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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 2008, concretament des del mes de gener fins al
mes de desembre de 2008. 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 2008, la convocatòria
per tercer any consecutiu del Premi d’Experiències de Foment de la Lectura Ciutat

1

M e m ò r i a d ’ a c t i v i t a t s 2 0 0 8
www.fundaciobromera.org - lectura@fundaciobromera.org

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.

Des del mes de gener fins al mes de novembre de 2008 hem patrocinat o col·laborat
en més de 20 cursos i/o jornades de formació. 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.

Més de 2.500 mediadors culturals, una mitjana de 80 participants per curs, han
participat al llarg de 2008 en els cursos en els quals la Fundació Bromera ha estat
present. Participants majoritàriament vinculats professionalment al món de la cultura,
la lectura i l’ensenyament. Professionals de l’àmbit de l’educació, bibliotecaris, tècnics i
mediadors culturals, planificadors i gestors culturals, llicenciats i diplomats interessats
en la difusió cultural, professionals del sector públic i privat del món editorial, animadors
a la lectura, contacontes, pares i mares i públic en general.
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VII Jornades educatives de Cullera
Curs

organitzat

la

Fundació

Bromera,

la

Regidoria

d’Educació de l’Ajuntament de Cullera, el CEFIRE d’Alzira i
Bancaixa amb la col·laboració i el patrocini de les
Regidories de Cultura i Serveis Socials de l’Ajuntament de
Cullera, la Direcció General del Llibre, centres docents i
associacions de mares i pares de la ciutat de Cullera i la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
Aquesta activitat tancava la programació del Pla de Foment de la lectura Municipal de
Cullera i tractava de d’apropar als docents les competències bàsiques, el nou
concepte introduït oficialment al sistema educatiu amb l’aprovació i l’aplicació de la
LOE.
Les jornades que tingueren lloc entre el 22 i el 24 de gener a l’Hotel Santa Marta i
congregaren a més de 120 docents majoritàriament de la comarca de la Ribera Alta i
Baixa.

Curs Fomentar la lectura i l’escriptura a l’educació primària a
Castelló
Curs organitzat pel CEFIRE de Castelló 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
tècniques, estratègies i recursos d’animació lectora a l’aula.

Participaren especialistes com Josep Antoni Fluixà, Director de la Fundació Bromera,
responsables de l’empresa Món Animació i el professor Enric Ramiro. A les jornades
participaren un centenar de professors i professores majoritàriament de la província de
Castelló.
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IV Jornades de lectura i diversitat a Alzira
Jornades organitzades per quart any consecutiu durant el mes de febrer pel CEFIRE
d’Alzira, les Regidories d’Educació i Cultura de l’Ajuntament d’Alzira, el Mésmans, 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, Edicions 96, el claustre 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. Més
de 80 professors participaren a les jornades, però a més compta amb una ampla
participació per part del públic de tot tipus.
En aquestes jornades, es lliuren els premis del «V Concurs de Contes sobre la
Diversitat», en que participen alumnes de primària, secundària i educació especial de
diversos centre de tota la comarca de la Ribera, amb un participació que supera els
dos-cents originals.

Jornades de lectura, llibres i tradicions a Alzira
Les jornades de llibres i tradicions estan organitzades per les regidories de Cultura i
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 Generalitat Valenciana, la Mancomunitat de Municipis de la Ribera
Alta, la Fundació Bancaixa, l’Associació d’Estudis Fallers, el SERVAL, el Centre
d’Informació Juvenil, l’Arxiu Municipal d’Alzira, el Cercle Alzireny La Gallera, Edicions
Brosquil, i el CODERI.
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Les Jornades es prolonguen al llarg del mes de febrer i comprenen diverses activitats que
tenen al llibre com a principal protagonista. Aquest any 2008, anaven al voltant de la
celebració del VIII centenari del naixement del monarca fundador del Regne de València.
L’acte d’inauguració d’aquestes jornades va obrir oficialment les activitats organitzades
per la Generalitat Valenciana destinades a la celebració de l’efemèride, ja que Alzira ha
sigut elegida per a ser una de les tres ciutats inaugurals de l’any Jaume I.

