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Introducció
La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura és una entitat de caràcter cultural i
sense ànim de lucre que té com a finalitat principal el foment de la lectura,
especialment la literària i formativa, entre tots els sectors de la societat en general, però
amb una atenció específica cap a la població infantil i juvenil i el món de la cultura i de
l’ensenyament.

La institució s’estructura i funciona amb l’ajuda d’un patronat que és, alhora, l’òrgan de
govern, representació i administració de la Fundació. Josep Antoni Fluixà, com a
director, la representa institucionalment, executa els acords del patronat i planifica i
organitza les diverses activitats. Josep Gregori Sanjuan, és el President, Joan Carles
Girbés, el Secretari i Gemma Lluch, Anna Ballester i Enric Lluch són membres
representants del Patronat.

La Fundació va ser creada l’any 2002, a iniciativa d’Edicions Bromera, entitat de la qual
és independent i, a hores d’ara compta amb una interessant trajectòria de centenars
d’activitats que han rebut el recolzament de nombroses persones, entitats i institucions.

Bàsicament, la tasca principal de l’entitat, 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, públiques
o privades en l’organització de campanyes de foment de la lectura.

En aquesta memòria d’activitats hem recopilat totes les activitats vinculades amb la
Fundació Bromera al llarg de l’exercici 2007, concretament des del mes de gener fins al
mes de desembre de 2007. En la primera part, classificades per trimestres, detallem la
totes les activitats culturals i formatives en les quals la Fundació ha sigut patrocinadora
o

col·laboradora.

En

la

segona,

detallem

totes

les

sessions

formatives

i

d’assessorament que hem fet a altres entitats tant públiques com privades al llarg de
l’any, y finalment, a la tercera i última part de la memòria, citem activitats que
organitzem directament per als lectors, les publicacions fetes en 2007, la convocatòria
per segon any consecutiu del Premi d’Experiències de Foment de la Lectura Ciutat
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d’Alzira i les campanyes i propostes dutes a terme al llarg de l’any per iniciativa de la
Fundació Bromera. Per últim, com a colofó, convidem al lector a visitar els espais web
que actualment té en funcionament la Fundació Bromera, els quals contenen
detalladament totes i cadascuna de les accions citades en aquesta memòria
d’activitats.

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.

A continuació, detallem totes aquelles activitats –cursos, jornades, conferències, etc.–
destinades a la conscienciació dels mediadors sobre la importància de la lectura, a més
d’oferir-los, com és natural, tècniques i estratègies que potencien hàbits lectors en els
destinataris finals: infants, joves i lectors en general.

De vegades les activitats s’han dut a terme per iniciativa de la Fundació Bromera, i
altres, ha sigut la Fundació qui ha assessorat a les entitats participants en la
programació de les seues activitats culturals. També hi ha ocasions en les quals la
Fundació tan sols ha participat en aquells aspectes que se li han sol·licitat, com ara,
patrocinar determinades actuacions, difondre les activitats, aportar materials didàctics,
etc.
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Curs sobre gestió de biblioteques escolars
Curs organitzat pels CEFIRE de València i Godella amb la col·laboració i el patrocini de la
Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, en el qual es van proposar estratègies al
professorat per a gestionar, organitzar i dinamitzar la biblioteca escolar, a més de donar a
conèixer altres experiències sobre el tema del curs dutes a terme en altres centres.
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Participaren especialistes com Ana Isabel Caro, responsable del àrea de biblioteques
escolars de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, Isabel Garcia Súria i
Anna Ballester, mestra especialitzada en animació lectora.

Jornades d’animació lectora a Ontinyent
Jornades organitzades pel CEFIRE d’Ontinyent amb la col·laboració i el patrocini de la
regidoria de cultura, museus i publicacions de l’Ajuntament d’Ontinyent i la Fundació
Bromera per al Foment de la Lectura.

Assessors com Vicent Marco, director del CEFIRE d’Ontinyent i Josep Antoni Fluixà,
director de la Fundació Bromera, reflexionaren de manera senzilla i pràctica sobre què
hem d’entendre per animació lectora als centres i quines són les pràctiques adequades
per a crear l’hàbit i l’ús de la pràctica lectora. També participaren a les jornades Ana
Luisa Ramírez, escriptora, mestra i assessora de didàctica de llengua i literatura i
l’escriptora de literatura infantil, Mercé Viana.

III Jornades de lectura i diversitat a Alzira
Jornades organitzades per tercer any consecutiu durant el mes de febrer pel CEFIRE
d’Alzira, les Regidories d’Educació i Cultura de l’Ajuntament d’Alzira, el Mésmas, les
Mares del Dimarts i la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, amb la
col·laboració de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques, Pro-Sub, Alzira
Ràdio, la Biblioteca Pública Municipal d’Alzira, Alzira Ràdio, Edicions 96, el claustres
de professors i de professores dels centres educatius d’Alzira i l’SPE d’Alzira.

Els principals objectius foren 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 i utilitzar la dramatització com a element integrador de l’alumnat amb
discapacitats.

Participaren el col·lectiu de Les Mares del Dimarts, un grup de mares de xiquets amb
alguna discapacitat física o psíquica que col·laboren habitualment a les jornades.
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A més, enguany el principal convidat va ser el conegut
periodista Andrés Aberasturi, el qual va transmetre als
assistents que les emocions s’expressen amb paraules i
l’expressió de les emocions ens ajuda a educar-nos, a
superar-nos i enriquir-nos com a persones.
En aquestes jornades, habitualment se celebra també l’acte de lliurament dels premis
del «IV Concurs de Contes sobre la Diversitat».

Jornades de llibres i tradicions a Alzira
Les jornades de llibres i tradicions estan organitzades per les regidories de Cultura i
d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira, la Biblioteca Pública Municipal d’Alzira, l’Associació
Cultural Falla Plaça 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 Conselleria de
Cultura, la Mancomunitat de Municipis de la Ribera Alta, la Regidoria de la Dona de
l’Ajuntament d’Alzira, la Fundació Bancaixa, l’Associació d’Estudis Fallers, el SERVAL, el
Centre d’Informació Juvenil, l’Escola Oficial d’Idiomes, l’Arxiu Municipal d’Alzira, el Cercle
Alzireny La Gallera, Edicions Bromera, Claustre de professors i professores d’Alzira i la
Junta Local Fallera d’Alzira.
Aquest any 2007, amb motiu de la commemoració dels 300 anys de la
batalla d’Almansa, la Fundació Bromera juntament amb la Falla la
Malva i l’Ajuntament d’Alzira, editaren una guia didàctica dirigida als
xiquets feta amb la finalitat de difondre l’esdeveniment ocorregut a les
terres valencianes l’any 1707.

