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1. LA FUNDACIÓ

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 l’ensenyament.

L’entitat, que va ser creada el 2002, disposa d’una trajectòria amb centenars d’activitats 

que han rebut el suport de nombroses persones, entitats i institucions. Bàsicament, la 

seua tasca principal s’ha dirigit a la formació dels mediadors i dels usuaris lectors, mit-

jançant l’organització de cursos, jornades, conferències, cicles, presentacions de llibres, tallers 

d’animació lectora, visites d’autors i autores a centres educatius i biblioteques públiques, reco-

manacions de lectures, etc., així com l’assessorament a institucions, públiques o privades, 

en l’organització de campanyes de foment de la lectura.

Des que va ser fundada, ha commemorat esdeveniments culturals com el Dia Internacional 

del Llibre i altres celebracions importants vinculades al món de la cultura, el llibre i la lectura. I, 

sobretot, ha impulsat campanyes de foment lector per a públic adult i no lector, com ara les 

de «Llegir en valencià», que han arribat a milers de valencians durant els últims quinze anys. 

La seua trajectòria garanteix tres requisits essencials:

Experiència

La Fundació Bromera té una llarga experiència contrastada en l’organització de campanyes i 

activitats de foment de la lectura i culturals des de fa 18 anys.

Prestigi

És la primera entitat dedicada al foment lector del territori valencià i compta amb el 

prestigi i el reconeixement aconseguits al llarg dels anys. Un treball al qual s’han sumat amb 

posterioritat altres iniciatives per part d’institucions públiques i privades, amb les quals col·la-

bora per a sumar esforços.

Especialització

Ha treballat en el món escolar i en la formació de mediadors no només amb l’edició de publi-

cacions, sinó també impartint cursos, tallers i conferències sobre foment de la lectura. El 

consell assessor de l’entitat està format per destacats representants del món de l’escola, 

la universitat, l’edició, l’animació lectora i la literatura, que provenen de tot el territori.

Actualment, les seues activitats es troben publicades en diverses plataformes digitals, com el 

sarc de la Diputació de València, la Motxilla Cultural de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
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Cultura i Esports, i el catàleg de foment lector de la Fundació full. Així mateix, la Fundació 

Bromera forma part de la Comissió de Cultura de la mecuv i la Comissió d’Educació i Cul-

tura de la Mesa de Participació de la Cultura Valenciana.

L’equip humà

Enguany fa 18 anys que treballa, cada dia, per a incrementar els índexs de lectura en valencià 

des de la renovació de formats i propostes. La seua trajectòria cultural està avalada per un 

bon nombre de biblioteques, centres culturals i entitats d’àmbit públic, privat, acadèmic, uni-

versitari, polític i social que any rere any renoven la seua col·laboració en projectes impulsats 

des de la Fundació o li demanen suport en iniciatives pròpies. Iniciatives que l’entitat dona a 

conéixer mitjançant butlletins electrònics als amics i les amigues que formen part del Club 

d’Amics de la Lectura, més de 17.000 persones vinculades professionalment o personal-

ment al món de l’educació i de la cultura. Accions, campanyes i activitats que compten amb la 

participació d’un nombrós grup de col·laboradors externs, que ajuden a posar en marxa 

cadascun dels projectes. 

En 2020 la Fundació va renovar l’òrgan de direcció de l’entitat i a hores d’ara el patronat i 

el consell assessor està format per les següents persones: 

  Rosa Mengual 
Directora

  Anna Ballester 
Membre del 
consell assessor

  Míriam Salvador 
Responsable de 
comunicació

  Joan Borja 
Membre del 
consell assessor

  Josep Gregori 
President

  Enric Lluch 
Membre del 
consell assessor

  Joan Andrés 
Vicepresident

  Josep A. Fluixà 
Membre del 
consell assessor

  Teresa Gregori 
Secretaria

  Adelina España 
Membre del 
consell assessor
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  Lliurament del Premi Marc Granell organitzat per ccoo pv.

Premis i reconeixements

El darrer reconeixement atorgat a l’entitat va ser en desembre de 2020. El sindicat de 

treballadors i treballadores Comissions Obreres del País Valencià va reconéixer el treball de la 

Fundació Bromera en la categoria d’institucions destacades pel seu compromís amb la llengua 

amb el Premi Marc Granell a institucions del País Valencià.