Les jornades contaren amb conferències, presentacions de llibres històrics sobre la
història i la llegenda de Jaume I i també es presenta la novel·la Las lecciones del mar de
Javier Arias Artacho. La Fundació Bromera juntament amb la Falla la Malva i l’Ajuntament
d’Alzira, editaren una guia didàctica anomenada L’aigua i el mar: un tresor per a tots
dirigida als xiquets i elaborada per a treballar el tema de les falles, el teatre i l’ecologia a
l’escola.
Aquestes jornades se caracteritzem també pel lliurament del Premi Malva 2008 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 àmbits, 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 2008 s’organitzà la XI Trobada de Pallassos, dins de
la qual es van incloure activitats dirigides directament per a escolars, però també amb
tallers, espectacles i animacions per a tots els públics.

IV Jornades socioeducatives de Sueca
Les IV jornades socioeducatives de Sueca duren tres dies, al llarg dels quals es
reflexiona, i debat per millorar l’atenció a l’alumnat nouvingut als centres educatius,
mitjançant l’ utilització del valencià com a llengua vehicular. Bàsicament s’organitzen amb
l’objectiu de reflexionar, debatre i millorar el clima de convivència, a més de proporcionar
suport formatiu per afavorir les actuacions dirigides a la compensació educativa. Per
quart 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. Enguany participaren
un centenar de professionals principalment del món de l’ensenyament.
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Trobada de professionals d’animació lectora a Alzira
Per primer any, i a iniciativa del Grup d’Animació Món Animació, la Fundació Bromera va
organitzar aquest encontre amb l’objectiu d’impulsar les activitats de foment de la lectura.
L’organització parteix de l’existència al territori valencià de diferents grups i professionals que
desenvolupen activitats d’animació lectora principalment en centres escolars i en biblioteques
públiques. Actualment, al territori valencià, no existeix cap entitat o associació que coordine les
diferents ofertes d’animació lectora que existeix a la Comunitat Valenciana. Per aquest motiu, la
Fundació Bromera per al foment de la lectura posà en marxa aquest primera trobada de
professional de l’animació lectora que es celebrà el 8 de març a la Casa de la Cultura d’Alzira.
Dins del programa es va organitzar una taula redona que plantejà alguns temes com: “Què és
animar a la lectura?” o “Des d'on animem a la lectura?”. L’acte comptà amb la participació de
Josep Antoni Fluixà, Director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura i Felip
Kervarek, gerent del Grup d’Animació mÓn d’animaciÓ.
Les jornades van ser organitzades per la Fundació Bromera per al Foment de la lectura i Món
Animació i compta amb la col·laboració de les regidories de Cultura i Educació de l’Ajuntament
d’Alzira i de la Biblioteca Pública Municipal d’Alzira.
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II 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, per segon any consecutiu, 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, els ajuntaments de Dènia,
Teulada, Xaló i Pedreger amb la col·laboració de la
Conselleria de Cultura i Educació i la Diputació
Provincial d’Alacant.
Més d’un centenar de persones participaren a les conferències, sessió de contacontes
per adults a càrrec de Carles Cano i també la presentació d’una aproximació a
l’imaginari col·lectiu valencià a través de la ruta de les llegendes.

VII Jornades literàries de Carcaixent
Per seté any consecutiu, al mes d’abril, s’organitzaren les jornades literàries de
Carcaixent. Enguany, s’inscrigueren 63 docents, però la participació va anar més enllà
amb la participació dels veíns i veïnes de la localitat. 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·laborà la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la
Generalitat Valenciana, la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques i la Federació
Espanyola de municipis i províncies.