Aquestes jornades se caracteritzem també pel lliurament del Premi Malva 2007 al millor
poema satíric d’un llibre de falla i l’organització del cacau/tertúlia. Un acte on els més
joves intercanvien experiències sobre el què escriuen i el què lligen. En ell participen
xiquets i xiquetes de distints ámbits, com ara el món de les falles, els guanyadors i
finalistes de convocatòries de premis literaris infantils d’Alzira, joves que tenen afició a
escriure, etc.
Paral·lelament a les jornades, l’any 2007 s’organitzà la X Trobada de Pallassos, dins de
la qual es van incloure activitats dirigides directament per a escolars, una exposició sobre
«10 anys fent riure» i unes jornades de reflexió sobre «Una ciutat per a tots», amb la
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participació Francesco Tonucci. Organitzades per la companyia teatral Engrata, amb el
patrocini de les regidories de Cultura i Educació.

III Jornades socioeducatives de Sueca
Les jornades socioeducatives de Sueca, són per a reflexionar, debatre i millorar el clima
de convivència. A més de previndre els conflictes als centres educatius, i al mateix
temps, proporcionar suport formatiu en els processos d'elaboració dels Plans de
convivència. Per tercer any consecutiu, van ser organitzades per la Regidoria d’Educació
de l’Ajuntament de Sueca, el Gabinet Psicopedagògic Municipal de Sueca i el CEFIRE
d’Alzira amb la col·laboració de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.

Jornades d’animació lectora a Ondara
Amb la finalitat d’oferir al professorat assistent informació útil sobre tècniques i
estratègies d'animació a la lectura fàcilment aplicades a l'aula, intercanviar experiències
docents de foment de la lectura i promoure la pràctica i la difusió escolar de la lectura i
l'escriptura, s’organitzaren les jornades d’animació lectora a la ciutat d’Ondara (Alacant).

Les jornades van ser organitzades per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara,
el CEFIRE de Benidorm, extensió d’Ondara i la Fundació Bromera per al Foment de la
Lectura, amb la col·laboració de la Conselleria de Cultura i Educació i la Diputació
Provincial d’Alacant.

I Curs sobre la creació literària i l’edició a Castelló
El departament d’Àmbit Cultural de El Corte Inglés de Castelló va ser l’organitzador
d’aquest curs dirigit a públic interessat en com es fan els llibres, quin procés segueix un
original, quina és la tasca de l’editor i moltes altres qüestions que habitualment ens fem
quan volem conèixer més de prop el món dels llibres. En aquest curs, la Fundació
Bromera va col·laborar impartint una sessió sobre com es fa un llibre, de l’original al
lector. La sessió va ser impartida per Rosa Mengual, coordinadora d’activitats de la
Fundació.
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VI Jornades literàries de Carcaixent
Per sisé any consecutiu, al mes d’abril, s’organitzaren les jornades literàries de
Carcaixent. Igual que els darrers anys, van ser organitzades per la Regidoria d’Educació
i Cultura de l’Ajuntament de Carcaixent, la Biblioteca Pública Municipal de Carcaixent, el
CEFIRE d’Alzira i la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. Col·labora la
Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana i la Direcció
General del Llibre, Arxius i Biblioteques.
Aquest

any

les

jornades

comptaren

amb

la

participació del conegut i prestigiós escriptor d’obres
per a infants i joves, Seve Calleja, el qual va oferir
als assistents una sessió sobre «Con-jugar el verbo
leer».

A més de les jornades literàries, a la Biblioteca Pública Julià Ribera de Carcaixent,
s’organitzaren altres activitats dirigides directament al més menuts. Com ara les sessions
de contacontes, exposicions, xerrades amb escriptors i concursos literaris.

Primavera del llibre i la lectura a Alzira
Pla de Foment de la Lectura a Alzira 2007
El mes d’abril és a tot el món, el mes del llibre i la lectura, per això i per moltes altres
raons, a Alzira s’organitzen al llarg de tot el mes nombroses activitats relacionades amb
els llibres, la lectura i la cultura, totes elles emmarcades dins del Pla de Foment de la
lectura que se du a terme al municipi.

Els principals organitzadors són la Regidoria de Cultura, Educació, Joventut i la de la
Dona de l’Ajuntament d’Alzira, la Biblioteca Pública Municipal d’Alzira i la Fundació
Bromera per al Foment de la Lectura. Col·laboren també, la Conselleria de Cultura,
Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, la Direcció General del Llibre i
Biblioteques, el cefire d’Alzira, els Claustres de professors i de professores dels centres
educatius d’Educació Infantil, Primària i Secundària d’Alzira, l’Escola Oficial d’Idiomes
d’Alzira, l’Escola d’Adults Enric Valor d’Alzira, la Coordinadora d’AMPA d’Alzira, Edicions
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Bromera, Alzira Ràdio, ACCEM, el Museu Municipal d’Alzira, l’Arxiu Municipal d’Alzira,
l’Associació Cultural Falla El Mercat i el Club Cinema Alzira.

Actes organitzats amb la finalitat d’ afavorir un acostament entre les poblacions nadiues i
forasteres que conviuen a Alzira, actes per a commemorar el Dia Internacional del Llibre,
jornades formatives dirigides al professorat, bibliotecaris i altres mediadors vinculats per
alguna raó al món dels llibres i la lectura, visites escolars a la Biblioteca Pública
Municipal, representacions teatrals, conferències per a pares i mares, visites d’escriptors i
xarrades amb alumnes; tallers d’escriptura; treballs amb les guies didàctiques sobre el 25
d’Abril i la Guerra de Successió, i el conte El fill del sabater, d’Enric Lluch, facilitades per
l’Ajuntament d’Alzira, etc.

Les IV Jornades sobre la promoció i el plaer de la lectura organitzades a Alzira l’any
2007, comptaren amb la presència de la professora de literatura infantil i juvenil a la
Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona, Anna Díaz-Plaja, la
qual va reflexionar sobre llibres, mestres i lectors, el camí de la lectura avui. També
participaren escriptors tan coneguts com Andreu Martín i Vicent Enric Belda, els quals
presentaren les obres guardonades amb el Premi Bancaixa de Narrativa Juvenil i Vicent
Silvestre de Narrativa Infantil: La nit que Wendy va aprendre a volar, d’Andreu Martín, i
La llegenda de l’amulet de jade, de Vicent Enric Belda.

També se lliuraren els II Premis Literaris Infantils de l’Associació Cultural Falla El Mercat i
es presentaren les experiències guanyadores del I Premi d’Experiències de Foment de la
Lectura, convocat per l’Ajuntament d’Alzira i la Fundació Bromera.

Jornades d’animació lectora: Els baguls dels contes
El CEFIRE de València amb el patrocini de la Fundació Bromera per al Foment de la
Lectura i l’Escola Universitària de Magisteri Ausiàs March de la Universitat de València,
va organitzar aquestes jornades d’animació lectora.

