’any 2005 i també del Pla Municipal de
Foment de la Lectura a Cullera.

VII Jornades d’innovació educativa Alzira
Dates: del 28 al 30 de novembre de 2005
Lloc: Casa de la Cultura d’Alzira

Organitzades per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira, el CEFIRE d’Alzira, la Mancomunitat de la
Ribera Alta amb la col·laboració de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.

Programa
Dimarts, 28 de novembre
A les 17.30 h. Inauguració de les jornades.
De 18 a 20.30 h. «Comunitats d’aprenentatge i convivència a les aules», ponència a càrrec de Ramón
Flecha García.

Dimecres, 29 de novembre
De 18 a 20.30 h. «Ingancia y conflictos en la sociedad de la información», ponència a càrrec de Petra M.
Pérez Alonso-Geta.

21

Memòria d’activitats 2005
Dijous, 30 de novembre
De 18 a 20.30 h. Comunicacions: «Programa d’atenció a l’alumnat en secundària», ponència a càrrec d’Anna
Costa Català, «Coneixem altres països» a càrrec de Gemma Brines Alberola, M. Dolores Llorente
Tarín i Rosa Mollar Casimiro, «Sorolla a l’educació infantil, un recorregut amb els cinc sentits», a
càrrec de Carmen Vargas Recio i «Una altra manera de treballar» a càrrec de Carmen Arlandis
Escrivà, Gemma Brines Alberola, M. Dolores Llorente Tarín i Rosa Mollar Casimiro.
A les 20.30 h Lliurament dels Premis d’Innovació Educativa 2005.

Activitats dirigides directament als lectors
(especialment infants i joves)
Relació de les activitats realitzades:

XI curs / cicle de conferències Premis Literaris Ciutat d’Alzira 2005
PROGRAMA D’ACTES

Dates: del 7 d’octubre al 14 de novembre de 2003
Lloc: Casa de la Cultura d’Alzira

A més de les activitats del Curs Cicle de Conferències Ciència i Ficció al segle XXI i del Curs Noves
Tendències Literàries, al voltant dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, hi van haver altres activitats no
estrictament acadèmiques, algunes de les quals van comptar també amb l’assessorament de la Fundació
Bromera per al Foment de la Lectura.

El programa d’actes al voltant dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, a banda del cicle de conferències, també
inclou altres activitats complementàries, com ara diverses exposicions, contacontes, presentacions literàries,
concerts, etc. dirigides directament als lectors. A continuació detallem totes aquestes activitats.
EXPOSICIONS
Des del dijous, 3 de novembre, fins al dimecres 16 de novembre al claustre de la Casa de la Cultura d’Alzira
«Las aventuras de Don Quijote», organitzada per Algar Editorial.

PRESENTACIONS
Dimecres, 2 de novembre
A les 19 h. a la Casa de la Cultura d’Alzira presentació de la col·lecció «Maleta Màgica» d’Edicions Bromera,
amb els autors Josep A. Fluixà i Enric Lluch.

Divendres, 4 de novembre
A les 20 h. a Xúquer Llibres (Pl. Major, 23. Alzira) presentació del poemari L’Odi, de Josep Ballester, Premi
Roís de Corella Ciutat de València.
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DIVULGACIÓ CIENTÍFICA ALS INSTITUTS
Dins d’aquest programa d’activitats, la Càtedra de Divulgació de la Ciència organitzà diverses conferències
que van ser impartides per científics de prestigi a l’IES Rei en Jaume, l’IES Josep M. Parra, l’IES Lluís
Sunyer i CC La Puríssima.
Aquestes xarrades s’emmarcaren dins de la setmana de la ciència de la Universitat de València.

CONTACONTES
Des del dijous, 27 d’octubre, fins al divendres, 11 de novembre de 9 a 12 hores, a la Casa de la Cultura d’Alzira,
contacontes a càrrec de Llorenç Giménez.

Llorenç Giménez, El contacontes, narrà, per a tots els xiquets i xiquetes de cinquè i sisè de primària, les
rondalles més populars i els contes més actuals.

Dimecres, 2 de novembre
A les 20 h. a la Casa de la Cultura d’Alzira Cinc mascles.com, a càrrec de Llorenç Giménez, Domingo
Chinchilla, Vicent Cortés, Carles Cano i Jordi Micó.

Sessió de contacontes per a adults. Perquè els contes no són tan sols cosa de menuts. Una injecció d’humor i
diversió per a passar una bona estona!

CONCERTS
Dissabte, 22 d’octubre
A les 19.30 hores a la Casa de la Cultura d’Alzira Concert de piano a càrrec d’Alfred Garlal.

TEATRE
Dimarts, 11 d’octubre
A les 19 h. al Gran Teatre d’Alzira Les aventures de Jaume I, a càrrec d’Engrata Companyia de Teatre
Diversos moments de la història de Jaume I, en clau d’humor i per a tots els públics.

Diumenge, 16 d’octubre
A les 19 h. al Gran Teatre d’Alzira Tic-Tac (La vaporosa vida de Ramonet Asseques),a càrrec de Suc de
Teatre la Tarumba d’Alzira amb José Antonio Martínez.

Divendres, 21 d’octubre
A les 22.30 h. al Gran Teatre d’Alzira L’idiota, darrera nit ,de Zéno Bianu, segons Dostoievski.
Direcció: Antonio Simón. Actors: Carles Sanjaime i Oscar Intente.

Dissabte, 29 d’octubre
A les 19 h. Teatre familiar al Gran Teatre d’Alzira Cau de l’unicorn, amb Eureka. Obra original i direcció:
Roser Castellví i Dani Martínez.

CINEMA
Divendres, 28 d’octubre
A les 20 i les 23 h. a la Casa de la Cultura d’Alzira Buena Vida

CONCURS
Dissabte, 5 de novembre
A les 11 h. a la Casa de la Cultura Lliurament dels premis del X Concurs Escolar de Dibuix «L’aventura del
futur», convocat per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira.
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III Campanya d’animació a la lectura a Carlet
Dates: març - maig de 2005
Lloc: La majoria dels actes van tenir lloc a la Casa de la Cultura de Carlet

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura col·labora activament en l’assessorament i en
l’organització de les activitats sempre sota la direcció i supervisió general de la Biblioteca Pública
Municipal de Carlet, i en col·laboració amb la Regidoria de Cultura i Educació de Carlet i l’Equip
Psicopedagògic Municipal d’aquesta ciutat. En aquestes jornades hi col·laboraren també la Diputació de
València a través del SARC i la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana. La
campanya comptà, a més, amb el patrocini de la Fundació Caixa de Carlet.

TALLERS
Sessions d’animació a lectora de la col·lecció «Quico Pèl-Roig», dirigides a l’alumnat d’Educació Infantil (5
anys), dels quatre col·legis de Carlet, amb la col·laboració de l’editorial Tàndem. Es tracta d’una col·lecció
formada per vuit títols de l’escriptora Vicen Córcoles i profusament il·lustrats per Ada Garcia, amb textos
breus editats en lletra majúscula, que narren les aventures d’uns personatges amb els quals els menuts
s’identifiquen ràpidament: Quico i els seus amics, la seua mestra, la iaia i el seu conill Rosegó. Amb ells
juguen, s’ho passen bé i, alhora, guanyen autonomia en la lectura, a més d’aprendre hàbits, conductes i
valors.

• 2 de març: al col·legi La Devesa i al CEIP J. V. Mora.
• 4 de març: als CEIP Sant Bernat i Bosch Marín.

Cadascun dels alumnes van rebre un conte de la citada col·lecció, com a obsequi de la Fundació Caixa
Carlet, entitat patrocinadora de la campanya.

Tallers d’escriptura creativa, a càrrec d’Ana Luisa Ramírez, dirigits als alumnes de 2n curs d’Educació
Primària dels centres escolars de Carlet, amb la col·laboració del SARC de la Diputació de València. Els
participants treballaren propostes per a la creació de textos rimats i il·lustracions a partir de models literaris i
de la tradició oral.

• 12 i 19 d’abril: al col·legi La Devesa
• 13, 15 i 20 d’abril: al CEIP Sant Bernat
• 13 i 15 d’abril: al CEIP Bosch Marín
• 14 i 21 d’abril: al CEIP J. V. Mora

Tallers d’Animació a la Lectura «Contes que fan por (o risa)», a càrrec de Sénia Projectes Educatius, dirigits
a l’alumnat de 5é d’Educació Primària, amb la col·laboració del SARC de la Diputació de València. Durant les
sessions, mitjançant jocs i altres activitats d’animació, es presentaren als alumnes una selecció de lectures
adequades per a la seua edat i interessos, que giraven al voltant d’un tema comú: el misteri i la por (o potser
el riure?).

• 14, 15 i 16 de març: al CEIP Bosch Marín.
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• 5, 6, 7, 11, 12 i 13 d’abril: al col·legi La Devesa.
• 14, 15, 18, 19, 20 i 21 d’abril: al CEIP Sant Bernat.
• 25, 26 i 27 d’abril i 3, 4, 5, 10, 11 i 12 de maig: al CEIP J. V. Mora.