Aquest any les jornades comptaren amb la participació de la professora de la UOC,
Laura Borràs i de l’escriptor i crític de literatura infantil Pablo Barrena. A més es va
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presentar una experiència d’animació lectora a la creativitat poètica del CEIP Almazaf
d’Almussafes.

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
V Jornades sobre la promoció i el plaer de la lectura
Pla de Foment de la Lectura a Alzira 2008
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 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.

Al llarg del mes d’abril, s’organitzen nombrosos actes organitzats amb la finalitat
d’afavorir un acostament entre les poblacions nadiues i forasteres que conviuen a Alzira,
activitats 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;
presentació de projectes i activitats d’animació lectora per a grans i menuts.
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Les V Jornades sobre la promoció i el plaer de la
lectura organitzades a Alzira l’any 2008, comptaren
amb la presència de l’escriptor Gustavo Martin Garzo,
una taula redona sobre poesia infantil i juvenil, actes on
es van analitzar les relacions de domini igualtat entre
homes i dones a l’obra de Mercè Rodoreda, d’altes on
es va rebre homenatge a Glòria Fuertes i diverses
sessions on participació de lectura en diverses llengües,
a càrrec de nouvinguts residents a la ciutat d’Alzira. Es
presentaren també les últimes obres dels escriptors
Antonio Martínez, Juan Ramon Barat i Enric Lluch.

A més 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.

Allau de contes al Metro ( València)
Contes, aventures, música i llibres foren els protagonistes durant el matí del diumenge
13 d'abril de 2008. L’espai on es va desenvolupar l’acció va ser un lloc especial: l’estació
del metro d’Aragó a la capital valenciana. La Fundació Bromera va organitzar una sessió
d’animació a la lectura dirigida a tots els públics, a càrrec d’Anna Ballester i del mussol
NICANOR, mascota de la Fundació Bromera.

Llegir per a descobrir el món a la Vall d’Uixò (Castelló)
Les activitats que s’organitzaren al llarg del mes d’abril a la ciutat de Vall d’Uixò, va ser
organitzades per la Xarxa de lectura municipal de la Vall d’Uixó, patrocinades per
l’Ajuntament de Vall d’Uixò, la Fundació Noves Sendes i la Fundació Bromera. La
campanya volia mostrar la lectura com una alternativa d’oci i enriquiment personal entre
els alumnes d’infantil i primària. Va incloure xarrades per a pares i educadors a càrrec
d’Anna Ballester, mestra i membre del Patronat de la Fundació Bromera, activitats
d’animació lectora directament a les escoles i sessions de contacontes a la biblioteca
municipal.
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Animar a llegir en educació infantil: Els baguls contacontes
Curs organitzat pel CEFIRE de València amb la col·laboració de la Fundació Bromera per
al Foment de la Lectura. Participaren més de 50 professionals del món de l’ensenyament.
En aquest curs, entre altres, es presentaren els baguls contacontes, uns baguls plens de
contes que treballen la transversalitat, amb temes com la por, els valors, la música, la
poesia, etc. A més, es facilitaren als assistents, nombroses activitats, jocs i estratègies
per a fomentar la lectura a l’aula i se’ls ensenyà a com animar a la lectura amb la creació
de contes propis i s’explica el procés de confecció d’aquestos baguls.

Jornades d’educació per la igualtat entre dones i homes a
Alzira
Aquestes jornades es celebraren per primera vegada a Alzira amb la intenció d’acostar
al món educatiu diverses experiències i treballs que fomenten la igualtat. Varen ser
organitzades per les regidories de Polítiques d’Igualtat, Educació i Cultura de
l’Ajuntament d’Alzira, el CEFIRE d’Alzira i la Fundació Bromera. A més de conferències,
xarrades, i presentació de diverses experiències educatives per al foment de la igualtat,
es va fer una anàlisi de l’obra La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda i es presentà el
llibre Eròtiques i despentinades, a més d’un recital poètic de l’obra eròtica de diverses
escriptores.
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I Jornades literàries i teatrals de secundària (València)
L’any 2008 és el primer any que
s’organitzen aquestes jornades per
part del CEFIRE de València, el
Teatre El Musical i la Fundació
Bromera.
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Va comptar amb la participació de més de 150 professores i professors d’Educació
Secundaria. S’organitzaren del 22 al 24 de setembre i en elles s’impartiren diverses
sessions en les quals s’oferiren diverses pautes i estratègies per a introduir el cinema,
el teatre i la literatura a l’aula. També s’oferiren les claus per saber treballar una guia
didàctica.