Unes jornades distingides per la gran assistència d’alumnat de l’escola de Magisteri
Ausiàs March de València, als quals se’ls facilitaren nombroses activitats, jocs i
estratègies per a fomentar la lectura a l’aula, se’ls ensenyà com animar a la lectura amb
la creació de contes propis i se’ls presentaren els baguls de contes que ha posat en
marxa el CEFIRE de València. Uns baguls plens de contes que treballen temes com la
por, els valors, la música, la poesia, etc.
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Jornades de foment de la lectura i l’escriptura a Castelló
El CEFIRE de Castelló amb el patrocini de la Fundació Bromera per al Foment de la
Lectura va organitzar aquestes jornades d’animació lectora dirigides a professorat
d’educació primària. A les sessions, els alumnes treballaren activitats, jocs i estratègies
per a fomentar la lectura als centres escolars i, a més, aprengueren idees i tècniques per
a animar a escriure amb l’alumnat.
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Setmana de cultura i animació lectora al CEFIRE de Sagunt
Durant tres dies consecutius, el CEFIRE de Sagunt i la Fundació Bromera per al Foment
de la Lectura organitzaren diversos actes al voltant de l’animació lectora i la cultura a la
casa de la cultura de Sagunt.

La nostra companya i membre del Patronat, Anna Ballester, va presentar al públic
assistent el projecte de les maletes viatgeres i professorat de centres de Sagunt,
presentaren experiències d’animació lectora dutes a terme al llarg del curs 2007 als seus
respectius centres de treball. A més, de la mà del contacontes Carles Cano, se
realitzaren tallers de narració, tècniques dramàtiques per a dinamitzar l’expressió oral i
altres jocs per a animar a llegir.

IV Jornades Educatives de Teatre escolar
Les jornades de teatre escolar tenen com a principals objectius analitzar, mitjançant
l’experimentació, l’eficàcia del joc dramàtic com a recurs didàctic, valorar la importància
de la dramatització a l’aula com a projecte de treball globalitzador, introduir i motivar el
professorat en la pràctica de diverses tècniques teatrals: l’ús de la veu com a instrument
de dramatització, la creativitat a partir de situacions, textos, objectes, fotografies, etc.
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L’any 2007 és el quart any que la Sala l’Horta, el CEFIRE de València i la Fundació
Bromera amb la col·laboració de l’Ajuntament de València, la Regidoria d’Educació de
València, el Ministerio de Cultura i la Dirección General del Libro organitzen les jornades.

XIX Escoleta de la tardor
Competències per a una nova educació
Al llarg de tres dies del mes de setembre, se celebrà al CP Cervantes d’Algemesí la XIX
Edició de l’Escoleta de la tardor, tenint com a eix fonamental de treball per a enguany les
competències bàsiques.

Aquestes jornades formatives estan organitzades pel Col·lectiu d’Ensenyament de la
Ribera CODERI sota el recolzament acadèmic del Sevei de Formació del Professorat de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la Generalitat Valenciana. També
col·laboren altres entitats com la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Algemesí, la
Universitat de València, el CEFIRE d’Alzira i la Fundació Bromera, les quals o bé
participen en l’organització d’una de les activitats programades o amb el recolzament
didàctic amb la donació de material considerat interessant per als assistents, com és el
nostre cas, que col·laboràrem amb una exposició de material didàctic editat per la
Fundació Bromera relacionat amb l’animació lectora.
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XIII Curs / Cicle de conferències
Canvi climàtic i consciència ecològica
Premis Literaris Ciutat d’Alzira 2007
Des fa més de dotze anys organitzem a la ciutat d’Alzira el cicle de
conferències totalment gratuït i obert a qualsevol persona interessada,
ja siga docent o no, al voltant dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira. El
cicle de l’any 2007, al igual que els darrer anys, va tindre una durada de
30 hores i estigué homologat pel Centre de Professors d’Alzira
(CEFIRE). 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.
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Organitzat per l’Ajuntament d’Alzira, Edicions Bromera, la Universitat de València,
Bancaixa, la Mancomunitat de la Ribera Alta, la UNED i el CEFIRE Alzira. Amb la
col·laboració de l’Hospital de la Ribera, la Fundació Bromera, l’Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana, el Col·lectiu d’Ensenyants de la Ribera (CODERI), Las Provincias, el
Levante, Publicacions de la Universitat de València, Alzira Ràdio, Ribera Televisió i Onda
Cero.
L’objectiu principal d’aquest cicle de conferències és combinar perspectives tan diferents
com les científiques i les literàries, així com integrar en ell tot tipus de manifestacions
artístiques; música, teatre, fotografia, recitals poètics, etc., tenint com a directrius els
valors de la pluralitat i la diversitat.

Activitats que entrellacen la creació literària amb exposicions, conferències, cinema,
visites culturals, concerts, etc. i ponències, que combinen perspectives aparentment
distintes com científiques, ètiques, ecològiques, i literàries, entre altres, gràcies a la
cuidada selecció de conferenciants.

El cicle de conferències va dirigit principalment a professorat, bibliotecaris, llibreters,
técnics i especialistes en animació lectora, es a dir, per a totes aquelles persones que
tinguen vinculació amb el món de la lectura, l’escriptura o la cultura en el més ampli
dels sentits, però sense oblidar la participació del públic no especialitzat.

Fomentar la lectura en la societat del coneixement
Davant el nou panorama tecnològic i la necessitat d’adoptar un nou enfocament que
siga capaç d’entaular diàlegs oberts amb l’entorn digital, la Fundació Bromera amb el
patrocini del Ministerio de Cultura i la col·laboració de l’Ajuntament d’Alzira, la
Universitat de València, el Col·lecciu d’Ensenyament de la Ribera CODERI i Edicions
Bromera, va organitzar el curs Fomentar la lectura en la societat del coneixement.

Un curs semipresencial on els alumnes experimentaren i reflexionaren sobre com
llegim, com ens han ensenyat a llegir i com ha canviat la lectura a llarg del temps fins a
arribar a la literatura electrònica.
Tècniques i estratègies per a crear un pla lector, conferències
al voltant del món digital i la seua evolució i tallers sobre com
obrir un bloc i com treballar amb el programa Moodle, foren els
pilars fonamentals a treballar en aquest curs.
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La primera part del curs, va ser impartida per Josep A. Fluixà, director de la Fundació
Bromera i la segona i tercera part, per Laura Borràs, directora del grup de recerca
Hermeneia i professora de la Universitat Oberta de Catalunya, a les sessions teòriques
i professors especialitats com Vicent Grau, Vicent Campos, Gianpiero Pelegi i Josep
Lluís Ruiz per als tallers informàtics.