REPRESENTACIONS TEATRALS

Caca, a càrrec d’Engrata Companyia de Teatre, per als alumnes d’Educació Infantil (3, 4 i 5 anys). Este
espectacle és el resultat d’un procés d’investigació realitzat amb els xiquets i xiquetes de l’Escoleta Infantil
Tulell d’Alzira, assessorats pel professorat del centre i amb la valoració setmanal dels actors participants.
Com a complement de l'obra de teatre, s’ha editat un llibre amb caràcter pedagògic Nàixer al teatre : nàixer a
la vida. Una experiència educativa (Engrata Edicions), del qual s’entregaran dos exemplars a cada col·legi
juntament amb una fitxa didàctica de l’espectacle per continuar treballant a l’aula. Este treball va rebre el
premi al millor projecte d’innovació educativa d’Alzira 2004 per als cicles d’Infantil i Primària.

• 12 d’abril, al Teatre Giner de Carlet
10 h: Infantil 3 anys (dels quatre col·legis) i Infantil 4 anys de La Devesa i J. V. Mora.
11.15 h: Infantil 4 anys de Sant Bernat i Bosch Marín i Infantil 5 anys (de tots els col·legis).

La volta al món en vuitanta dies, a càrrec de Combinats Teatre, a l’Escalante Centre Teatral de València, per
als alumnes de 1r d’Educació Primària dels quatre centres escolars de Carlet. Es tracta d’una versió molt
original feta per Juli Disla del clàssic de Juli Verne, autor del qual se celebra enguany el centenari. La crítica
ha dit que el muntatge desperta l’instint teatral de l’espectador amb un ritme àgil i una factura impecable.

• 14 d’abril, al Centre Teatral Escalante de València: eixida amb autobús a les 9.30 h des de cada col·legi i
entrada a la funció a les 11.30 h.

Consumator, a càrrec de Gòrmic Produccions, per a l’alumnat de 3r i 4t d’Educació Primària. Com es pot
deduir pel seu títol, este muntatge teatral aborda el tema del consumisme infantil compulsiu, tan present a
tots els àmbits en els temps actuals. És una obra didàctica i d’entreteniment que ens mostra els perills que
comporta l’afany d’acumular objectes sense cap criteri, a més d’ensenyar els més menuts com fugir de la
trampa del consum exagerat mitjançant la imaginació.

• 18 de maig, al Teatre Giner
10 h: funció per a 3r de Primària.
11.15 h: funció per a 4t de Primària.

Don Quijote, per Teatre de la Resistència, dirigida als alumnes de 5é i 6é d’Educació Primària, que participen
així també en la celebració del centenari de la publicació del Quixot. Esta versió teatral del clàssic de
Cervantes presenta una triple direcció: didàctica, lúdica i reflexiva. Aconsegueix aclarir l’estructura de l’obra,
divertir a partir d’episodis seleccionats de les aventures del Cavaller de la Trista Figura i fa reflexionar sobre
l’entitat de l’heroi.
L’escenografia i els recursos utilitzats en el muntatge formen una tramoia colorista, viva i esperpèntica per tal
de motivar els estudiants a seguir llegint les aventures del ingenioso hidalgo en la versió escrita.

• 3 de maig, al Teatre Giner
10 h: alumnes de 5é de Primària
11.15 h: alumnes de 6é de Primària
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ENCONTRES AMB ESCRIPTORS
Amb la col·laboració de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, l’escriptor Enric Lluch mantingué
dos encontres amb els alumnes de 3r curs d’Educació Primària dels col·legis de la ciutat de Carlet. Amb la
lectura de la seua última obra Un quixot amb bicicleta, publicada per l’editorial Bromera, els estudiants
participaren en la celebració del IV centenari de la publicació del Quixot de Miguel de Cervantes.

• 3 de maig: al col·legi La Devesa.
• 10 de maig: al Saló d’Actes de la Casa de Cultura, sessió conjunta amb els CEIP Bosch Marín, Sant Bernat
i J. V. Mora.

Els estudiants d’Educació Secundària dels centres Eduardo Primo, 9 d’Octubre i La Devesa assistiren a dos
xerrades amb l’escriptor Carles Cano, qui els va introduir a través de les seues narracions en el món de la
fantasia i la imaginació. A més, els va presentar els treballs que conformen les seues singulars exposicions
de poesia visual, que realitza amb la col·laboració dels seus alumnes.

EXPOSICIÓ «CARTES» DE CARLES CANO
Des del 12 d’abril i fins al 12 de maig, la Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura va exhibir la mostra de
poesia visual «Cartes» realitzada per Carles Cano. L’imaginatiu treball d’este autor crea un inusual joc de
cartes a partir dels naips, un element d’ús molt comú i molt arrelat als nostres pobles, del qual explota la seua
potència iconogràfica per establir vincles amb els altres significats de la paraula carta: cartes de presentació,
cartes credencials, cartes marcades, Carta Magna... Feu joc, senyors!

ALTRES ACTES: CELEBRACIÓ DEL DIA DEL LLIBRE
Divendres 22 d’abril
A les 22.30 h. Per al públic en general concert de música popular: el grup Trencaclosques presentà el seu
disc Un camí d’històries, al Teatre Giner.

Divendres 29 d’abril
A les 22.30 h. Dirigit al públic en general contacontes per a adults, a càrrec de Llorenç Giménez. Cafeteria
Remi (c/ de Joan Peset, 46).

III Pla de Foment de la Lectura a Cullera
Pla organitzat amb la col·laboració de la regidoria de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Cullera, el
Gabinet Psicopedagògic Municipal, el Servei de Prevenció de Drogodependències i el CEFIRE d’Alzira.

Amb les VI Jornades Educatives es va tancar la programació de les activitats portades a cap dins del pla
municipal de foment lector, però, al mateix temps, amb el patrocini i la coordinació de les regidories de
Cultura i Educació de l’Ajuntament de Cullera, es planificaren altres actuacions del «Pla de Foment de la
Lectura 2006», entre les quals podem ressenyar les següents:
–

Dinamització de les biblioteques municipals de Cullera.

–

Continuació en les activitats de formació i d’assessorament del professorat dels centres educatius de
la ciutat.

–

Planificació d’una atractiva i interessant oferta de teatre infantil i familiar.
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–

Elaboració i producció del programa Ansa per ansa de Tele Cullera.

–

Dotacions de llibres per als centres escolars.

–

Convocatòria del Premi Far de Cullera de Narrativa Històrica Juvenil.

–

Proposta d’activitats alternatives per a ocupar el temps d’oci de la joventut com a conseqüència de
l’anàlisi de l’enquesta que sobre hàbits de diversió s’ha fet a la nostra ciutat.

A més dels cursos i de les jornades de formació per a docents, el III Pla de Foment de la Lectura a Cullera
contemplà també altres activitats destinades directament als lectors, especialment infantils i joves. Aquest
any el grup d’animació Món Animació va fer sessions de contacontes a totes les escoles partícips del Pla
de Foment Lector.

Trobades d’escoles en valencià 2005
Data: Diumenge, 24 d’abril a les 11 h. del matí
Lloc: Benifaió
«Contacontes» a càrrec del Grup Argila de l’Aire, una activitat patrocinada per la llibreria Abacus i la Fundació
Bromera per al Foment de la Lectura.

Data: diumenge, 24 d’abril a les 12 h. del matí
Lloc: Universitat Jaume I de Castelló
«Un viatge de conte» a càrrec de Món d’animació, una activitat patrocinada per la llibreria Abacus i Fundació
Bromera per al Foment de la Lectura.

Data: dissabte, 28 de maig a les 18 h. de la vesprada
Lloc: Plaça Major d’Alcoi
«Un viatge de conte» a càrrec de Món d’animació, una activitat patrocinada per la llibreria Abacus i Fundació
Bromera per al Foment de la Lectura.

Fira del Llibre de València 2005
Dates: del 29 d’abril al 6 de maig de 2005
Lloc: Jardins dels Vivers de València

Les activitats que a continuació es relacionen van ser organitzades per la Fundació Bromera per al
Foment de la Lectura i es van incloure dins del programa general de les activitats de la Fira del Llibre de
València.

Divendres, 29 d’abril
A les 11 h. a la Sala Museu I, taller «Com es fa un llibre» per a 1r i 2n d’ESO, de l’IES d’Albal, a càrrec
d’Anna Ballester i Rosa Mengual.

Dissabte, 30 d’abril
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A les 17 h. Sessió d’animació lectora «Un viatge de conte», animació dirigida a infants a càrrec del grup
d’animació Món Animació.

Setmana del llibre infantil i juvenil El Corte Inglés 2005
Dates: del 2 al 23 d’abril de 2005
Lloc: El Corte Inglés de València / Àmbit Cultural

L’activitat que a continuació es relaciona va ser patrocinada per la Fundació Bromera per al Foment de la
Lectura i es va incloure dins del programa general de les activitats de la Setmana del Llibre Infantil i
Juvenil de El Corte Inglés.

Dissabte, 9 d’abril
A les 18 h. a la llibreria de El Corte Inglés del carrer Colón de València, «Itinerari de conte» per a tots els
xiquets i xiquetes, a càrrec del grup d’animació Món Animació.

Setmana cultural CEIP Sant Francesc de Guadassuar
IV CENTENARI DEL QUIXOT

Dates: del 18 al 22 d’abril de 2005
Lloc: CEIP Sant Francesc de Guadassuar

Aquestes activitats van ser organitzades pel Claustre de Professors i per l’AMPA (Associació de Pares i
Mares) del CEIP Sant Francesc de Guadassuar amb la col·laboració i l’assessorament de la Fundació
Bromera per al Foment de la Lectura (entitat que subvencionà algunes de les activitats).

Programa
Dimarts, 19 d’abril
A les 19.30 h. «Des de la lectura a quatre mans al plaer de llegir», sessió d’animació lectora per a pares, a
càrrec de Josep Antoni Fornet.