V Jornades educatives de teatre escolar (València)
Al llarg de tres dies del mes de setembre, se celebraren a la sala de teatre L’Horta Teatre
situada a Castellar l’Oliveral, prop de la capital valenciana, les V Jornades Educatives de
Teatre Escolar. Es tracta d’unes jornades formatives, dirigides a professorat d’infantil i
primària, sobre estratègies per a introduir el teatre i els textos teatrals a l’escolar. A més
de la participació de diversos ponents que explicaren experiències realitzades, també
participaren alumnes de l’IES Federica Montseny. Per cinquè any consecutiu, les
sessions d’estes jornades gaudiren d’un notable èxit de participació per part del
professorat, ja que participaren més de 120 docents.
Aquestes jornades formatives estan organitzades pel CEFIRE de València, la sala de
Teatre L’Horta, l’Ajuntament de València i la Fundació Bromera.

I Congrés Ciutadania i Educació a l’Alcúdia
Aquest congrés ha estat organitzat pel CEFIRE d’Alzira, la Universitat de València i la
Fundació Bromera i comptà amb la col·laboració de l’Ajuntament de l’Alcúdia i Edicions
Bromera.
Al Congrés es proposàren diversos aspectes relacionats amb l’educació de l’alumnat per
a crear ciutadans. Les ponències giraren al voltat de formes d’aprendre i ensenyar
competències bàsiques, la globalització i els reptes de la immigració. Les jornades que
gaudiren d’un notable éxit per part del professorat, tingueren com a ponents al professor
Antoni Zabala, Director de la revista “Aula Innovación Educativa”, Samí Naïr, catedràtic
de Ciències Polítiques a la Universita de París VIII i Arcadi Oliveres, professor de la
Universitat de Autònoma de Barcelona, entre altres.
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Jornades biblioteca escolar i foment lector (Almussafes)
Aquestes jornades estaven adreçades especialment a pares i mares, professors,
pedagogs i psicòlegs. Es celebraren al Centre Cultura d’Almussafes els dies 29 i 30 de
setembre i foren organitzades per l’ajuntament d’Almussafes, la Biblioteca Pública
Municipal d’Almussafes, el CEFIRE d’Alzira i la Fundació Bromera.
Durant les jornades es van presentar experiències de foment lector i relacionades amb
les biblioteques escolars i participaren diversos escriptors de literatura per a infants. Entre
ells cal destacar la presència de l’escriptor Joaquín Londáiz, autor de la saga d’Eliot i una
taula redona en que participaren escriptors i escriptores d’obres infantils i juvenils com
són Joaquina Barba, Pura García, Enric Lluch, Urbà Lozano i Virgínia Martínez, moderats
pel director de la Fundació Bromera, Josep Antoni Fluixà.
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Jornades de lectura i composició escrita (Alzira)
Aquestes jornades foren organitzades per l’Ajuntament d’Alzira, el CEFIRE d’Alzira i la
Fundació Bromera. Participaren més de 50 docents i comptaren amb dos ponències a
càrrec de la professora i autora de diversos llibres didàctics, Glòria Sanz qui parla del
procés de composició a l’aula. La segona ponent va ser la professora Francina Martí, qui
actualment treballa al CIREL (Centre de Suport a la Innovació i Recerca en Llengües).

XIV Curs / Cicle de conferències
20 anys de cultura, un temps de celebracions
Premis Literaris Ciutat d’Alzira 2008
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 2008, va tindre una durada de 20
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.