En 2019 va rebre el Premi Pont de Ferro a l’activitat cultural de la Junta Local Fallera 

d’Alzira. En 2018 la seua trajectòria va estar reconeguda pel Consell Escolar de la Comunitat 

Valenciana amb el Premi a la Cultura de la Participació. També va obtindre el mateix any el 

Premi VIP 2018 de l’Associació Cultural Falla El Mocador de Sagunt, que distingeix les enti-

tats que lluiten per divulgar les tradicions i la cultura valenciana. En el lloc web de la Fundació 

Bromera es pot consultar la resta de premis rebuts: www.fundaciobromera.org.
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  Escultura que es lliura als guardonats i guardonades en 
els Premis Fundació Bromera al Foment de la Lectura.

2. RECONEIXEMENTS 
AL FOMENT DE LA LECTURA

2.1 Premis Fundació Bromera 

al Foment de la Lectura

Els Premis Fundació Bromera al Foment de la Lec-

tura són un reconeixement que distingeix aquelles 

persones o entitats que, gràcies al seu impuls vital, 

representen els valors i els objectius que promou 

l’entitat, com el foment de la lectura o la difusió 

del valencià.

Joan Pla i l’iecma

Els Premis Fundació Bromera al Foment de la Lec-

tura han reconegut enguany la trajectòria de l’es-

criptor Joan Pla i el treball en favor de la cultura 

de l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina 

Alta (iecma). 

El consell assessor de la Fundació Bromera per 

al Foment de la Lectura –format per Josep Antoni 

Fluixà, Josep Gregori, Joan Andrés Terentí, Anna 

Ballester, Enric Lluch, Joan Borja, Adelina España i 

Josep Gregori Soler– va considerar atorgar el Premi 

Fundació Bromera al Foment de la Lectura, en la mo-

dalitat individual, a Joan Pla, per la seua indiscutible 

trajectòria en defensa de la cultura, la literatura 

i la promoció del valencià.

Nascut a Artana i docent de professió, Joan Pla 

ha publicat més de 60 novel·les, entre les quals 

destaca Mor una vida, es trenca un amor, un dels 

clàssics per excel·lència de la literatura valenciana. 
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Editada en 1981, ha venut més de 200.000 exem-

plars. Les seues obres han rebut diversos premis 

literaris, com l’Enric Valor de Novel·la, el Fundació 

Bancaixa de Narrativa Juvenil o el Vicent Silvestre 

de Narrativa Infantil.

En la modalitat col·lectiva, el guardó ha sigut per a 

l’iecma. Amb més de 600 socis i 35 anys al servei 

de la cultura, s’ha convertit en una de les entitats 

culturals més prestigioses i antigues de les co-

marques d’Alacant. Va nàixer l’any 1985 com un 

espai de trobada on aplegar tot tipus de treballs o 

d’informació cultural de la Marina Alta i sobre aquesta.

A més, durant el lliurament dels premis, es va retre 

homenatge a Llorenç Giménez, que ens va deixar en 

2019. Escriptor, contacontes i docent, va ser un dels 

impulsors de la renovació pedagògica a l’esco-

la valenciana i un dels màxims exponents de la 

narració oral valenciana.

Gala de lliurament

El divendres 7 de febrer va tindre lloc l’acte de lliura-

ment dels Premis Fundació Bromera al Foment de la 

Lectura 2020. La Sala Siglo xxi de l’Alcúdia va reunir 

diverses personalitats procedents del món de la po-

lítica, la cultura i l’educació, en un sopar que va retre 

homenatge a tres agents culturals que han treba-

llat incansablement per la promoció de la nostra 

llengua i la nostra literatura en les darreres dècades.

El sopar va estar amenitzat amb un concert del 

cantant alcudià Christian Penalba amb la col·labo-

ració del seu germà, Jonatan Penalba, i presentat 

pels narradors Anna Ballester i Carles Cano, amics 

de Llorenç Giménez. En el transcurs de la gala, els 

guardonats van ser obsequiats amb una delicada es-

cultura dissenyada per l’artista Ramon Pla, inspirada 

en la sensació de llibertat que transmet la lectura.