Al tractar-se d’un curs semipresencial, aquest curs compta amb una pàgina web on els
alumnes descarregaven els materials per a les sessions, participaven en els debats i
des d’on es duia el seguiment del curs. http://www.fundaciobromera.org/curs/

IX Jornades d’Innovació Educativa 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, Edicions 96, la Direcció General del Llibre, la Biblioteca Pública
Municipal d’Alzira, els Claustres de Professors i de Professores dels centres educatius
d’Alzira i l’SPE d’Alzira.

Aquestes jornades s’organitzen dels Premis d’Innovació Educativa que tots els anys
convoca l’Ajuntament d’Alzira, en elles se presenten les experiències guanyadores dels
anys anteriors i al mateix temps, es fa el lliurament dels Premis d’Innovació Educativa de
l’any.

2ª Edició
Diploma en cultura, lectura i literatura per a infants i joves
De novembre de 2007 a febrer de 2008, la Universitat de València juntament amb la
col·laboració de la Fundació Bromera, l’Associació Editors del País Valencià, el CEPLIUniversitat de Castella La Manxa, el CLIJCAT-Consell Català del Llibre per a Infantis i
Joves (OEPLI-IBBY), la Fundació German Sanchez Ruipérez i la Conselleria de Cultura
de la Generalitat Valenciana, ha organitzat la segona edició del Diploma en cultura,
lectura i Literatura per a infants i joves.

11

M e m ò r i a d ’ a c t i v i t a t s 2 0 0 7
www.fundaciobromera.org - lectura@fundaciobromera.org

Un postgrau dirigit a docents, bibliotecaris, treballadors d’editorials, llicenciats i diplomats
amb una durada de 300 hores i una acreditació de 10.5 crèdits, dirigit per Gemma Lluch
Crespo, professora de filologia a la Universitat de València.

En aquest curs se treballa des de distints àmbits i punts de vista, la situació actual de la
Literatura Infantil i Juvenil, la cultura per a infants i joves, els programes de lectura, la
promoció i les tècniques d’animació lectora, la crítica literària, el món de la il·lustració, la
poesia, el teatre, la narrativa de tradició oral, etc. Tots aquests i molts altres temes,
treballats amb especialistes com Pedro Cerrillo, del CEPLI, Marijo Olariregui, de la
Universitat del País Basc, Joan Portell, crític de la revista Faristol, Teresa Duran, de la
Universitat de Barcelona i Cecília Díaz Silva, entre altres.

3ª Edició. Diploma de teatre en l’educació
Les estratègies dramàtiques en l’ensenyament i la intervenció
sociocultural
De novembre de 2007 a juliol de 2008, la Universitat de València juntament amb la
col·laboració de la Fundació Bromera, la Diputació de València, l’Escola Superior d’Art
Dramàtic de València i l’Associació Valenciana d’Expressió i Comunicació ha organitzat
la tercera edició del Diploma de teatre en l’educació.

Un postgrau dirigit a docents, llicenciats, diplomats, professionals del teatre i l’animació
sociocultural sense titulació però amb experiència amb una durada de 300 hores i una
acreditació de 10.5 crèdits, dirigit per Tomàs Motos, professor titular del departament de
didàctica de la Universitat de València i coordinat per Antoni Navarro, llicenciat en
filologia i assessor del CEFIRE de Sagunt.

En aquest curs se treballa des de distints àmbits i punts de vista, la situació actual del
teatre valencià, la fundamentació creativa pedagògica i teatral, les tècniques i creativitat
dels actors, la formació de l’espectador, entre molts altres temes. Aspectes relacionats
amb el món del teatre i la dramatització treballats amb especialistes com Carles Alberola,
autor, actor i director teatral, Antoni Benavent, director escènic, Marta Castañer,
professora de Manifestacions de la Motricitat a la Universitat de Lleida, Leopoldo Garcia,
director de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València, entre altres.
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IX Mes de les lletres a l’Alcúdia
El plaer de llegir el gust d’escriure
Al llarg del mes de novembre, la Fundació Bromera col·labora amb l’Ajuntament de
l’Alcúdia i el Bloc de Progrés Jaume I de l’Alcúdia amb el “Mes de les lletres de l’Alcúdia”.

Contacontes, xerrades amb autors, tallers sobre ciència, cinema i taules redones fan del
mes de novembre el mes de la literatura per excel·lència a la ciutat de l’Alcúdia. Un munt
d’activitats dirigides a tots els sectors de la població que finalitzen amb un sopar literari
conegut com “La Taula de les Lletres i els Menjars”. Un sopar on tots els anys se rendeix
homenatge a escriptors valencians. Enguany l’escriptor reconegut ha sigut Joan
Francesc Mira, per la seua prolífica trajectòria en el món de la literatura.

XVIII Setmana de les lletres valencianes a Silla
Des de fa 18 anys, la ciutat de Silla celebra anualment la setmana
de

les

lletres

valencianes,

una

setmana

plena

d’activitats

relacionades amb la lectura, la literatura i el món de la cultura en la
qual participen nombrosos escriptors que fan que les lletres
valencianes se vegen remunerades socialment i culturalment.

Escriptors com Maria Beneyto, Ferran Torrent, Josep Piera, Josep Franco i el mateix
Enric Valor són alguns dels escriptors que han participat en la setmana de les lletres de
Silla. Des de fa molts anys que la Fundació Bromera dona suport a aquesta setmana
literària, ja que un dels objectius principals de l’entitat és la promoció i difusió dels
escriptors valencians.

Campanya nadalenca d’animació a la lectura
Pla de Foment de la lectura a Alzira 2007
Aquesta campanya va ser organitzada, al igual que els darrers anys, per Regidories de
Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Alzira, la Biblioteca Pública Municipal d’Alzira, la
Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, l’Associació Cultural Falla Plaça la Malva,
Associació Cultural Falla Pintor Teodoro Andreu i l’Associació Cultural Falla Plaça Major,
amb la col·laboració de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la
Generalitat Valenciana, el SERVAL, Alzira Ràdio, Edicions Bromera, l’AMPA de l’IES
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Josep M. Parra, el Cercle Alzireny «La Gallera», el Claustres de professors i professores
dels centres educatius d’Alzira i la Junta Local Fallera d’Alzira.

S’organitzaren al llarg del mes de desembre xerrades amb escriptors, tallers d’animació
lectora a les escoles, presentació de llibres, etc. A més se celebrà l’acte de lliurament
dels premis del X Concurs de Narrativa Infantil i Juvenil i del XV Concurs de Targetes de
Nadal convocat per la Falla Plaça Malva.

Per segon any consecutiu, en la campanya “Per Nadal, la lectura és un regal”, s’organitza
l’acte en el qual representants de la societat política, cívica i cultural de la ciutat
recomanen les seues lectures preferides o actuals per a compartir-les amb els altres.