Organitzat per l’Ajuntament d’Alzira, la Fundació Bromera, Edicions Bromera, la
Universitat de València, Bancaixa, la Mancomunitat de la Ribera Alta, el diari Levante-
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EMV, la UNED i el CEFIRE Alzira. Amb la col·laboració de l’Hospital de la Ribera, el
Col·lectiu d’Ensenyants de la Ribera (CODERI) i l’Institut de les Lletres catalanes.

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. Enguany el cicle recordà l’efemèride del vint

aniversari del Premi de novel·la Ciutat d’Alzira que encetaren l’editorial Bromera i
l’Ajuntament d’Alzira. Com a ponents, comptaren amb l’escriptora catalana Najat El
Hachmi, que va parlar sobre la creació literària arran la presentació del seu llibre L’últim
Patriarca, premi de narrativa Ramon Llull 2008, l’escriptor Fernando Delgado i el biòleg
Jesús Purroy, guanyador del Premi de divulgació científica Estudi General al 2007.

Les conferències que duren un mes, es
completen

amb exposicions, cinema,

visites culturals, concerts i presentacions
de llibres.

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.

II Curs 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·lectiu d’Ensenyament de la Ribera CODERI i l’Institut de
Tulell d’Alzira, va organitzar una segona edició d’aquest curs, que comptava amb llista
llistat d’espera de la primera edició.

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
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arribar a la literatura electrònica. Enguany han participat 30 alumnes, professorat i
bibliotecaris, que desenvolupen la seua tasca al llarg i ample del territori valencià. A
més en aquesta edició contàrem com alumna amb una professora de Barcelona.
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 un wiki, foren els
pilars fonamentals a treballar en aquest curs.

La primera part del curs, va ser impartida per Josep A. Fluixà, director de la Fundació
Bromera i per Laura Borràs, directora del grup de recerca Hermeneia i professora de la
Universitat Oberta de Catalunya, a les sessions teòriques. La novetat d’enguany va ser
una sessió de recerca de blogs i webs literàris que va ser impartida conjuntament per la
coordinadora d’activitats de la Fundació, Rosa Mengual i el director de publicacions
Bromera, Joan Carles Girbés. D’altra banda, les sessions pràctiques varen ser
conduïdes per professors especialistes pertanyents al grup Novadors. 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/ Al final de curs
cadascun dels alumnes obriren el seu propi bloc, de caire literàri.

I Mostra professional de contacontes «Contes escoltes»
Més de dos-centes persones es donaren cita el 31 d’octubre al Monestir de Santa Maria
de la Valldigna a Simat, en aquest primer aplec de contacontes. Al llarg de la jornada es
succeïren actuacions del bo i millor dels contacontes i cantacançons del territori valencià.
La mostra també va servir per a fer una visita guiada pel monestir de Santa Maria de la
Valldigna.
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X Jornades d’Innovació Educativa Alzira
Organitzades per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira, el CEFIRE d’Alzira, la
Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, i amb la col·laboració d’Edicions 96, els
Claustres de Professors i de Professores dels centres educatius d’Alzira i les AMPES
d’Alzira i l’associació Alteris.

Aquestes jornades s’organitzen al voltant 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. Cal destacar que des de fa dos anys, aquestos guardons incorporen
una nova modalitat anomenada Premi d’Experiències de Foment de la Lectura a
instàncies de la Fundació Bromera. A més del lliurament de premis, es presenten llibres i
s’ofereixen conferències i ponències al voltant de la innovació a les aules. Enguany cal
destacar la presència de Francisco Cascón, professor de la Diplomatura de Cultura de
la Pau de la Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

III Jornades de formació del professorat. L’Alcúdia
Al llarg d’aquest últim trimestre del 2008, la Federació d’Ensenyament de CCOO PV, la
Xarxa de Centres Públics C-340, el CEFIRE d’Alzira, l’Ajuntament de l’Alcúdia i la
Fundació Bromera organitzen aquestes jornades que enguany han estat dedicades a
parlar de l’expressió escrita com a eina de desenvolupament competencial.