Exposicions
Del 5 al 8 d’abril
Exposició Itinerant del «Quixot» patrocinada per Edicions Bromera.
Exposició del concurs convocat per l’ONCE al voltant del «Quixot».

Visites d’autors
Dilluns, 18 d’abril
Col·loqui amb l’escriptor Josep A. Fluixà amb els alumnes de 5é i 6é de primària.

Conferència de Jesús Huguet al voltant del món dels còmics, sessió dirigida als alumnes de 3r de l’ESO.

Dimarts, 19 d’abril
Col·loqui amb l’escriptor Enric Lluch. Xerrada amb els alumnes de 1r i 2n de primària.

Dimecres, 20 d’abril
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Contacontes per als alumnes d’educació infantil.
Xerrada amb l’escriptora Teresa Broseta amb els alumnes de 1r i 2n de l’ESO.

Dijous, 21 d’abril
Col·loqui amb l’escriptor Josep Millo amb els alumnes de 3r i 4r de l’ESO.

Setmana del llibre infantil i juvenil IES Josep Maria Parra d’Alzira
Data: 21 d’abril de 2005
Lloc: IES Josep Maria Parra d’Alzira

Aquesta activitat fou organitzada pel Claustre de Professors amb la col·laboració de la Fundació Bromera
per al Foment de la Lectura i amb el patrocini de la Regidoria d’Educació d’Alzira.

Dijous, 21 d’abril
A les 16 h. Recital poètic per als alumnes del grup nocturn de l’IES Josep Maria Parra, a càrrec del grup
Argila de l’Aire.

XI Jornades de convivència CEIP Fancesc Pons de Carcaixent
Dates: del 16 al 20 de maig de 2005
Lloc: CEIP Francesc Pons de Carcaixent

Aquesta activitat fou organitzada pel Claustre de Professors i per l’AMPA del CEIP Francesc Pons de
Carciaxent amb el patrocini de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.

Divendres, 20 de maig
De 16 a 17 h. Contacontes per als alumnes d’infantil a càrrec del grup En Clau de Conte.
De 17 a 18 h. Contacontes per als alumnes de primer i segon de primària a càrrec del grup En Clau de
Conte.

Dia Internacional del Llibre a Sueca
Data: 23 d’abril de 2005
Lloc: Plaça Major de l’Ajuntament de Sueca

Aquesta activitat fou organitzada per la Regidoria d’Educació de Sueca amb el patrocini de la Fundació
Bromera per al Foment de la Lectura.

Dissabte, 23 d’abril
A les 12 h. Contacontes per als xiquets i xiquetes de la ciutat de Sueca a càrrec del grup Argila de l’Aire.
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L’aventura de llegir i el plaer d’escoltar
Dates: dimarts, 14 i dijous, 16 de juny de 2005
Lloc: Biblioteca Pública Municipal de Carcaixent

Sessió de contacontes oberta al públic en general, organitzada per l’Ajuntament de Carcaixent, la
Biblioteca Pública Municipal de Carcaixent, la Coordinadora d'AMPES de Centres Públics de Carcaixent,
el CEFIRE d’Alzira i la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, amb la col·laboració de la Direcció
General del Llibre. L’Ajuntament i la Biblioteca Pública Municipal de Carcaixent s’encarregaren de la seua
difusió pública i la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura organitzà la participació dels
contacontes i se’n va fer càrrec del patrocini de les activitats.
Programa
Dimarts, 14 de juny
De 18,45 a 20,30 h. «Entre contes i acudits», sessió de contacontes per a adults a càrrec dels
grups En Clau de Conte i Desencontres amb contes, música i qui sap què més.

Sessió per a promoure entre els adults el plaer d’escoltar històries apassionants i entretingudes, i
també provocar el riure amb acudits i altres contarelles.

Dijous, 16 de juny
De 18,45 a 20,30 h. «Com fer que els nostres fills siguen lectors», sessió a càrrec de Josep
Antoni Fluixà i Joan Carles Girbés.

Conferència especialment destinada a les famílies amb xiquets i xiquetes o joves en edat escolar,
tant en els cursos d’Infantil i Primària com de Secundària.

VII Mes de les lletres de l’Alcúdia
Dates: del 28 d’octubre al 25 de novembre de 2005
Lloc: Centres educatius de la ciutat d’Alcúdia

Organitzat per iniciativa del Bloc de Progrés Jaume I de l’Alcúdia i l’Ajuntament de l’Alcúdia amb la
col·laboració del Gremi d’Editors del País Valencià, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, les
associacions de pares i mares dels centres, CP Les Comes, CP Batallar, CP Heretats, C Sant Andreu i
l’IES Els Èvols, les llibreries l’Arlequí, l’Esplai i Gimeval, l’editorial Bromera, Camacuc, Denes i l’Avanç.
Amb el patrocini de la Fundació Bancaixa, la Fundació Bromera i l’Ajuntament de l’Alcúdia.

Programa
Divendres, 28 d’octubre
A les 19.30 h. Presentació oficial del VII Mes de les Lletres 2005

Dimecres, 2 de novembre
Al CP Les Comes presentació de la revista Camacuc i visites de, l’editor i il·lustrador Joan Escrivà i
l’escriptora Dolors Todolí.
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Dijous, 3 de novembre
Al CP Les Comes contacontes a càrrec del Tio Vicent.

Divendres, 4 de novembre
Al CP Les Comes xerrada amb l’escriptora Gemma Ortells.
A les 22.30 Teatre «Els nostres poetes» amb Paco Muñoz, Lluís Miquel i Juli Mira. A la casa de la Cultura
de l’Alcúdia.

Dilluns, 7 de desembre
A l’IES Els Èvols, xerrada amb l’escriptor Josep Lozano.

Dimarts, 8 de desembre
A l’IES Els Èvols, presentació del periòdic l’AVANÇ.

Dimecres, 9 de desembre
A l’IES Els Èvols, xerrada amb l’escriptor Enric Lluch.

Dijous, 10 de desembre
A l’IES Els Èvols, xerrada amb l’escriptor Joan Pellicer Bataller.
Divendres, 11 de desembre
Al C Sant Andreu, xerrada amb l’escriptor Joan Pellicer Bataller.
A les 22.30 Teatre «L’estrany viatge» de Pot de Plom amb Xavi Castillo. A la casa de la Cultura de
l’Alcúdia.

Dilluns, 14 de desembre
Al C Sant Andreu, xerrada amb l’escriptor Josep A. Fluixà.

Dimarts, 15 de desembre
Al C Sant Andreu contacontes a càrrec del Tio Vicent.

Dimecres, 16 de desembre
Al C Sant Andreu presentació de la revista Camacuc i xerrada amb l’editor i il·lustrador Joan Escrivà.
Al CP Batallar, presentació de la revista Camacuc i xerrades amb l’editor i il·lustrador Joan Escrivà i
l’escriptor Jordi Garcia Vilar.

Divendres, 18 de desembre
Al CP Batallar, xerrada amb l’escriptora Dolors Todolí.

Dilluns, 21 de desembre
Al CP Batallar, contacontes a càrrec del Tio Vicent.
Al CP Heretats, cançons populars a càrrec de Dani Miquel el cantacançons.

Dimarts, 22 de desembre
Al CP Heretats, contacontes a càrrec del Tio Vicent.

Dimecres, 23 de desembre
Al CP Heretats, presentació de la revista Camacuc i xerrades amb l’editor i il·lustrador Joan Escrivà.
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Dijous, 24 de desembre
Al CP Heretats, xerrada amb l’escriptora Dolors Todolí.

Divendres, 25 de desembre
Al CP Heretats, xerrada amb l’escriptora Clara Santiró.
A les 21.30 Sopar tradicionals «Taula de les Lletres i dels Menjars», dedicat a Joan Pellicer Bataller.

Campanya nadalenca d’animació lectora
Dates: del 12 al 27 de desembre de 2005
Lloc: Casa de la Cultura / Cercle Alzireny La Gallera d’Alzira

Organitzada per la Regidoria de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Alzira, la Biblioteca Pública Municipal
d’Alzira, l’Associació Cultural Falla Plaça la Malva i la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, amb la
col·laboració de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana, el SERVAL,
Alzira Ràdio, Edicions Bromera, el Cercle Alzireny La Gallera, els claustres de professors i de professores
dels centres educatius d’Alzira i la Junta Local Fallera d’Alzira.

Programa
Dilluns, 12 de desembre
A les 19 h. «Per Nadal, la lectura és un regal». Acte inaugural en el qual polítics i representants de la societat
cívica i cultural d’Alzira recomanaren, en intervencions breus, els seus llibres preferits, les lectures que els han
canviat la vida o les obres que els han fet fantasiejar, viure l’aventura, estimar, somiar i compartir amb els altres
molt més que les paraules.

Hi van intervindre l’alcaldessa d’Alzira, Elena Bastidas; la regidora de Cultura, Consuelo Berenguer; els
escriptors Josep Ballester, Josep Gregori, Josep Antoni Fluixà i Bernat Montagud; la Fallera Major d’Alzira,
Maria Monte; l’arxiver municipal, Aurelià Lairón; la bibliotecària, Asunción Perepérez; la directora de la Casa de
la Cultura, Elisa Torremocha; el director del Museu, Agustín Ferrer; el pintor i il·lustrador Ferran Boscà; el
metge i investigador Francesc Palau; el bibliotecari de l’Hospital de la Ribera, Juan Maria de la Cámara; els
periodistes Bernat Clari i Manolo García, i els representants dels grups polítics municipals d’Alzira Lola Ortega
(PP), Enrique Alborch (PSPV), Gisela Blasco (PSICV), Josep Lluís Andrés (BLOC) i Enrique Parra (UV). Va
conduir l’acte Jordi Verdú.