  Joan Pla és escriptor. 
© Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

  Llorenç Giménez era narrador. 
© Marc Bellmunt Rubio

  Junta de govern de l’IECMA.
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Publicació

Amb motiu de la quarta edició dels pre-

mis, la Fundació Bromera va editar un 

llibre que conté un perfil i una en-

trevista de Joan Pla, realitzada per 

l’escriptor Vicent Usó, i un reportatge 

sobre l’iecma de Joan Borja, director 

de la Càtedra Enric Valor de la Universi-

tat d’Alacant. A més, el llibre inclou un 

article de Carles Cano i un poema escrit 

per Anna Ballester, ambdós dedicats a 

Llorenç Giménez.

  Els guardonats amb membres de la Fundació Bromera i autoritats polítiques.

Llibre editat amb motiu dels 

Premis Fundació Bromera 2020. 
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2.2. Premi Llegir

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura va convocar en 2020 la novena edició del 

Premi Llegir amb l’objectiu d’estimular la creació d’articles sobre la importància de la 

lectura.

Podien optar a la convocatòria textos inèdits i articles publicats durant els anys 2019 i 2020 

(en diaris, revistes, blogs, llocs web o llibres). En quedava exclosa la crítica literària. Els articles 

podien ser presentats per l’autor o l’autora, de qualsevol nacionalitat, o per part del mitjà en 

què els hagen publicat. Es valorava especialment que l’article estiguera escrit en valencià o 

que fera referència a la lectura en valencià. Les bases es poden consultar ací.

De tots els articles presentats, se seleccionaren tres premis, amb la dotació següent: primer 

premi, 500 euros; segon, 300 euros i tercer, 200 euros.

Articles guanyadors

«Has pensat mai què faries amb els teus llibres si, inesperadament, algú t’anunciara que et 

queden cinc mesos de vida?». Així comença «Q i la biblioteca final», l’article guanyador del 

Premi Llegir 2020 (dotat amb 500 €). La seua autora és Pilar Alfonso Escuder, professora 

de cultura audiovisual i de valencià de l’ies Lluís Vives de València, qui defensa, en el text, que 

«rellegir és abraçar».

   Coberta de les bases del Premi Llegir 2020.



10

Memòria d’activitats 2020 

Fundació Bromera per al Foment de la Lectura

El jurat –format per Cristina Marqués Ferrer, Maria Viu Rodríguez, Beatriz Martínez Martí i 

Míriam Salvador Corts– va acordar per majoria destacar com a segon premi (dotat amb 300 €) 

«Els llibres, les millors drogues», de Neus Talavera Cases, professora de valencià a l’fpa Enric 

Valor de Xirivella. En aquest, l’autora compara la capacitat que té la lectura de despertar tot 

tipus d’emocions i d’evadir-nos de la realitat amb la que tenen els estupefaents.

El tercer premi (dotat amb 200 €) va ser per a l’escriptor Enric Senabre Carbonell, profes-

sor de filosofia i ètica a l’ies Ramon Llull de València, per «Llegir», en el qual fa referència a l’obra 

Errata, de George Steiner. Com explica Senabre en l’article, «la reivindicació de la lectura com una 

activitat personal, única, irrepetible és un dels temes que vertebra l’obra i guia el criteri herme-

nèutic que converteix aquesta activitat en una tasca acumulativa, comprensiva i autocorrectora».

Lliurament

L’acte de lliurament va tindre lloc el dissabte 21 de novembre, a les 13.30 h, durant la 

cloenda de la 6a Trobada de Professorat de Valencià, que es va celebrar al Menador Espai 

Cultural de Castelló de la Plana.

  Autors dels articles guanyadors del Premi Llegir amb les mem-
bres del jurat.