Una vegada cada mes s’ha realitzat una conferència entre les que cal destacar la
inauguració de les jornades a càrrec de la mestra i membre del Patronat de la Fundació,
Anna Ballester. Ballester va exposar les diverses tècniques creatives que es poden
utilitzar per a treballar l’expressió escrita. Les jornades han tingut una participació que ha
superat les 150 persones.
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Assessorament i sessions formatives a altres entitats
La Fundació diàriament imparteix sessions formatives sobre activitats i estratègies de foment
de la lectura, xerrades-taller per a mares i pares sobre com fomentar la lectura en l’àmbit
familiar, sessions sobre escriptura creativa, traducció literària en el món editorial, tallers sobre
com es fan els llibres, formació sobre tècniques per a elaborar un pla lector, sobre l’organització
i dinamització de la biblioteca escolar dels centres. Participa en cursos on presenta les
activitats que du a terme. Assessora a entitats públiques i privades sobre com posar en marxa
Plans de Foment de la Lectura Municipals, animadors que fan sessions de contacontes,
proposa activitats que les biblioteques poden oferir al llarg del curs als seus usuaris, entre
altres.

Les entitats que al llarg de 2008 han rebut l’assessorament dels tècnics de la Fundació
Bromera són:

-

Centres educatius de la comarca de la Safor

-

Servei d’ensenyament de la Universitat d’Alacant

-

Centre educatiu de Mola d’Ares

-

Centres educatius de Vilafranca

-

IES Violant d’Hongria de Castelló

-

Centres educatius de la Vall d’Albaida

-

Centres educatius d’Ador

-

Centres escolars de Montaverner

-

IES Joan Fuster de Sueca

-

Biblioteques Municipals d’Alcoi

-

Biblioteca Municipal de Canals

-

Biblioteca Municipal de Polinyà

-

Escola Superior de Magisteri Ausiàs March

-

Octubre Centre de Cultura Contemporània

-

Escola Oficial d’Idiomes d’Alzira

-

Fira del llibre de València

-

Ajuntament de Teulada
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-

Ajuntament del Perelló

-

Biblioteca Pública Municipal de Xàbea

-

Biblioteca Pública Municipal de Carcaixent

-

CEIP Joan Brusca d’Albocàsser

-

Centres educatius de la comarca de la Ribera

-

Grup Món Animació

-

Grup Sènia Projectes Educatius

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 8 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 i enguany s’han posat a
funcionar per primera vegada dos maletes més de color verd pistatxo per al tercer cicle.

Cada maleta conté més o menys uns 80 llibres, tots ells en català 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.
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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 Elisenda la 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.
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A llarg de 2008 les maletes viatgeres viatjaren pels següents centres educatius:

1. CEIP Enrique Terrassa (Castelló)
2. CEIP Blasco Ibáñez (València)
3. CEIP Pare Català (València)
4. Metro València
5. CEIP Fernando de los Rios (Burjassot)
6. CEIP La Moreria (Castelló)
7. CEIP L’Olivera (l’Eliana)
8. CEIP Carles Salvador (Castelló)
9. CEIP José Senent (Massarojos)
10. CEIP de Castelló de Rugat (València)

Visites a la seu de la Fundació Bromera
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
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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.
Els centres que visitaren les instal·lacions de la Fundació al llarg de 2008 són:
1. CEIP La Concepció d’Ontinyent (València)
2. CEIP Los Naranjos de Gandia (València)
3. CEIP Vicente de los Rios de Canals
4. Col·legi Xúquer d’Alzira

Publicacions de la Fundació Bromera en 2008
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 2008 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

Quadern didàctic per a celebrar el 2
d’abril. Dia Internacional del Llibre Infantil
i Juvenil