Dimarts, 13 de desembre
A les 19 h. Acte de lliurament dels premis convocats per l’Associació Cultural Plaça la Malva: XIII Concurs de
Targetes de Nadal i VIII Concurs de Narrativa Infantil i Juvenil. L’acte fou amenitzat per José Carlos Soto.

Dimecres, 14 de desembre
A les 19 h. «Què escriuen i què lligen els nostres xiquets i xiquetes» Cacau-tertúlia a càrrec de:

–Andrea Bella Català, CEIP Alborxí, guanyadora del VII Concurs de Narrativa Infantil i Juvenil de l’Associació
Plaça Falla la Malva. Categoria de 5é i 6é d’Educació Primària.
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–Pau Cano Bernet, CEIP Alborxí, guardonat amb el Segon Premi Sambori 2005 de la comarca de la Ribera en
la categoria del Segon Cicle de Primària.

–Laia Ferrer Gordó, CEIP Alborxí, guardonada amb el Primer Premi Sambori 2005 de la comarca de la Ribera
en la categoria del Segon Cicle de Primària.

–Héctor Trull Juárez, de l’IES Rei en Jaume. Com a alumne del CEIP Ausiàs March, es presentà al III Concurs
de Contes sobre la diversitat i va resultar un dels premiats.

–Guillermo Latorre Martínez, CC La Puríssima, guanyador del VII Concurs de Narrativa Infantil i Juvenil de
l’Associació Plaça Falla la Malva. Categoria de 1r i 2n d’ESO.

En l'acte participaren, a més, la Fallera Major Infantil d'Alzira, Raquel Reyes Codina, la de la Falla Plaça la
Malva, Carla Moll Montalvà, i el President Infantil de la mateixa falla, Àlex Calabuig Langa.

Dimarts, 27 de desembre
A les 20 h. Presentació del llibre Petit manual d’instruccions d’ús per a animals, premi de la XIV Edició del
Concurs de Narrativa Infantil de l’Institut Municipal de Cultura de Meliana i escrit per l’alzireny Josep Ballester,
amb dibuixos d’Enric Solbes.

Altres activitats i informacions
Retransmissions radiofòniques a Alzira Ràdio (107.9 FM)

Dissabte, 17 de desembre
D’11 a 12 h. Al programa «Alzira en xicotet» es tractà de manera especial el tema de la lectura amb
participació de xiquets i xiquetes dels distints centres escolars, recomanacions de llibres i entrevistes a
escriptors i altres convidats.

Dijous 15 i dijous 22 de desembre
A les 20 h. al programa «Hàbitat cultura» es recomanaren llibres i es va donar la informació més diversa i
interessant sobre les activitats culturals que s’organitzaren al mes de desembre a Alzira: cinema, música,
literatura, art, etc.

Publicació de fulls informatius
La Biblioteca Municipal d’Alzira va confeccionar un full de lectures recomanades i classificades per edats per tal
d’orientar la lectura dels xiquets i de les xiquetes de cara a les vacances escolars de Nadal.
El SERVAL (Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià) va coordinar l’elaboració d’un altre full informatiu
amb recomanacions de llibres que, per la seua qualitat són útils per promoure la lectura en valencià i que, al
mateix temps, poden ser un bon obsequi nadalenc.
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«Alzira en xicotet» programa radiofònic d’Alzira Ràdio
Dates: de l’11 de gener al 20 de desembre de 2005
Lloc: Casa de la Cultura d’Alzira, segon pis. Locals de l’emissora Alzira Ràdio

El programa «Alzira en xicotet» està dirigit i patrocinat per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament
d’Alzira. Cada dissabte pel matí, d’11 a 12.30 h. aproximadament, s’acosta al món dels més menuts i dels
adolescents: al seu món escolar i extraescolar amb jocs, divertiments, oci, etc. Habitualment participen un
grup de xiquets i xiquetes i les comissions falleres infantils de la ciutat d’Alzira.
La col·laboració de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha consistit en la creació
d’una secció fixa en cada un dels programes en què s’han fet recomanacions de lectures i s’han llegit
poemes infantils. També, de manera esporàdica i quan els temes tractats ho requerien, la Fundació facilita
la presència d’escriptors i de professionals de l’animació lectora per a la realització d’entrevistes. En tots
aquests programes ha actuat com a locutora de la secció Alba Fluixà Pelufo.

Les maletes viatgeres
Les Maletes viatgeres són un recurs concebut amb la finalitat de contribuir a fer lectors en els diferents
nivells educatius. L’objectiu principal d’aquest recurs pedagògic és ajudar al professorat a crear un ambient
estimulant i motivador al voltant dels llibres. Les maletes viatgen per les comarques dels nostre país i visiten
les escoles facilitant un encontre satisfactori entre els llibres, el professorat, els xiquets i xiquetes i les seues
famílies. En cada maleta hi ha al voltant de setanta llibres d’editorials valencianes, i altres del mateix domini
lingüístic. A més dels llibres, dins de cada maleta hi ha un dossier amb propostes d’activitats d’animació
lectora. Per a rebre les maletes al centre, el que habitualment se sol fer és, posar-se en contacte amb la
Fundació Bromera per sol·licitar la maleta i el període desitjat.

Durant els primers mesos de l’any 2005 viatjaren pels centres educatius dues maletes de color roig, dirigides
a l’educació infantil i el primer cicle de primària, i, a partir del mes de maig, dues més de color groc,
adreçades al segon cicle d’educació primària.
Està previst que a partir de la primavera del 2006 comencen a funcionar dues maletes més. Les dues roges
seran específiques d’educació infantil i dues més de color taronja s’adreçaran al primer cicle de primària. A
més es preveu fer maletes per al tercer cicle de primària.

A continuació detallem els centres per on van passar les maletes l’any 2005:
-

CP Nuestra Señora de los Desamparados de Burjassot.

-

CEIP Lloma de Mas de Bètera.

-

CP Camp de Túria de Bètera.

-

CEIP San Juan de Ribera de Burjassot.

-

CEIP Miquel Adlert i Noguerol de València

-

CP El Barranquet de Godella

-

CP Carrasquer de Sueca

-

CP Cervantes de Bunyol

-

CEIP Sant Bernat de Carlet

-

CP Pasqual Nácher de Vila-real

-

CP Sant Vicent Ferrer de València

-

CP Professor Ramiro Jover de València
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Publicacions
Una de les línies d’actuació de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura és, sens dubte, l’elaboració
d’un pla de publicacions propi a partir dels criteris fundacionals de la nostra entitat. Durant l’any 2005 a més
dels diversos cartells i programes d’activitats que hem publicat per difondre els actes públics fets en
col·laboració amb la resta de les institucions i entitats participants, hem fet les publicacions següents:

–2 d’abril. Dia Internacional del Llibre Infantil. Unitat didàctica per a commemorar l’efemèride elaborada
per Josep A. Fluixà a partir de la lectura del text del conte d’Andersen «La cigroneta», versió traduïda per
Josep Franco. Aquesta unitat didàctica es va repartir per centres educatius d’Educació Primària i per
Biblioteques. Se’n va fer uns cinc mil exemplars.

–L’aprenentatge de les llengües en una societat valenciana multicultural. Llibre d’autoria col·lectiva que
recull les ponències i les comunicacions de les IV Jornades Educatives de Cullera i que va ser editat amb
la col·laboració de la Regidoria de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Cullera, el CEFIRE d’Alzira i el
Gabinet Psicopedagògic Municipal de Cullera. Se’n van fer uns tres-cents exemplars que es van repartir
entre els assistents a les jornades educatives i se’n van distribuir també exemplars a biblioteques, centres
de formació de professors, centres educatius de Cullera, etc.

–Cartell commemoratiu del 23 d’abril, Dia del Llibre. L’autor del cartell va ser Enric Solbes i se’n van fer
uns cinc mil exemplars que es distribuïren gratuïtament per centres educatius i biblioteques de la
Comunitat Valenciana.

www.fundaciobromera.org
Pel que fa a la pàgina web de la Fundació www.fundaciobromera.org cal assenyalar que s’hi ha introduït canvis
respecte al disseny elaborat inicialment. A poc a poc hem anat actualitzant-la amb continguts informatius, com
ara els programes de les jornades que organitzem, articles sobre el foment de la lectura i sobre literatura
infantil i juvenil, receptes d’activitats per a fomentar la lectura, notícies, enllaços a pàgines web relacionades
amb l’animació lectora, d’altres d’editorials valencianes, revistes digitals de Literatura Infantil, els quaderns del
dia 2 d’abril en format pdf per poder descarregar-se’ls i treballar-los a l’aula, serveis gratuïts, com ara el
formulari per a formar par del club d’amics de la lectura, etc.

Club d’amics de la lectura
Des de la seua presentació pública –en maig de 2002–, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha
volgut convertir-se en un punt de trobada per a totes aquelles persones sensibilitzades amb el món del llibre,
l’ensenyament o la lectura, per això creà immediatament el Club d’Amics de la Lectura que té com a objectiu
mantenir informades de totes aquelles iniciatives i activitats portades a cap per la nostra Fundació a les
persones adherides i, alhora, establir amb elles lligams de participació perquè ens puguen fer arribar les seues
experiències i idees al voltant de l’animació lectora.