Publicació

En 2020, la Fundació Bromera va editar el llibre La 

importància de la lectura. Articles guanyadors del Premi 

Llegir 2012-2020, que inclou els textos guardonats 

des de la primera edició fins a la novena. Els autors i 

autores dels textos són Manuel Baixauli, Martí Do-

mínguez, Sebastià Carratalà, Lola Moreno, Anna 

Rubio, Javier Bernabeu, Marta Meneu-Borja, Ma-

ria Vàzquez i Pilar Alfonso.
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2.3 Premi d’Experiències de Foment de la Lectura Ciutat d’Alzira 

Els Premis d’Innovació Educativa Ciutat d’Alzira van nàixer com un estímul indubtable a l’experi-

mentació educativa que dia a dia es porta a cap a les aules de les nostres escoles i instituts. Es 

pretenia donar suport a la tasca, sovint silenciosa, de molts professors i professores 

decidits a millorar l’ensenyament i la formació de les nostres generacions futures.

En 2020 l’Ajuntament d’Alzira va convocar una nova edició dels Premis d’Innovació Educati-

va Ciutat d’Alzira, que incloïen el XXII Premi d’Innovació Educativa i el XV Premi d’Experiències 

de Foment de la Lectura.

De totes les experiències presentades al XV Premi d’Experiències de Foment de la Lectu-

ra, es va seleccionar un primer premi i un segon, amb la dotació següent: primer premi, 

800 euros, i segon premi, 600.

Es valoren de manera positiva els treballs i les experiències que tenen com a objectiu la 

difusió de l’obra d’escriptors i escriptores de literatura infantil i juvenil en català, les 

experiències que fomenten la lectura per plaer i els projectes on estiguen implicats distints 

sectors de la població, de la comunitat educativa i/o de l’àmbit educatiu.

Hi pot participar tot el personal docent i el personal de suport en actiu, tant de manera 

individual com en equip, que forme part de la plantilla dels centres educatius o formatius públics, 

concertats o privats, on s’impartisca Educació Infantil, Primària, Secundària, Educació Especial, For-

mació de Persones Adultes o Ensenyaments Especialitzats de qualsevol població de la Comunitat 

Valenciana. També poden participar-hi col·lectius de mares i pares sempre que el treball presentat 

estiga vinculat a l’àmbit educatiu, i totes aquelles persones que treballen en una biblioteca de 

qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, així com grups d’animació lectora i especialistes.

Experiències guanyadores

El ceip Lluís Vives d’Ontinyent va aconse-

guir el primer guardó del XV Premi d’Experi-

ències de Foment de la Lectura Ciutat d’Alzira, 

dotat amb 800 euros, amb el projecte Contes 

que volen i altres històries. El segon, dotat 

amb 600, va ser per al ceip Tirant lo Blanc 

d’Alzira, que va presentar el treball Fullejant 

entre fulles.

A més, hi va haver dues mencions especials per a les experiències Llegir sense majúscules 

i La Champions Llig, duel de titans i booktrailer, presentades per Begonya Soler Soriano 

(ies Hort de Feliu) i Ana Isabel del Fresno (ceip Ausiàs March de la Vall d’Uixó), respectivament.

  Lliurament del diploma a Begonya Soler Soriano.
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3. CAMPANYES D’ANIMACIÓ LECTORA 

3.1 Campanya «Clubs de lectura. Entre línies» 

«Clubs de lectura. Entre línies» és una campanya impulsada 

per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura per a 

promoure la creació i dinamització de clubs de lectura en 

valencià entre la població adulta en biblioteques, llibreries i 

centres de formació de persones adultes del nostre territori. 

El projecte va donar el tret d’eixida en maig de 2019 i ha 

continuat desenvolupant-se al llarg del 2020.

Un club de lectura és un punt de trobada, un diàleg entre un grup de persones que lligen al 

mateix temps el mateix llibre i que es reuneixen periòdicament per a comentar-lo. Un espai on 

els participants intercanvien opinions respecte al tema que tracta el llibre, l’estil literari de l’obra, 

les accions que transcorren així com també, altres aspectes vinculats al llibre en concret. Els 

clubs de lectura ens ensenyen a anar més enllà del llibre, a llegir entre línies i descobrir 

un mateix llibre des de diferents perspectives.