Amb motiu del 2 d’abril, el Dia del Llibre Infantil i Juvenil coincidint amb l’aniversari del
popular escriptor danés Hans Christian Andersen, la Fundació Bromera per al Foment
de la Lectura commemora aquesta celebració amb l’edició d’una unitat didàctica per a
fomentar l’hàbit de la lectura. La guia que es va editar té com a nucli central el conte El
contador d’històries, obra de l’escriptora Teresa Broseta, que compta amb il·lustracions
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de Cristina Duran i que va acompanyat per una completa guia d’activitats didàctiques
elaborades per Anna Ballester, mestra i especialista en animació lectora.
La Fundació Bromera, una entitat sense ànim de lucre, ha editat més de 10.000 guies
que s’han enviat de forma gratuïta a escoles, llibreries, biblioteques, centres de
formació de professorat i centres culturals del nostre domini lingüístic.
L’objectiu d’aquesta campanya és suggerir idees i propostes d’activitats per tal de
consolidar el mes d’abril com el «Mes del llibre i la lectura», tant als centres docents
com en l’àmbit familiar, les biblioteques públiques, les llibreries i els centres culturals.
Amb aquesta iniciativa es pretén familiaritzar els xiquets i les xiquetes de totes les
edats amb el món del llibre, a fi d’intentar crear l’hàbit de la lectura.
A més, hi ha Ajuntament que fan edicions personalitzades dels quaderns. Ajuntaments
com ara el d’Alzira, Picassent, Teulada, Algemesí i Mutxamel entre altres.

Quadern didàctic. L’aigua i el mar: un tresor per descobrir

La Fundació Bromera juntament amb la Falla la Malva i
l’Ajuntament d’Alzira, editaren una guia didàctica anomenada
L’aigua i el mar: un tresor per a tots dirigida als xiquets i
elaborada

per a treballar el tema de les falles, el teatre i

l’ecologia a l’escola.
Se’n van reproduir 2.000 exemplars que foren repartits per
tots els centres de la població d’Alzira. Aquest material, està
disponible en format pdf al web de la Fundació.

21

M e m ò r i a d ’ a c t i v i t a t s 2 0 0 8
www.fundaciobromera.org - lectura@fundaciobromera.org

Cartells per al Dia Internacional del Llibre
Se’n van fer 4.800 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 2008 imprimirem 1.000 punts de lectura amb la imatge del cartell del dia 23 d’abril
2008.

III Edició Premi d’Experiències de Foment de la lectura ciutat
d’Alzira
L’objectiu del premi és 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. Està dotat amb 1.000€ a la millor
experiència presentada.
L’experiència guanyadora de 2008 va ser: “Un fum de lletres” del CEIP L’Olivera de l’Eliana
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Campanyes promogudes per la Fundació Bromera en 2008

Campanya Llegir en valencià, per a conéixer-nos

Llegir en valencià per a coneixer-nos és una campanya que vol fomentar la lectura i
promocionar el valencià. El fil conductor de la campanya del 2008 va ser el descobriment
d’aquelles característiques històriques, culturals i socials que configuren el poble
valencià. La col·lecció de tretze llibres creada expressament per a la campanya tractava
temes com les festes, la música, la cuina, els jocs, l’art, la literatura i la llengua, entre altres, en
clau valenciana. Els llibres, amb una redacció acurada i entenedora, estaven adreçats a lectors
adults i joves però també als nouvinguts interessats en conéixer les característiques del poble
valencià que els ha acollit.
La campanya Llegir en valencià, per a conéixer-nos es presentà el 12 de juny, a la Casa
de la Cultura d’Alzira en un acte al qual assistiran representants de totes les entitats
adherides i en el que a més, es presentaren els espots televisius que durant l’estiu convidaren
a llegir en valencià. El llibres començaren a distribuir-se als quioscs a partir del 14 de juny i
durant les set setmanes vinents.
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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 €).