Cal destacar, que en la base de dades del Club d’Amics de la Lectura de la Fundació Bromera per al Foment
de la Lectura s’hi ha adherit fins a la data del 31 de desembre de 2005 unes 1.000 persones, de les quals vora
un centenar actuen, a més, de col·laboradors habituals en l’organització i realització de les activitats de la
Fundació.
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Visites a la seu de la Fundació
Visitar la seu de la Fundació Bromera és una de les possibilitats que tenen els centres al seu abast. Visites
totalment gratuïtes coordinades i organitzades per la Fundació. Amb la visita s’intenta ajudar els lectors a
valorar els llibres i la lectura, evidenciar als xiquets i els joves que un llibre és el resultat d’un treball costós i
que la tasca dels professionals que hi intervenen es posa en perill cada vegada que es fa una fotocòpia il·legal,
a més de fer un recorregut per l’ofici de l’escriptor, l’il·lustrador, els correctors, els maquetistes, els impressors,
etc.

Valoració final
La valoració final de les activitats de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura és, per a tots els
membres que en formen part del patronat, molt positiva. Sens dubte, s’han vist confirmades del tot les
expectatives generades a partir de la favorable acollida del projecte encetat l’any anterior, per part de les
nombroses institucions públiques –sobretot, ajuntaments– i entitats de caràcter cultural i educatiu que hi
col·laboraren o en sol·licitaren l’assessorament i la participació en la planificació i en el muntatge de les
activitats de foment de la lectura que consideraven importants per a aconseguir els objectius marcats per tots.
En aquest sentit, hem de dir que les expectatives favorables es mantenen i augmenten de cara a l’any 2006, ja
que cada vegada en són més les institucions i entitats que es posen en contacte amb la Fundació Bromera per
al Foment de la Lectura per tal d’iniciar col·laboracions mútues i exemplar d’aquesta manera el nombre
d’accions a fer, com també l’àrea geogràfica d’intervenció que, en pròxims períodes, serà, per sort, molt més
àmplia.
D’altra banda, hem de destacar que la resposta a les activitats que s’han fet ha estat molt bona
per tant pel que fa a la quantitat de participants com pel que respecta a la satisfacció d’aquests –sobretot, els
docents– pels continguts rebuts i la validesa de les accions portades a cap a l’hora d’introduir estratègies
didàctiques que fomenten la lectura entre els lectors infantils i adolescents. En aquest sentit, ens sentim
raonablement satisfets de les activitats encaminades als mediadors, però també de les que hem fet dirigides
directament de cara als potencials lectors, sense intermediaris –les tertúlies literàries, les sessions de
contacontes, les visites dels escriptors als centres i a les biblioteques, etc–.
Sense oblidar tampoc la necessària difusió mediàtica de les activitats fetes per la Fundació i, en
aquest sentit, hem de dir que cada vegada estem generant més atenció per part dels mitjans de comunicació
tant els escrits com els audiovisuals. En definitiva, una percepció global que ens permet encarar el futur amb
un més que raonable optimisme.
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Entitats col·laboradores
Relació d’entitats i institucions amb les que hem mantingut contactes durant l’any 2005 i que han
col·laborat en les activitats organitzades per la Fundació Bromera o amb les quals ha col·laborat la
Fundació participant en les activitats programades per aquestes:

-

ACCEM, Alzira

-

Algar Editorial

-

Al Cor

-

El Alfil

-

Ajuntament d’Algemesí

-

Ajuntament d’Alzira

-

Ajuntament de Carcaixent

-

Ajuntament de Carlet

-

Ajuntament de Cullera

-

Ajuntament de Guadassuar

-

Ajuntament de l’Alcúdia

-

Ajuntament de Pobla Llarga

-

Ajuntament de Sueca

-

Alzira Ràdio

-

Albena Teatre

-

Arxiu Municipal d’Alzira

-

Argila de l’Aire

-

Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza

-

Associació Cultural Falla Plaça Malva

-

Associació d’Amics de la Costera

-

Associació d’Editors del País Valencià

-

Associació d’Escriptors en Llengua Catalana

-

Associaçao do Livro Infantil e Juvenil

-

Associacions de Pares i Mares dels centres educatius de la ciutat de Cullera

-

Associacions de Pares i Mares dels centres educatius de la ciutat d’Alzira

-

Associacions de Mares i Pares dels centres educatius de la ciutat d’Alcúdia

-

Associacions de Mares i Pares dels centres educatius de la ciutat de Carcaixent

-

Associacions de Mares i Pares dels centres educatius de Guadassuar

-

Associació de Pares i Mares del CEIP Carrasquer de Sueca

-

Bancaixa

-

Biblioteca Pública Municipal d’Algemesí

-

Biblioteca Pública Municipal d’Alzira

-

Biblioteca Pública Municipal de Carcaixent

-

Biblioteca Municipal de Carlet

-

Biblioteca Municipal de Guadassuar

-

Biblioteca Municipal de Sueca

-

Biblioteca Municipal de Cullera

-

Biblioteca Valenciana

-

Bloc de Progrés Jaume I de l’Alcúdia

-

CC La Devesa de Carlet

-

CC La Milagrosa de Cullera

-

CC San Vicente Ferrer de Cullera

-

Caixa Catalunya
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-

Caixa Galicia

-

Casa de la Cultura de Carlet

-

Casa de la Cultura de Cullera

-

Casa de la Cultura de l’Alcúdia

-

Casa de la Cultura d’Alzira

-

Casa Museu de Joan Fuster

-

CEDRO

-

Cercle Alzireny “La Gallera”

-

CEFIRE d’Alzira

-

CEFIRE de Sagunt

-

CEFIRE de Torrent

-

CEFIRE de València

-

CEIP Lluís Vives d’Alzira

-

CEIP Blasco Ibañez d’Alzira

-

CEIP l’Alborxí d’Alzira

-

CEIP Ausiàs March d’Alzira

-

CEIP Batallar de l’Alcúdia

-

CEIP Sant Andreu de l’Alcúdia

-

CEIP Carrasquer de Sueca

-

CEIP Doctor Alemany de Cullera

-

CEIP Francesc Pons de Carcaixent

-

CEIP Heretats de l’Alcúdia

-

CEIP Les Comes de l’Alcúdia

-

CEIP Luis Vives de Cullera

-

CEIP Sant Agustí de Cullera

-

CEIP Sant Antoni del Mar de Cullera

-

CEIP Nou d’Octubre de Carlet

-

CEIP La Devesa de Carlet

-

CEIP Juan Vicente Mora de Carlet

-

CEIP Sant Bernat de Carlet

-

CEIP Bosh Marín de Carlet

-

CEIP Sant Francesc de Guadassuar

-

Circulo de Lectores

-

Col. La Puríssima d’Alzira

-

Col. Sagrada Família d’Alzira

-

Cercle Alzireny La Gallera

-

Club Cinema d’Alzira

-

Col·lectiu d’Ensenyants de la Ribera (CODERI)

-

Col·lectiu d’Escoles d’Ensenyament en Valencià de la Ribera

-

Consejo General del Libro

-

Consell Català del Llibre per a Infants i Joves

-

Companyia de teatre Combinats

-

Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana

-

Coordinadora d’AMPES de Centres d’Ensenyament Pùblic de Carcaixent

-

Coordinadora de Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera

-

CC Sant Andreu de l’Alcúdia

-

Desencontres

-

Departament de Didàctica de la Llengua de l’Escola Universitària de Magisteri Ausiàs March de la
Universitat de València
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-

Diputació de València. SARC

-

Direcció General del Llibre i Coordinació Bibliotecària de la Conselleria de Cultura i Educació de la
Generalitat Valenciana

-

E.P.A. Escola d’Adults de Cullera

-

Edelvives

-

Ediciones Xerais

-

Edicions 96

-

Edicions Bromera

-

Editorial Alfaguara

-

Editorial Anaya

-

Editorial ECIR

-

Editorial Tàndem

-

Editorial SM

-

El Corte Inglés

-

En clau de conte

-

Engrata companyia de teatre

-

Escola Infantil Tulell d’Alzira

-

Escola Oficial d’Idiomes d’Alzira

-

Escola Universitària de Magisteri Ausiàs March de València

-

Facultat de Filologia de la Universitat de València

-

Federació Valenciana de Municipis i Províncies

-

Fundació Bancaixa

-

Fundació Caixa Carlet

-

Fundació Universitat Empresa (ADEIT)