A més, el SERVAL (Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià) va coordinar
l’elaboració d’un fullet informatiu en col·laboració amb la Biblioteca Municipal d’Alzira i la
Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, amb recomanacions de llibres que, per la
seua qualitat, són útils per a promoure la lectura en valencià i que, al mateix temps,
ofereixen la possibilitat de convertir-se en un bon obsequi nadalenc. Aquests fullets es
podien trobar a les llibreries, a la Casa de la Cultura, al SERVAL, a l’Ajuntament d’Alzira i
en altres punts de difusió cultural de la ciutat d’Alzira.

Assessorament i sessions formatives a altres entitats
Relació de les sessions formatives realitzades i patrocinades per la Fundació al llarg de
l’any 2007:

Escola Superior de Magisteri Ausiàs March (Universitat de València)
Sessió formativa dirigida al alumnes de magisteri de l’escola superior sobre activitats i
estratègies de foment de la lectura a càrrec de Josep Antoni Fluixà, director de la
Fundació Bromera.

Octubre Centre de Cultura Contemporània (València)
Jornada sobre narracions i pedagogia organitzada per la Societat Catalana de Pedagogia
i la Federació d’Escola Valenciana a la Universitat de València, en la qual col·laboràrem
amb la presentació de les activitats que al llarg del curs duem a terme. La presentació de
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les activitats va ser a càrrec d’Anna Ballester, membre del Patronat de la Fundació
Bromera.

Escola Oficial d’Idiomes de València
Sessió formativa per a professorat d’Educació Secundària sobre la traducció literària en
el món editorial a càrrec de Josep Franco, escriptor i traductor de multitud de llibres.

Escola Oficial d’Idiomes d’Alzira (València)
Sessió formativa per a l’alumnat de l’escola oficial d’idiomes sobre l’escriptura i la
traducció literària a càrrec de l’escriptor i traductor valencià Vicent Borràs.

Fira del llibre de València
Xerrada-taller per a mares i pares sobre com fomentar la lectura en l’àmbit familiar a
càrrec d’Anna Ballester, mestra especialitzada en tècniques d’animació lectora. En l’acte
s’obsequià als participants amb un exemplar de la guia per a pares i mares Llegir per a
créixer. Guia per a fer fills lectors, escrita per Joan Carles Girbés i editada per la
Fundació Bromera.

Ajuntament de Teulada (Alacant)
Assessorament per part dels coordinadors de la Fundació Bromera, Ricard Peris i Rosa
Mengual als tècnics i bibliotecaris municipals de Teulada per a posar en marxa el Pla de
Foment de la Lectura del Municipi per a l’exercici 2008.

Ajuntament del Perelló (València)
Assessorament tècnic per part de la Fundació Bromera sobre tècniques i estratègies per
a posar en marxa el Pla de Foment de la Lectura del Municipi per a l’exercici 2008.

Biblioteca Pública Municipal de Xàbea (Alacant)
Sessió formativa dirigida a bibliotecaris i professorat de la zona sobre activitats i
estratègies de foment de la lectura a càrrec de Josep Antoni Fluixà, director de la
Fundació Bromera a la BPM de Xàbea.

Biblioteca Pública Municipal de Carcaixent (València)
Assessorament tècnic per part de la Fundació Bromera cap a la bibliotecària de
Carcaixent sobre possibles animadors que feren sessions de contacontes en les quals se
treballe la integració d’immigrants. La Fundació va proposar la participació a la
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contacontes Almudena Francés, la qual té preparada una sessió de Contes d’arreu del
Món.

Biblioteca Pública Municipal de Montserrat (València)
Assessorament tècnic per part de la Fundació Bromera cap a la bibliotecària de
Montserrat sobre les activitats que pot oferir al llarg del curs als seus usuaris amb
col·laboració de la Fundació Bromera. Activitats com xerrades per a pares i mares a la
biblioteca, treballar la guia didàctica del 2 d’abril, sessions de contacontes, treballar el
quadern “com es fa un llibre”, visitar les instal·lacions de la Fundació Bromera, etc.

Biblioteca Pública Municipal de Sant Joan (Alacant)
Xerrada per a mares i pares sobre com fomentar la lectura en l’àmbit familiar a càrrec
d’Anna Ballester, mestra especialitzada en tècniques d’animació lectora.

Biblioteca Pública Municipal de Vinalessa (València)
Sessió per a l’alumnat de 1r i 2n de batxillerat de l’IES Vinalesa sobre com es fa un llibre
a càrrec de Rosa Mengual, coordinadora d’activitats de la Fundació Bromera. A la
xerrada se projectà l’audiovisual de la Fundació Bromera sobre “com es fa un llibre” i se
regalaren exemplars del quadern editat per la Fundació Bromera sobre “com es fa un
llibre”.

CEIP Lluís Revest (Castelló)
Jornada de formació dirigida al professorat del centre Lluís Revest sobre activitats i
estratègies de foment de la lectura i tècniques per a elaborar un pla lector al centre a
càrrec de Josep Antoni Fluixà, director de la Fundació Bromera.

CEIP Lloma del Mas de Bètera (València)
Xerrada per a mares i pares sobre com fomentar la lectura en l’àmbit familiar a càrrec
d’Anna Ballester, mestra especialitzada en tècniques d’animació lectora.

CEIP Enrique Terrasa (València)
Xerrada col·loqui per a tots els centres del districte marítim sobre l’organització i
dinamització de la biblioteca de centre a càrrec d’Anna Ballester, mestra especialitzada
en tècniques d’animació lectora. Aquesta jornada va ser organitzada pels coordinadors
de formació del districte marítim de València.
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CEIP l’Alcocera de Polinyà (València)
Sessió d'animació lectora per a pares i mares sobre com fomentar la lectura en l’àmbit
familiar a càrrec de Joan Carles Girbés, autor de la guia per a pares Llegir per a créixer.
Guia per a fer fills lectors editada per la Fundació Bromera. Al finalitzar la xerrada, també
s’obsequià als assistents la guia escrita per Joan Carles Girbés.

CEIP Baladre de Sagunt (València)
Sessió formativa per al professorat del CEIP Baladre de Sagunt sobre com organitzar i
dinamitzar la biblioteca escolar del centre a càrrec d’Anna Ballester, mestra
especialitzada en tècniques d’animació lectora.

IES Violant de Benicàssim (Castelló)
Jornada de formació dirigida al professorat de l’IES Violant de Benicàssim sobre activitats
i estratègies de foment de la lectura i tècniques per a elaborar un pla lector al centre a
càrrec de Josep Antoni Fluixà, director de la Fundació Bromera.

IES Els Èvols de l’Alcúdia (València)
Sessió formativa a càrrec de Josep Antoni Fluixà sobre el concepte i l’animació a la
lectura en les diferents àrees del currículum educatiu.