• 32 fitxes divulgatives gratuïtes a tot color que ens explicaran de forma entenedora la
història i trets fonamentals de cadascuna de les comarques valencianes. Es distribuïren
de forma gratuïta entre els lectors dels dos diaris, de dimecres a dissabte, al llarg de les
setmanes de la campanya. En cada fitxa s’explicava les característiques principals de
la demarcació territorial, els pobles que la integren, la població, les festes més
rellevants i aquells trets més singulars de cadascuna.

• 50 mitges pàgines (25 en cada diari) amb les quals s’oferia informació sobre els
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.
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TÍTOLS
LES NOSTRES FESTES (Levante - El Mundo)
ELS NOSTRES MENJARS (El Mundo)
LA MÚSICA VALENCIANA (Levante)
ELS JOCS I ELS ESPORTS VALENCIANS (El Mundo)
GRANS PERSONATGES VALENCIANS (Levante)
L'ARQUITECTURA I L'URBANISME VALENCIÀ (El Mundo)
OFICIS (Levante)
L'ECONOMIA VALENCIANA (El Mundo)
LLENGUA I LITERATURA (Levante)
COSTUMS I TRADICIONS (El Mundo)
ESPAIS NATURALS VALENCIANS (Levante)
REFRANS, FRASES FETES I CONTES POPULARS (El Mundo)
L'ART DELS VALENCIANS (Levante)

Pàgina web www.llegirenvalencia.org

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, per a conéixer-nos». Un espai on
s’ha ampliat més la informació sobre cadascun dels temes que s’han tractat als llibres,
amb recomanacions de llibres i de planes web on es pot trobar més informació.

En total distribuírem més de 3.000.000 de fitxes i imprimírem més de 187.400
llibres. La mitjana de compradors que completaren la col·lecció estigué en 4.000
(LEVANTE-EMV) i 2.300 persones (EL MUNDO).
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Campanya de la Generalitat de Catalunya
“Llegir ens fa més grans”.

Nova edició de la guia Llegir per a créixer. Guia per a fer fills
lectors

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 ens fa grans, va destinada a les famílies catalanes, 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.
Més d’una desena de diaris distribuiran, de forma gratuïta i a través dels quioscos de
Catalunya, una nova edició de Llegir per a créixer el diumenge 14 de desembre.
El llibre es podia aconseguir amb la compra del diari La Vanguardia, El Periódico, El
País, Presència, El Punt, Segre, El 9 Nou, entre altres.
Va ser una gran oportunitat per arribar a desenes de milers de cases de la mà del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i de la Fundació Bromera per al
Foment de la Lectura. La promoció forma part de la campanya Llegir ens fa més grans,
del Pla de foment de la lectura 2008-2011 de la Generalitat de Catalunya Llegir ens fa
+ grans
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Campanya “Voluntariat pel valencià”
La Fundació Bromera ha col·laborat també al llarg de 2008 de manera contundent amb
el programa de Voluntariat pel valencià, una iniciativa d’Escola Valenciana que té per
objectiu crear nous parlants en valencià. la Fundació Bromera ha donat 100
col·leccions de la campanya Llegir en valencià, per a conéixer-nos. Una donació de
1.300 llibres que els organitzadors repartiren de forma gratuïta entre els voluntaris i
aprenents que participen en la campanya.
Per a més informació: www.voluntariatpelvalencia.org

Pla de Foment de la Lectura a Alzira 2008
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
Pla de Foment de la Lectura d’Alzira. Altres entitats com la Biblioteca Pública Municipal
també han participat des d’un primer moment.

El «Pla de foment de la lectura a Alzira 2008» 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 2008, 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.
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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 2008, està disponible
a l’apartat de recursos de la pàgina web de la Fundació Bromera.

Espais web de la Fundació Bromera
Al llarg de 2008 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
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.
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Pàgina web oficial de la campanya
Llegir en valencià, per a conéixer-nos

o www.llegirenvalencia.org

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