-

Galtagorri Elkarrea

-

Galix

-

Gabinet Psicopedagògic Municipal de Cullera

-

Gabinet Psicopedagògic Municipal de Carlet

-

Generalitat Valenciana

-

Gremi d’Editors del País Valencià

-

Gòrmic Produccions

-

Govern Basc

-

Gran Teatre d’Alzira

-

Grup Abanico

-

Grup Planeta

-

Grup d’animació Espurna-Oci

-

Grup d’estudis Locals de Guadassuar

-

Hospital Clínic Universitari de València

-

Hospital de la Ribera d’Alzira

-

Junta Local Fallera d’Alzira

-

IES de Guadassuar

-

IES Arabista Ribera de Carcaixent

-

IES d’Albal

-

IES Blasco Ibañez de Cullera

-

IES Els Èvols de l’Alcúdia

-

IES Eduardo Primo Marqués de Carlet

-

IES Josep M. Parra d’Alzira

-

IES Luis Sunyer d’Alzira

-

IES Rei En Jaume d’Alzira
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-

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

-

La Galera

-

Las Provincias

-

Levante el Mercantil Valenciano

-

Llibreria Abacus

-

Llibreria Arlequí de l’Alcúdia

-

Llibreria Gimeval

-

Llibreria l’Esplai

-

Llibreria La Llibreria

-

Llibreria Samaruc d’Algemesí

-

Llibreria Xúquer d’Alzira

-

L’Horta Teatre

-

Mancomunitat de la Costera

-

Marfil Edicions

-

Mésmans

-

Ministeri de Cultura

-

Món Animació

-

Museu Municipal d’Alzira

-

Museu Valencià de la il·lustració i de la Modernitat

-

ONCE

-

Onda Cero la Ribera

-

Organización Española para el Libro Infantil i Juvenil

-

Sala Escalante. Centre teatral de València

-

Sénia Projectes Educatius

-

Seminari d’Història Local de Guadassuar

-

SPE d’Alzira

-

SERVAL

-

Servei d’Ensenyament en Valencià de la Generalitat Valenciana

-

Servei de Formació Permanent de la Universitat de València

-

Servei de Publicacions de la Universitat de València

-

Pro-Sub d’Alzira

-

Regidoria de Cultura d’Alzira

-

Regidoria d’Educació d’ Alzira

-

Regidoria de Joventut d’Alzira

-

Regidoria de la Dona d’Alzira

-

Regidoria d’Educació de Carcaixent

-

Regidoria de Cultura de Carcaixent

-

Regidoria de Cultura, Educació i Festes de Guadassuar

-

Regidoria de Cultura de Sueca

-

Regidoria d’Educació de Sueca

-

Regidoria d’Educació de Carlet

-

Regidoria d’Educació de València

-

Ribera Televisió

-

Televisió de Cullera

-

Teatre Giner de Carlet

-

Teatre de la Resistència

-

Unitat de Prevenció Comunitària de Cultura

-

Universitat de València. Càtedra de Divulgació Científica

-

Universitat de València. Servei de Formació Permanent
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-

Universita Jaume I de Castelló

-

Universitat Politècnica de València

Cal destacar, especialment, de la relació anterior la bona relació i el recolzament rebut per les institucions públiques
i educatives assenyalades, ja que sense aquestes no hauria estat possible el muntatge de cap de les activitats
portades a cap per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura i, en aquest sentit, és de justícia ressaltar el
recolzament moral portat a cap per la Direcció General del Llibre i Coordinació Bibliotecària de la Conselleria de
Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana, com també les aportacions fetes per la Càtedra de Divulgació
Científica de la Universitat de València amb la qual es programa el Cicle de Conferències dels Premis Literaris
Ciutat d’Alzira, el Servei de Formació Permanent de la mateixa universitat, l’aportació econòmica dels ajuntaments
relacionats, sense oblidar-se de la necessària participació dels centres de professors, els CEFIRE, principalment el
d’Alzira.
Però, a més de totes aquestes entitats i institucions amb què hem participat i col·laborat en l’organització,
muntatge i realització de les activitats relacionades en aquesta memòria d’activitats, durant l’any 2005 la Fundació
Bromera per al Foment de la Lectura ha mantingut també altres contactes necessaris amb diversos organismes,
amb els quals es comparteixen uns mateixos objectius, per a establir i mantenir en un futur no molt llunyà línies de
col·laboració i d’actuació comuna que beneficien els destinataris de les nostres accions, principalment els lectors i
les lectores valencians.

En aquest aspecte cal relacionar els contactes següents:

–Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Amb aquesta entitat hem tingut contactes per correspondència i
per via telefònica per mantenir la relació encetada en juliol de 2004 durant el viatge que els membres del
patronat de la Fundació Bromera van fer a les seus de Salamanca i Peñaranda de Bracamonte.

–Consell Català del Llibre per a Infants i Joves. Durant l’any 2003, la Fundació Bromera per al Foment
de la Lectura ha continuat formant part, com a entitat associada, del Consell Català del Llibre per a Infants
i Joves. Hi ha participat mensualment en el Consell Executiu, com a representant de la Fundació Bromera,
Gemma Lluch, membre del nostre patronat. Gràcies també a la participació de l’entitat en aquest
organisme, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura rep exemplars de la revista de literatura
infantil Faristol per repartir entre els membres del Club d’Amics de la Lectura que tenen una implicació
professional major amb el món de la formació de mediadors i amb l’estudi de la literatura infantil i juvenil i
el foment d’estratègies per al foment de la lectura.

A més de tots aquests contactes, s’han mantingut també –tal i com ja vam fer i dir en la Memòria d’Activitats de l’any
2004– converses amb altres organismes, associacions i persones relacionades amb la cultura, l’ensenyament, la
política, etc. que, esperem, donaran prompte resultats a curt termini, sobretot pel que fa a l’extensió de les nostres
activitats al llarg de tot el territori valencià.
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Col·laboradors
CONFERENCIANTS

ANNA BALLESTER és mestra i s'ha especialitzat en investigació sobre tècniques d'animació lectora,
dramatització, recitació de poemes, etc. Ha col·laborat en revistes com Articles, Quaderns d'animació
lectora, etc. A més, participa freqüentment en grups de treball i en altres activitats de formació del
professorat. En aquest sentit cal destacar la seua participació en nombrosos congressos i encontres. És
membre del patronat de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. Anna Ballester és, a més –com
Rafa Desco–, membre de l’AVEC, (Associació Valenciana d’Expressió i Comunicació).

JOSEP BALLESTER és escriptor i professor de literatura contemporània a la Universitat de València. Ha
conreat sobretot la poesia, amb reculls com ara Passadís voraç del silenci, Oasi, Tatuatge, L’holandés
errant o La mar. Però destaca igualment la seua producció assagística, tan de caire acadèmic com
creatiu, amb llibres com Joan Fuster: una aventura lírica, Temps de quarantena. Cultura i societat a la
postguerra, L’educació literària, o La traició d’Ariadna, entre d’altres. Ballester és vicepresident de
l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana pel País Valencià.

VICENT BAGGETTO: Llicenciat en Filosofia per la Universitat de València. Professor de Filosofia i Director
de l’IES “Joan Fuster” de Sueca. President de la Permanent de Directors d’IES del País Valencià. Ha
participat en grups de treball per a l’elaboració de material didàctic per a l’ensenyament de la Filosofia
(Grup Embolic), ha estat el traductor de La nau del coneixement (Afers, 2004), i ha publicat diversos
articles sobre filosofia en Quaderns de Filosofia i ciència. És també secretari de la Societat de Filosofia del
País Valencià.

GLÒRIA BORDONS

és catedràtica d'escola universitària del Departament de Filologia Catalana de la

Universitat de Barcelona. Doctora en filologia catalana gràcies a una tesi sobre Joan Brossa, ha treballat
àmpliament l'obra d'aquest poeta. La seua tasca docent i investigadora s'ha centrat en l'ensenyament de
la llengua i la literatura catalanes, publicant material innovador tant en el terreny de l'aplicació de la
lingüística textual a la didàctica del text escrit com en el camp de la literatura comparada o l'ensenyament
de la literatura, en general, i de la poesia, en particular. En els darrers anys ha dirigit un grup de recerca
sobre poesia i educació, que, entre altres, ha publicat el llibre Aprendre amb Joan Brossa i ha fet les web.
Els

entra-i-surts

de

Brossa

(<www.uoc.edu/lletra/especial/brossa/>)

i

Viu

la

poesia

(<www.viulapoesia.com>).

VICENT BORRÀS és llicenciat en filologia i professor de llengua i literatura. Ha publicat diversos treballs
sobre crítica i didàctica, i els llibres Sala d’espera, Notes finals i L’últim tren, tots ells de narrativa per a
adults. Els silencis de Marc és la primera novel·la juvenil que ha escrit.

TERESA BROSETA és llicenciada en filologia hispànica per la UNED i, darrerament, ha destacat com a
autora de narracions per a infants. L’any 2001 guanyà el Premi Carmesina amb l’obra La botiga del Carme
i, des d’aleshores, ha publicat, entre altres els llibres següents: Operació tarrubi i L’illa a la deriva

LOLA CASAS és mestra d’Educació Primària al ceip Camí del Mig de Mataró i té una llarga trajectòria
professional que l’ha fet especialitzar-se, sobretot, en temes relacionats amb el foment de la lectura. En
aquest sentit és autora, entre altres, dels llibres Jo llegeixo i Llegim?. A més, ha escrit i publicat
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nombrosos llibres de narrativa infantil i textos poètics per a infants. Ha estat també promotora de vídeos
per a escolars amb l’objectiu de promocionar la lectura i ha impartit cursos per al professorat sobre temes
relacionats amb la lectura i el cinema.

ISIDRE CRESPO és catedràtic d’ensenyament secundari i llicenciat en Ciències de l’Educació i en Filologia
Catalana. A més, és assessor didàctic de la col·lecció «Els nostres Autors» d’Edicions Bromera, on, a
banda de revisar introduccions i propostes didàctiques, n’ha estat autor de la del llibre Aforismes de Joan
Fuster, autor del qual n’és un especialista i del qual també ha publicat una selecció dels seus textos
titulada Raons i paraules. També és autor de la d’una proposta didàctica titulada L’assaig, entre la
literatura i la raó i autor –i coordinador– d’alguns llibres de text per a Primària, ESO i Batxillerat.
RAFA DESCO

SERGI DORIA

(Barcelona, 1960) és periodista i professor de Teoria i Història del Periodisme a la Universitat

Internacional de Catalunya i a la Universitat Ramon Llull. En l’actualitat escriu al diari ABC i al seu
suplement cultural, i col·labora en Revista de Libros, Revista de Occidente i Turia.