Activitats dirigides directament als lectors
(especialment infants i joves)

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 total, fins ara, hi ha en funcionament 6 maletes, dos de color roig per al cicle
d’educació infantil, dos més de color taronja per al primer cicle d’educació primària i,
dos més de color groc per a segon cicle d’educació primària. Esperem que per a 2008
ja estiguen preparades les maletes de tercer cicle de primària.
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Cada maleta conté més o menys uns 80 llibres, tots ells en
valencià i triats per un grup d’especialistes de gran qualitat. Hi
ha llibres de tota mena, de gran format, amb tapa dura,
troquel·lats per als més menuts, etc.
A banda dels llibres, les maletes viatgeres contenen, un
quadern on els xiquets expressen què els ha paregut
l’activitat i deixen constància del pas de les maletes pel seu
centre. A més, també hi ha un dossier dirigit al professorat
amb nombroses propostes didàctiques que l’ajuden a
treballar i dinamitzar les maletes amb l’alumnat, hi ha
trencaclosques, titelles de pal, de tela, dòmino, jocs poètics,
etc.

El funcionament de les maletes és el següent: El centre telefona a la Fundació per
reservar la data que vol treballar la maleta al centre, la Fundació planifica el calendari
d’arribada i eixida de la maleta i organitza la presentació que se farà de cara als xiquets i
xiquetes el dia que la maleta o les maletes arriben al centre. L’animació se fa a càrrec de
dos personatges que se disfressen i presenten el contingut de les maletes als alumnes.
Hi ha el mussol Nicanor, un mussol molt lector i el detectiu. Tots dos se desplacen al
centre el primer dia per fer la presentació i tornen 30 dies més tard, ja que la maleta
quedarà a disposició del professorat 30 dies des que se faça la presentació.

És important que un membre del claustre de professors es faça responsable de l’activitat
i siga la persona de contacte amb la Fundació Bromera. A més, aquesta serà la persona
responsable d’inventariar al final dels 30 dies el contingut de les maletes i comunicar a la
Fundació la falta de qualsevol material. En cas contrari el centre se farà càrrec de la
reposició.

Les maletes viatgeres són un recurs molt sol·licitat pels centres i d’això la Fundació
Bromera està molt satisfeta, ja que és un dels principals objectius de l’entitat acostar la
literatura infantil i juvenil als lectors. Com que aquest material és escàs i hi ha molts
centres que volen treballar-lo, és molt important que el professorat estiga realment
implicat en el projecte per tal de traure-li el màxim rendiment.

A llarg de 2007 les maletes viatgeres viatjaren pels següents centres educatius:

-

CEIP Don Blasco de Alagón de Vilafranca (Castelló)
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-

CEIP Lluís Revest (Castelló)

-

CEIP El Baladre de Sagunt (València)

-

CEIP Luís Santangel del Saler (València)

-

CEIP Sant Bernat de Carlet (València)

-

CEIP Jaume I de Puçol (València)

-

CEIP Obispo Amigo de Massamagrell (València)

-

CEIP Mas d’Escoto de Riba-roja de Túria (València)

-

CEIP Número 4 de l’Eliana (València)

-

CEIP Blasco Ibáñez (València)

-

CEIP Verge del Remei de Castelló de Rugat (València)

-

CEIP Canet de Berenguer (València)

-

CEIP Joan Fuster de Manises (València)

-

CEIP Real Blanc de Cocentaina (Alacant)

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 a la
visita es fa un recorregut per l’ofici de l’escriptor, l’il·lustrador, els correctors, els
maquetistes, els impressors, etc.

Aquestes visites poden combinar-se amb la visita a altres entitats de la zona de la Ribera
Alta, com és el cas de fer un recorregut guiat pel casc històric de la ciutat d’Alzira, visitar
l’Ajuntament de la mateixa, el Museu Municipal, l’Arxiu o espais natural com el Parc
Natural de la Casella o el Paratge Natural de la Vall de La Murta. També es poden
combinar amb visites a altres empreses relacionades amb el món dels llibres com ara
l’empresa Bormac, situada a Ontinyent, Celulosas i Tissues, una empresa de reciclatge
de paper, Grefusa, empresa d’alimentació o el Parc d’Educació Vial.

Per concertar les visites a la seu de la Fundació s’ha de contactar amb la Fundació
Bromera bé per telèfon 962 459 704 o per correu-e.
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Els centres que visitaren les instal·lacions de la Fundació al llarg de
2007 són:
-

CEIP Ramón y Cajal d’Alfara del Patriarca (València)

-

CEIP La Concepción d’Ontinyent (València)

-

CEIP Los Naranjos de Gandia (València)

-

Alumnes del centre de traducció i interpretació ESFEMA de
València.

Publicacions de la Fundació Bromera en 2007
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 2007 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:

Quaderns didàctics

2 d’abril. Dia Internacional del Llibre Infantil
La unitat didàctica del 2 d’abril és editada per la Fundació Bromera amb motiu de la
celebració del Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil. L’any 2007 va ser el sisé any
consecutiu que s’editava aquest quadern, el qual està disponible, aquest i els dels
darrers anys, en format pdf a l’apartat de recursos de la pàgina web de la Fundació
Bromera.
El quadern de 2007 està format pel conte titulat El fill del sabater i
escrit pel conegut escriptor de literatura infantil i juvenil Enric Lluch, i
per les

propostes didàctiques elaborades per Anna Ballester. A

més, el quadern està il·lustrat amb imatges fetes exclusivament per
al text d’Antoni Cabo. Per contra, la imatge de la coberta correspon
al disseny del cartell de 2007 dissenyat per Enric Solbes per a
commemorar el Dia Mundial del Llibre.
D’aquest quadern se’n va fer una edició de 10.000 exemplars a tot color, els quals van
ser repartits per tots els centres educatius d’Educació Primària del territori valencià, les
Biblioteques Públiques, Agències de Lectura, Biblioteques d’Hospitals i les llibreries de
Castelló, València i Alacant.
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Guia didàctica “El 25 d’abril i la Guerra de Successió”
Editada amb la finalitat de difondre, pel seu contingut pedagògic, el 25 d’abril i
commemorar els 300 anys de la Guerra de Successió. El quadern està compost per
dues parts, la primera part conté un còmic dibuixat per Mai Hidalgo i escrit per Aurelià
J. Lairón Pla, Arxiver Municipal d’Alzira, i la segona part formada per la guia didàctica
que conté nombroses activitats que ajuden a treballar el còmic i ampliar coneixements
sobre la Guerra de Successió.

Va ser editada gràcies a la col·laboració de l’Associació Cultural
Falla Plaça La Malva d’Alzira, les Regidories d’Educació i Cultura de
l’Ajuntament d’Alzira, la Biblioteca Pública Municipal d’Alzira, l’Arxiu
Municipal d’Alzira i la Fundació Bromera per al Foment de la
Lectura.