Espai web

«Clubs de lectura. Entre línies» compta amb un espai web propi: www.clubdelecturaen-

valencia.org. Aquest, dissenyat exclusivament per a la campanya, és on, de manera 

totalment gratuïta, poden registrar-se totes aquelles biblioteques públiques, llibreries 

i cfpa interessades a posar en marxa un club de lectura. També poden registrar-s’hi els 

clubs ja existents. 

En 2020 hem dissenyat i hem desenvolupat una nova secció en el web amb l’objectiu de 

penjar-hi recursos que els coordinadors i coordinadores poden descarregar directament 

i de forma gratuïta.

  Nova secció del web www.clubdelecturaenvalencia.org.
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#TrobadesEntreLínies

La Fundació Bromera va organitzar en 2020 les #TrobadesEntreLínies, un cicle de trobades 

digitals gratuïtes amb escriptors i escriptores emmarcat dins de la campanya d’animació 

lectora «Clubs de lectura. Entre línies». 

Les sessions es van desenvolupar del 24 de setembre al 8 d’octubre a les 19.00 h, en 

directe i de forma simultània, al canal de YouTube (Fundació Bromera) i a la pàgina de Facebook 

(@fundaciobromera) de l’entitat.

Programa de les
#TrobadesEntreLínies. 

Els escriptors i les escriptores que hi van participar són els següents:

• Martí Domínguez: 24 de setembre, L’esperit del temps.

• Gemma Pasqual: 25 de setembre, Viure perillosament.

• Anna Moner: 28 de setembre, La mirada de vidre.

• Vicent Usó: 29 de setembre, No sabràs el teu nom.

• Xavier Aliaga: 30 de setembre, Les quatre vides de l’oncle Antoine.

• Núria Cadenes: 1 d’octubre, Guillem.

• Joan Carles Ventura: 2 d’octubre, Em diuen Fletxa.

• Eva Baltasar: 5 d’octubre, Boulder.

• Anna Maria Villalonga: 6 d’octubre, Els dits dels arbres.

• Manuel Baixauli: 7 d’octubre, Ignot.

També hi ha participat Jordi Martín Lloret, editor de Més Llibres, qui va parlar sobre el 

llibre Tres dones, de Lisa Taddeo, el 8 d’octubre.
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A més, el cicle ha comptat amb la participació de Mariola Nos, gestora cultural i coordina-

dora de diversos clubs de lectura, i Irene Rodrigo, periodista especialitzada en literatura, que 

s’han encarregat de presentar i entrevistar els autors i les autores. El programa es pot 

descarregar en la secció «Notícies» del web www.fundaciobromera.org.

  Les trobades es poden visualitzar al canal de YouTube de la Fundació Bromera.

Publicitat de les #TrobadesEntreLínies. 
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3.2 Campanya «Celebrem 

el Dia del Llibre a casa!» 

En 2020, a causa de la situa-

ció sanitària provocada per 

la Covid-19, la Fundació Bro-

mera no va poder organitzar la 

tradicional Campanya del Dia 

del Llibre Infantil i Juvenil. 

En el seu lloc, va impulsar una 

iniciativa que proposava idees 

i activitats per a celebrar el 

Dia del Llibre Infantil i Ju-

venil i el Dia del Llibre i els 

Drets d’Autoria a casa i en 

família a través d’una infografia. 

Aquesta es va publicar al web de 

l’entitat i es va difondre a tra-

vés de les xarxes socials i del 

butlletí corporatiu. La infografia 

es pot descarregar a: https://

fundaciobromera.org/articles/

dia-del-llibre-infantil-i-juvenil/.

  Infografia realitzada per a animar 
les famílies a celebrar el Dia del Llibre.
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3.3 Campanya 

«Jo crec en el valor dels llibres» 

La Fundació Bromera per al Foment de la Lec-

tura va col·laborar en 2020 amb Edicions Bro-

mera per a posar en marxa una campanya de 

sensibilització per a fer visible el valor del 

llibre com a producció cultural, fruit de la 

conjunció del treball i la creativitat de mol-

tes persones: autors i autores, editorials, dis-

tribuïdores, llibreries… tots junts fan possible 

la construcció d’un imaginari cultural i literari.