ROSER ESCURIET I ISABEL MARTÍNEZ, són mestres de l’Escola Infantil Tulell des de 1988. Han participat,
entre altres, en els següents projectes d’innovació educativa: Les famílies a l’escola; A 2 i 3 anys també
investiguem: la llum; Nàixer a la lectura i Nàixer al teatre, tots ells fruits de l’experiència i de l’anàlisi de
l’aprenentatge del llenguatge oral i escrit i del paper dels contes com instruments de comunicació i
aprenentatge bàsic.

MONTSERRAT FERRER I RIPOLLÉS

és catedràtica de valencià a l'IES Penyagolosa de Castelló i professora

associada de l'Àrea de Filologia Catalana de la Universitat Jaume I de Castelló. Ha estat membre de
l'equip que dugué a terme la Reforma Educativa al País Valencià i assessora del Centre de Professors de
Castelló. Actualment és membre del Consell de Direcció de la revista Articles de Didàctica de la Llengua i
la Literatura i autora de diversos llibres de text i material didàctic.

CHANTAL FERRER I ANA CROS

són professores del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme de

la Universitat de València i investigadores de l’Institut de Ciència dels Materials. Des de fa anys treballen
en iniciatives per a la divulgació i promoció de la física que destaquen per la seua originalitat i idoneïtat per
a tot tipus de públic.

JOSEP ANTONI FLUIXÀ,

és mestre i escriptor. Va nàixer a Alzira (Ribera Alta) l'any 1959. L’any 1987 va

publicar el seu primer llibre de poemes titulat Nàufrags sens illa i L'estel fugaç. Però Fluixà és conegut,
principalment, com autor d'obres de narrativa infantil. En aquest gènere ha publicat set narracions:
Gratacelònia, Viatge al país dels cocòlits, Pere i el ratolí Pirulí, El poble de Llepamelós, El pirata naufragat,
El misteri de la cripta ibèrica i La reina Ataülfa. També ha fet llibres de text i ha escrit diversos articles i
assajos de crítica literària, així com textos de caràcter didàctic i pedagògic com ara el llibre Jocs i
estratègies d’animació a la lectura. Actualment treballa al CEFIRE d’Alzira i és assessor d’Edicions
Bromera i, des de l’any 2002, és director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.

JOSEP ANTONI FORNET CANET (Gandia, 1965).Mestre i professor i llicenciat en geografia i història,
actualment imparteix classe dels cicles formatius de grau superior, educació infantil i d’animació sociocultural a l’IES Veles e Vents del Grau de Gandia.
Ha treballat durant sis anys com a assessor infantil al CEFIRE d’Alzira i un any al d’Ontinyent, com a
assessor de primària. A més, ha impartit cursos d’especialització relacionats amb l’educació infantil a la
Universitat de València i ha coordinat, en diversos centres de la Ribera, projectes d’animació lectora, un tema
sobre el qual també ha fet xarrades també a pares.
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Entre les seues publicacions, es troben diversos articles i un nombrós material educatiu.

JOSEP FRANCO, és mestre i actualment treballa a l’EPA d’Algemesí. Però Josep Franco és, sobretot,
escriptor. Col·laborador habitual de la premsa i les revistes del país, ha guanyat molts premis literaris,
entre els quals caldria destacar l'Andròmina de narrativa 1983 i el Premi de la Crítica 1984. Autor de
nombroses novel·les i llibres de narracions per a adults, també ha conreat amb èxit la literatura infantil i
juvenil amb títols tan coneguts com El misteri de l'aigua; La sal; Quatre històries d'animals; Anàdia, la
ciutat submergida, Ulisses, el meu gat i Això és llarg de contar.

ANTONIO GARCÍA TEIJEIRO

va nàixer a Vigo el 1952. Actualment és professor d’Educació Primària i del

Primer Cicle de l’ESO. És crític i especialista en literatura infantil i juvenil, imparteix cursos d’animació
lectora, creació literària, tallers de poesia, conferències, i jornades didàctiques i literàries promogudes per
diverses institucions. Diversos llibres seus van ser inclosos en les Llistes d’Honor de la CCEI y de la
revista CLIJ. Va guanyar el Premi Merlín el 1996 amb Na fogueira dos versos, llibre amb què entrà en la
Llista d’Honor de l’IBBY (1998) i fou finalista del Premi Nacional (1997). El 1998, un jurat internacional li va
concedir el Premi Europeu Pier Paolo Vergerio, promogut per la Universitat de Pàdua, considerat un dels
més prestigiosos guardons literaris d’Europa. En el VI Simposio sobre Literatura Infantil i Lectura de la
FGSR, el seu llibre Versos de Agua (en gallec Cacarabín, Cacarabón) va ser elegit entre «Els 100 del
segle XX». El seu llibre de relats Trala liña do horizonte va ser elegit llibre asociat del Fòrum Barcelona
2004.

JORDI GARCIA VILAR va estudiar Magisteri i Filosofia i Lletres, llicenciant-se en Pedagogia. Treballa
actualment en un institut de secundària, però des de fa temps ha portat a cap projectes i experiències
d’animació a la lectura que s’han fet molt populars, com la que s’ha plasmat, finalment, al llibre Cocollibre.
Experiència d’animació a la lectura. A més, s’ha dedicat també durant mots anys a la formació del
professorat i ha estat autor de diverses obres dirigides a un públic lector infantil com Cocodril Cocollibre o
l’obra de teatre La llegenda del drac i la princesa, de la qual, és coautor amb Vicent Berenguer.

LLORENÇ GIMÉNEZ és, sens dubte, un dels contacontes més coneguts arreu de les terres valencianes. La
seua vocació cap a la narració oral, li ha permés també investigar sobre la rica i abundant tradició de la
literatura popular. Aquesta aficció l’ha anat cultivant i, a hores d’ara, es dedica a contar contes. Ha fet de
rondallista, recollint contes populars, i ha publicat, entre altres, les obres següents: Llegendes de la
Ribera; Rondalles de la Ribera; El fantasma dels ulls blaus; Els animals agraïts; Pepet el geperudet, Roc
el panxut i altres rondalles;, El castell del rei i el secret de les cinc llegendes;, La mona i la palmera
cocotera; Les endevinalles de Llorenç; Els embarbussaments de Llorenç; Un tresor de conte i Els acudits
de Llorenç.

VÍCTOR GÓMEZ LABRADO és ensenyant. Ha publicat, com a narrador, Cròniques d’un rei (1992), Cabrera
(1995) i El lleó del Benicadell (1996), i és coautor de la monografia Jaume I. El naixement d’un poble,
publicada a Edicions Bromera. Però, sobretot, és conegut per una altra novel·la-crònica: La mestra (1995),
elaborada, com La guerra de quatre, a partir de documents i testimonis reals.

RICARDO HERNÁNDEZ

(Alcàsser, 1962) ha alternat el treball com a mestre amb la passió per viatjar. Sense

més companyia que una bicicleta, va començar amb itineraris de més de 1.000 quilòmetres per França,
Dinamarca, el Marroc i Egipte per a embarcar-se després en dos viatges de 7.300 quilòmetres. El 1988 va
travessar el desert del Sàhara i el 1993, l’Amazones. Ha publicat cinc llibres en les quals recull les
aventures viscudes.
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MARIASUN LANDA

(Errenderia, 1949) és professora de Didàctica de la Literatura i una de les escriptores de

literatura infantil més reeixides del panorama actual. El 2003 va guanyar el Premio Nacional de Literatura
Infantil y Juvenil que atorga el Ministeri de Cultura amb Un cocodril sota el llit, que forma part de la llista
d’Honor d’IBBY 2005, la qual recull els millors llibres infantils del món. Ha rebut molts altres
reconeixements, com ara el Premio Euskadi de Literatura Infantil y Juvenil i el Lizardi de literatura infantil
vasca.

VÍCTOR LATORRE és catedràtic de llengua i literatura castellanes de l’IES Manuel Sanchis Guarner de Silla i
professor associat de l’Escola de Magisteri Ausiàs March de València. Actualment treballa com a
coordinador d’activitats culturals de la Biblioteca Valenciana. A més, és autor de llibres de text i
coordinador d’una col·lecció de llibres de lectura per a l’ESO i el Batxillerat.

FRANCESC J. LÓPEZ és catedràtic de valencià: llengua i literatura i professor de l’IES Manuel Sanchis
Guarner de Silla, a més d’autor de llibres de text i assessor literari. Ha impartit cursos a professors sobre
animació lectora, dramatització i teatre i didàctica i també forma part del grup de didàctica teatral
«Abanico».

ENRIC LLUCH, llicenciat en Història per la Universitat de València, és mestre i compagina aquesta tasca
amb la creació literària. Ha guanyat diversos premis literaris, entre els quals cal destacar el Premi de
Narrativa Infantil Vicent Silvestre, el Premi Samaruc en dues ocasions i el Premi de la Crítica de l'Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana. També fou finalista del Premi Edebé. Tots aquest reconeixements
i els nombrosos llibres que ha publicat l'han convertit en un dels escriptors valencians més reconeguts i
importants de l'actual literatura infantil valenciana. És membre del patronat de la Fundació Bromera per al
Foment de la Lectura.

MARIO MÁÑEZ és catedràtic de llengua i literatura castellanes de l’IES Serra Perenxisa de Torrent i
professor de teatre. Actualment és coordinador d’activitats culturals de la Biblioteca Valenciana. Ha
participat en nombrosos cursos i tallers d’animació lectora i publicat una antologia didàctica de relats curts
i una altra de teatre per a despertar el gust per la lectura.