Se’n van reproduir 2.000 exemplars que foren repartits per tots els centres de la
població d’Alzira. A més, l’arxiu està disponible en format pdf a l’espai de recursos de la
pàgina web de la Fundació Bromera.

Publicacions
Llegir per a créixer. Guia per a fer fills lectors
Una guia editada amb la finalitat de facilitar a pares i mares
estratègies útils i pràctiques per a fomentar l’hàbit lector en família:
des de consells sobre com contar un conte o com triar el títol més
adequat a cada edat fins a idees senzilles per estimular-los el gust
per la lletra impresa.

Aquesta segona edició, va ser reeditada gràcies a la col·laboració del Ministeri de
Cultura del Govern d’Espanya.

Se’n imprimiren 90.000 exemplars els quals van ser distribuïts de manera gratuïta a
través dels principals mitjans de comunicació escrita valencians Levante-EMV i El
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Mundo el mes de desembre de 2007. Veure més en: Campanya Nadalenca. Llegir per
a créixer.

Cartells i punts de lectura
Cartell commemoratiu del 23 d’abril, Dia del Llibre
L’autor del cartell va ser Enric Solbes i se’n van fer

cinc mil exemplars que es

repartiren per centres educatius d’Educació Primària, Biblioteques Públiques, Agències
de Lectura, Biblioteques d’Hospitals i Llibreries del País Valencià, Catalunya i Balears.

Punts de lectura del 23 d’abril
L’any 2007 imprimirem 1.500 punts de lectura amb la imatge del cartell del dia 23
d’abril.

Articles
La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. Un recurs a l’abast de tots; Ricard
Peris. TXT, número 2. Suplement educatiu de la revista de lletres L’Illa. Març 2007

II Premi d’Experiències de Foment de la Lectura 2007
Els premis d’Experiències de Foment de

la

Lectura formen part dels Premis d’Innovació
Educativa Ciutat d’Alzira. Són uns premis que
tenen per objectiu, potenciar i donar suport a les
diverses actuacions que des dels centres
escolars i des d’altres àmbits de la nostra
societat s’estan portant a cap per a fomentar i
consolidar l’hàbit lector entre la població infantil i
juvenil.

Es poden presentar totes aquelles experiències que descriguen activitats portades a
cap per a conscienciar la població infantil i juvenil de la necessitat de llegir i que
suggerisquen, al mateix temps, estratègies, jocs i activitats capaces de difondre el plaer
de la lectura.

22

M e m ò r i a d ’ a c t i v i t a t s 2 0 0 7
www.fundaciobromera.org - lectura@fundaciobromera.org

Relació de treballs guanyadors:

II Premi d’Experiències de Foment de la Lectura 2007

-

Pla de foment de la lectura del CEIP Gregal de Castelló presentat per Javier
Ferreres.

-

Tot un repte: aprendre a llegir i aficionar-s’hi, de l’IES Teulada de Teulada
presentat per Pilar Garcia.

II Premi d’Experiències Educatives per al Foment de la Igualtat entre
Dones i Hòmens

-

Canvia el xip! presentat per Alfred Aranda de l’IES Arabista Ribera de Carcaixent.

IX Premi d’Experiències d’Innovació Educativa Ciutat d’Alzira

Categoria Infantil i Primària
-

Desarrollo psicosocial desde la educación Musical, presentat per MªJosé
Pastrana i Teresa Múgica del CAES Nazaret d’Alacant.

Categoria Educació Secundaria
-

Taller de compensatòria. La tecnología en l’educació compensatòria, presentat
per Francisco José Botija de l’IES Josep Maria Parra d’Alzira.

Categoria Educació Especial, EPA i Ensenyament Especialitzat
-

Taller Orajocs, material per a desenvolupar l’ortografia, la gramàtica i el lèxic en
Primària presentat per Virgínia Martínez del CEIP Trullás de Benifaió.

Campanyes iniciades per la Fundació Bromera en 2007
Campanya Llegir en valencià. Els nostres clàssics
Què és
«Llegir en valencià. Els nostres clàssics» és una campanya que vol fomentar la lectura,
promocionar el valencià i donar a conéixer a un públic ampli els millors autors
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valencians de tots els temps. Una oportunitat única per a llegir i rellegir una selecció de
les obres que ens expliquen qui som i com hem arribat fins ací.

Elements fonamentals
• Col·lecció de 13 llibres. El primer es va distribuir gratuïtament amb els diaris
Levante-EMV i El Mundo i els dotze restants es distribuïren 6 en cada periòdic: cada
dissabte amb el diari El Mundo i cada diumenge amb el diari Levante-EMV. Cada llibre
s’adquiria dissabte i diumenge al preu simbòlic d’1 € (sense cupó, 4,5 €).
• 24 fitxes divulgatives gratuïtes a tot color que ens explicaran de forma entenedora la
història de la literatura escrita pels autors valencians. Un recorregut des dels orígens
fins als nostres dies per les nostres lletres amb informació històrica i literària, i també
amb dades curioses sobre la vida i obra dels nostres clàssics.
• 50 mitges pàgines (25 en cada diari) amb les quals s’oferia informació sobre els
autors dels llibres que formaven la col·lecció, les obres de la campanya, consells
d’animació lectora i entrevistes a escriptors i gent del món televisiu. Recomanacions
breus, clares i molt suggeridores, ja que pretenien ser una invitació directa a la lectura.

Programació
La Campanya «Llegir en valencià. Els nostres clàssics» es posà en marxa el diumenge
17 de juny amb la distribució gratuïta de la rondalla Les velletes de la Penya Roja
d’Enric Valor amb els diaris Levante-EMV i El Mundo. La resta de títols es distribuïren
cada dissabte, amb El Mundo i cada diumenge, amb el Levante-EMV, fins el 29 de
juliol.

La distribució dels llibres, les fitxes i la publicació de les mitges pàgines als diaris va
durar un total de 6 setmanes. El primer llibre es va distribuir el dissabte 17 de juny,
encara que la publicitat de la campanya als mitjans de comunicació va començar dues
setmanes abans i l’últim el diumenge 29 de juliol.

Posteriorment, amb la finalitat de donar la possibilitat de completar tota la col·lecció i/o
adquirir exemplars solts es va fer una ampliació de la campanya fins el diumenge 12
d’agost.
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Pàgina web
Una de les eines que més repercussió ha tingut en la difusió de la campanya ha estat la
pàgina web (www.llegirenvalencia.org), la qual dóna testimoni de les activitats i
materials que han format part de «Llegir en valencià. Els nostres clàssics».

Campanya Nadalenca
Llegir per a créixer. Guia per a fer fills lectors
Què és
Coincidint amb les festes de Nadal, la Fundació Bromera va posar en marxa una nova
campanya de foment de la lectura amb l’objectiu de conscienciar les famílies del paper
fonamental que representen en la transmissió de l’hàbit lector als menuts.
La campanya Llegir per a créixer, va destinada a les famílies valencianes, amb
l’objectiu d’animar-les a participar de forma activa en la formació com a lectors dels
més menuts. La iniciativa té com a propòsit facilitar idees i recursos a pares i mares,
oncles i ties, germans i germanes, iaios i iaies perquè fomenten l’hàbit de llegir en
valencià en família, des de la infància. A més, un altre dels objectius és fomentar la
presència dels llibres entre els regals familiars que es fan a les festes nadalenques.

Elements fonamentals
-

La publicació de tres articles en els diaris Levante-EMV i El Mundo que inciten les
famílies a promoure la lectura a casa i recomanen incloure els llibres entre els
regals nadalencs.

-

L’obsequi als lectors dels diaris Levante-EMV i El Mundo, del llibre Llegir per a
créixer. Guia pràctica per a fer fills lectors, destinat a pares i mares.

-

La publicació en la web de la Fundació (www.fundaciobromera.org) de consells i
criteris per a escollir llibres per a regalar a xiquets i xiquetes.

Programació
La campanya començà el dissabte 15 de desembre de 2007, amb la primera de les
pàgines diàries destinades al foment de la lectura, fins al divendres 21 de desembre
de 2007, que es tancaria amb el regal del llibre Llegir per a créixer als lectors dels
diaris.
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Pàgina web
Per a la campanya nadalenca Llegir per a créixer. Guia per a fer fills lectors creàrem un
espai web dedicat exclusivament a la campanya.
http://www.fundaciobromera.org/Recursos/llegir_per_a_creixer.htm

Proposta de Pla lector per al context valencià: 2007-2010
La Fundació Bromera va presentar el passat mes de maig de 2007 als
mitjans de comunicació i entitats vinculades amb la lectura, la cultura i
la literatura, el Pla Lector per al context valencià: 2007-2010.

L’objectiu d’aquesta proposta és dissenyar, programar i aplicar un
conjunt d’accions i d’activitats per a potenciar i fomentar el plaer de la
lectura i augmentar, en conseqüència, els índexs lectors de la
població valenciana.

Per a aconseguir els objectius El Pla Lector en el context valencià per al 2007-2010
ofereix a la societat valenciana una relació d’actuacions i de propostes obertes. A més,
també proposa una relació d’accions de caràcter general i d’interés prioritari per a
potenciar i fomentar el plaer de la lectura i augmentar els índexs lectors de la població
valenciana.

El text complet del Pla Lector per al context valencià, està disponible a l’apartat de
recursos de la pàgina web de la Fundació Bromera.

Pla de Foment de la Lectura a Alzira 2007
La ciutat d’Alzira és una de les poques ciutats del territori que tenen dissenyat un Pla
de Foment de la Lectura Municipal. Altres ciutats com Carcaixent, Cullera o Vall d’Uixò,
també en tenen però estan en procés d’afiançament, ja que duen menys temps que el
d’Alzira, el qual està en funcionament des de l’any 2005.

La Fundació Bromera a petició de les Regidories de Cultura i Educació de l’Ajuntament
d’Alzira ha col·laborat al llarg d’aquests 2 anys amb la redacció, aplicació i avaluació del
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Pla de Foment de la Lectura d’Alzira. Altres entitats com la Biblioteca Pública Muncipal
també han participat des d’un primer moment.

El «Pla de foment de la lectura a Alzira 2007» és només un document base, una
proposta, que té com a finalitat dissenyar i emmarcar les línies generals d’actuació que
es pretenen portar a cap. Per tant, és tracta d’un text obert, tal com ho va ser el
document elaborat per a l’any 2006, a partir del qual se sol·licita –en l’organització i la
realització de les activitats concretes– la participació i la col·laboració de la resta
d’entitats i associacions ciutadanes, i també dels claustres de professors dels centres
educatius municipals, públics i privats concertats d’Alzira, de les AMPA, del CEFIRE
d’Alzira i de tots aquells col·lectius, empreses, llibreries, etc. que vulguen implicar-se en
alguna activitat determinada.

Els distints sectors de la població als quals va dirigit el Pla de Foment de la lectura,
queden englobats en els tres apartats següents:

o

Accions i activitats destinades a la formació dels mediadors: professors dels
centres educatius, associacions de mares i pares d’alumnes, bibliotecaris,
monitors, etc.

o

Accions i activitats destinades a la població escolar infantil i juvenil.

o

Accions i activitats destinades a la població adulta en general, les associacions
i els col·lectius que ho sol·liciten.

El text complet del Pla de foment de la lectura d’Alzira per a l’any 2007, està disponible
a l’apartat de recursos de la pàgina web de la Fundació Bromera.

Espais web de la Fundació Bromera
Al llarg de 2007 la Fundació Bromera ha posat en marxa diversos espais webs,
majoritàriament oberts per vinculació directa amb alguna de les activitats o campanyes que
ha dut a terme al llarg de l’any. A continuació detallem els espais webs que fins ara tenim al
nostre abast.

Pàgina web oficial de la Fundació
o

www.fundaciobromera.org

Informació institucional de la Fundació, notícies, activitats, recursos per a
descarregar, articles interessants, enllaços web d’altres entitats vinculades amb el
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foment de la lectura, d’editorials, revistes de literatura infantil i juvenil, contactes
amb professionals de l’animació lectora, i molts altres recursos útils per a qui estiga
interessat en el món de la lectura, la cultura i la literatura.

Pàgina web oficial de la campanya Llegir en valencià. Els nostres clàssics
o

www.llegirenvalencia.org

Calendari de la campanya, informació sobre les obres que formaren part, sobre els
autors dels llibres, enllaços web de les entitats col·laboradores, fitxes d’animació
lectora en format pdf per a descarregar, articles publicats als diaris, etc.

Pàgina web del curs Fomentar la lectura en la societat del coneixement
o

http://www.fundaciobromera.org/curs/

Tota la informació sobre el funcionament, calendari, continguts, ponents, etc del
curs Fomentar la lectura en la societat del coneixement. A més, enllaça amb el bloc
creat exclusivament per al curs http://tallerblocsbromera.blogspot.com/, els blocs
dels participants, dels ponets, d’altres entitats interessants, etc.

Espai web de la campanya nadalenca Llegir per a créixer
o

http://www.fundaciobromera.org/Recursos/llegir_per_a_creixer.htm

En aquest espai web trobem informació sobre la guia Llegir per a créixer, com
l’índex, els capítols, manuals d’ús per a mares i pares, per a bibliotecaris i llibreters,
i un apartat dirigit a les famílies per a ajudar-los a fomentar la lectura en l’àmbit
familiar, on hi ha propostes de lectura per a xiquets i xiquetes per edats,
experiències d’altres famílies en la campanya A mi m’ha funcionat! i bibliografia
recomanada per a pares i mares.
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