JESÚS MARCO és expert en tècniques de música i ritme, compositor, cantant, músic multi-instrumentista,
actor i dibuixant. Ha impartit nombrosos seminaris i cursos especialitzats a Espanya, França, Aruba (el
Carib), Veneçuela i el Marroc. Actualment, dirigeix un taller de música i teràpia per a persones amb
esquizofrènia crònica, un curs de dibuix i pintura, i és component del grup musical Buenrollito. També
col·labora amb freqüència amb els centres de professorat i en projectes de música, teatre i arts plàstiques.

PILAR MARTÍNEZ és catedràtica de llengua i literatura castellanes i de francés a l’IES Serra Perenxisa de
Torrent, a més de professora de teatre i autora de llibres de text i presidenta fundadora de CucurucúTeatre (Associació per al foment del teatre).

JESÚS NAVARRO

és investigador del CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques) i treballa a

l’Institut de Física Corpuscular. És col·laborador de la revista Mètode i membre de la Càtedra de
Divulgació Científica de la Universitat de València. Apassionat de l’obra de Verne, ha publicat la biografia
científica Somnis de ciència. Un viatge al centre de Jules Verne (Bromera, 2005).

ANDRÉS PORCEL,

llicenciat en medicina per la Universitat de València, és especialista en psiquiatria i en

documentació mèdica. Actualment treballa al Servei de Psiquiatria de l’Hospital de La Ribera, on és
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responsable de la Unitat de Trastorns del Comportament Alimentari. Autor de comunicacions per a
congressos, ha publicat en la premsa especialitzada articles sobre aquest tema.

MIGUEL DE LA QUADRA-SALCEDO

és un dels aventurers més populars de l’actualitat. La seua passió per

descobrir múltiples cultures, l’ha portat a fer innumerables viatges, especialment a Hispanoamèrica. És
director de la Ruta Quetzal, un programa que ha estat declarat d’Interés Universal per la UNESCO. Ha rebut
nombrosos guardons pels seus reportatges de televisió i per la seua trajectòria.

ANTONI ROCA

(Barcelona, 1951) estudià física a la Universitat de Barcelona i es doctorà en la mateixa

especialitat a l’Autónoma de Madrid. És professor d’Història de la Ciència a la Universitat Politècnica de
Catalunya. Presideix la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica i ha publicat diversos
treballs sobre l’impacte del pensament d’Einstein.

JORDI SIERRA I FABRA

(Barcelona, 1947) és un dels autors més llegits a l’Estat espanyol i Llatinoamèrica.

Les seues obres s’han traduït a 25 llengües i ha venut set milions de llibres. Rodamón incansable, expert
en música i escriptor multifacètic, ha guanyat els premis literaris més prestigiosos. El 2004 ha impulsat el
seu gran projecte, la Fundació Jordi Sierra i Fabra per a ajudar joves que desitgen ser escriptors. Enguany
és candidat al Premi Andersen, el «Nobel» de la LIJ.

Altres col·laboradors
-

Vicent Torrent (Institut de Musicologia de la Generalitat Valenciana i membre de Al Tall)

-

M. Àngels Torres Company

-

C. Pérez Oliver

-

Pepe Martínez Torres

-

Juli Blasco, director del Museu de la Festa d’Algemesí

-

Vicent Baggetto

-

Joan Armenteros

-

Ximo García Sáiz

-

Paco Valls, mestre

-

Carmen Rios

-

Virgínia Martínez, mestra

-

Jéssica Arocas

-

M. José Durñán

-

Juan Fernándes

-

Adrián Leonardo Medina

-

José Vte Bosch

-

Marc Morillo

-

Gloria de Frutos Giménez

-

Francesc Machirant

-

Rogelio Rodríguez

-

Lola Ortega Miñarro

-

Amaia Crespo, jove escriptora

-

Alba Fluixà Pelufo, jove escriptora i estudiant de Belles Arts

-

Xavier España, jove escriptor

-

Antoni Galdón, jove escriptor

-

Alberto Pellicer, jove escriptor
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-

Julio G. Zahonero, jove escriptor

-

Josep Piera, escriptor

-

Carme Miquel, escriptora

-

Joan Pla, escriptor

-

Josep Enric Grau

-

Eduardo Alonso, escriptor

-

Tobies Grimaltos, escriptor i filòsof

-

Jose Antonio Portillo, escriptor

-

Enric Ramiro

-

Isabel Ríos

-

Jose Carlos Soto

-

Rosanna Mira

-

Fernando Valverde, CEGAL

-

Manuel Bragrado , Xerais

-

Xavier Blanch, Castellnou

-

Lorenzo Rodríguez, Lóguez Edicions

-

Xavier Senín, Promoción Cultural del libro

-

Cristobal Guerrero, bibliotecari

-

Arantza Arzamendi, Govern Basc

-

Raquel López, Amano Cultura

-

Estrella Garcia, llibreria Oletvm

-

Consuelo Delgado, AZ distribuïdors

-

Alejandro Fernández, SM

-

Vicent Jouvé

-

Daniel Nesquens, escriptor

-

Xavier P. Do Campo

-

Ramon Llorens, Universitat d’Alacant

-

Jesús Díaz, professor de La Laguna

-

Pedro Lucas, biblioteca nova33

-

Vicent Partal, Vilaweb

-

Anna Díaz Plaja, Universitat de Barcelona

-

Federico Delicado, il·lustrador

-

Pablo Amargo, escriptor

-

Manuel Boix, il·lustrador

-

Joan Portell, CCLIJ

-

Rosa Regàs, Biblioteca Nacional

-

Victoria Fernández, CLIJ

-

Diego Gutiérrez, Peonza

-

Marina Navarro, BPM Madrid

-

Pedro Cerrillo, CEPLI

-

José A. Gomes, Porto

-

Víctor Moreno, escriptor i crític literari

-

Pepe Garcia , mestre

-

Mariano Coronas, mestre

-

Manu López, EHU País Basc

-

Miquel Desclot, escriptor

-

Mario Merlino, traductor

-

Velija Ruzicka, ANILIJ

-

Vicenç Arnaiz
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-

Lola Antoni

-

Josep Ferris

-

Rosario Simeón

-

Carmen Vicente

-

Salvador Quijal

-

Paco Blasco

-

José Pintos

-

Olga Pellicer

-

Alfons Domínguez

-

Barbara Lefèvre, Sala l’Horta

-

Ana González Carbajal

-

Fernando Mulas

-

Maria Llorent

-

Xavier Donoso

-

David Mañez

-

Miquel Dorado

-

Pilar Martín

-

Remei Palomar

-

Ricardo Lliso

-

Amèlia Ausina

-

Pilar Abril

-

Loles de la Asunción

-

Fernando Lluch, membre del gabinet psicopedagògic de Cullera

-

Virgínia Martínez

-

Vicent Bataller, membre del CODERI

-

Encarna Duran, membre del Grup Entorn d’Educació Socioambiental

-

Gemma Tur, tècnica medioambiental

-

Rafa Soler, mestre

-

Fede Colubi, mestre

-

Virgínia Duque, mestra

-

Soledad Gómez, mestra

-

Noelia Martí, mestra

-

Carolina Giner, mestra

-

Maruja Moltó, mestra

-

Sílvia Renart, psicopedagoga de Cullera

-

Alfredo Molina, monitor PGS

-

Vicent Serrano, mestre

-

Francisca Montaner, mestre

-

José Vicente Part, mestre

-

Iñigo Venítez, inspector d’Educació

-

Luis Suñer, professor

-

José Carlos Rodríguez

-

Josep Gil Hervás

-

Ramón Flecha

-

Petra M. Pérez

-

Gemma Brines

-

M. Dolores Llorente

-

Rosa Mollar

-

Carmen Vargas
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-

Carmen Arlandis

-

Domingo Chinchilla, contacontes

-

Vicent Cortés, contacontes

-

Jordi Micó, contacontes

-

Carles Cano, contacontes i escriptor

-

Alfred Garlal

-

Jose Antonio Martínez

-

Joan Escrivà, editor i il·lustrador

-

Dolors Todolí, escriptora

-

Tio Vicent, contacontes

-

Gemma Ortells, escriptora

-

Paco Muñoz, poeta

-

Lluís Miquel, poeta

-

Juli Mira, poeta

-

Josep Lozano, escriptor

-

Joan Pellicer, escriptor

-

Clara Santiró, escriptora

-

Elena Bastidas, Alcaldessa d’Alzira

-

Consuelo Berenguer, Regidora de Cultura d’Alzira

-

Josep Gregori, editor

-

Bernat Montagut, escriptor

-

Maria Monte

-

Aurelià Lairón, arxiver municipal d’Alzira

-

Asunción Perepérez, bibliotecaria municipal d’Alzira

-

Elisa Torremocha, directora de la Casa de la Cultura d’Alzira

-

Agustín Ferrer, Director del Museu Municipal d’Alzira

-

Ferran Boscà, il·lustrador

-

Francesc Palau, investigador

-

Juan Maria de la Cámara, bibliotecari de l’Hospital de la Ribera

-

Bernat Clari, periodista

-

Manolo García, periodista

-

Lola Ortega, Regidora de Joventut

-

Enrique Alborch, PSPV

-

Gisela Blasco PSICV

-

Josep Lluís Andrés BLOC

-

Enrique Parra, UV

-

Jordi Verdú, técnic de cultura d’Alzira

-

Jose Carlos Soto, animador sociocultural

-

Rosanna Mira, animadora sociocultural
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