En els dies de confinament a casa a causa 

de la crisi sanitària, les diferents manifesta-

cions de la cultura –llibres, pel·lícules, músi-

ca, cançons…– ens van ajudar a superar la 

situació. Ara bé, algunes iniciatives solidàries 

que permetien un accés fàcil i gratuït a una 

part de creacions educatives i culturals, havien 

de conviure amb la idea que la cultura té un 

valor i uns propietaris, que el treball i les 

idees de les persones implicades en la creació 

dels llibres s’havia de retribuir, i que els seus 

drets no es podien vulnerar impunement.

Per això, durant el mes d’abril, Bromera i la 

Fundació Bromera convidaren els ciutadans 

i agents culturals a implicar-se en la cam-

panya El valor dels llibres. Cada setmana es 

llançaren una sèrie de vídeos protagonitzats 

per persones conegudes, però també persones 

anònimes vinculades al món del llibre, que ens 

recordaren el valor dels llibres i la cultura.

A més, la Fundació Bromera va aportar i va difondre una sèrie de materials educatius 

per a donar a conéixer a menuts i grans el procés de creació dels llibres i les perso-

nes que els fan possibles. Entre ells, cal destacar l’exposició «Com es fa un llibre?» que 

va estar disponible en obert de manera digital i el joc digital Què saps de Com es fa un llibre?. 

  Panell de l’exposició «Com es fa un llibre?».
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L’exposició explica el procés que es dona des que l’autor o autora tecleja a l’ordinador l’última 

frase de l’obra fins que aquesta arriba a les mans del públic, completament editada, i mostra la 

gent que hi participa.

3.4 Campanya «Un llibre i una mocadorada 

per a qui més estimes»

Regalar una mocadorada o mocadorà a la perso-

na estimada forma part de la tradició popular 

en la celebració de la diada del 9 d’Octubre 

a València, tot i que aquest costum ja s’està 

estenent a tot el territori. El present consisteix 

en un mocador de cap que embolica com un 

fardell dolços de massapà de diferents formes 

i colors que representen els fruits de l’horta i 

es col·loquen deixant al mig dues figures més 

grans i principals: la piuleta i el tronador.

La Fundació Bromera per al Foment de la 

Lectura va posar en marxa, durant els mesos 

de setembre i octubre de 2020, la campanya 

«Un llibre i una mocadorada per a qui més 

estimes» amb l’objectiu d’aconseguir que se 

celebre la festa del 9 d’Octubre regalant 

una mocadorada i un llibre.

Per tal d’animar la gent a participar-hi, la Fundació Bromera va oferir un conjunt de pro-

postes pràctiques, fàcils de posar en marxa, que poden descarregar-se gratuïtament ací. Hi 

ha activitats per a organitzar en llibreries, biblioteques, pastisseries o en l’aula, a més 

d’idees divertides per a celebrar aquesta efemèride en família.

La iniciativa compta també amb l’edició d’un cartell, obra de la il·lustradora valenciana Tres 

Voltes Rebel, que es va fer arribar a tots els centres educatius, biblioteques públiques 

municipals, agències de lectura i llibreries del territori valencià.

A més, l’entitat va llançar, a través de Facebook, un concurs amb el qual es podien aconse-

guir lots de llibres, làmines il·lustrades per l’artista Fran Parreño i bosses de tela. Les bases del 

sorteig es poden consultar en la pàgina de Facebook.

  Cartell de la campanya «Un llibre i una mocadorada 
per a qui més estimes».
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3.5 Campanya «Llegim? 8-12 anys» 

Un any més, la Fundació Bromera i la Fundació full pel llibre i la lectura impulsaren conjuntament 

la campanya «Llegim? 8-12 anys», amb el suport institucional de la Conselleria d’Educació, 

Cultura i Esport. En aquesta edició, els principals destinataris de la campanya eren les famílies 

dels xiquets i les xiquetes que tenen entre 8 i 12 anys. Una iniciativa que té com a objectiu 

principal fer de la lectura per plaer una activitat més d’oci familiar.

El projecte és una continuació de la col·laboració iniciada per ambdues entitats en 2019 

i forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura (pvfll) 2017-2020. La 

campanya de 2019 estava adreçada a les famílies de xiquets i xiquetes de 0 a 7 anys i la 

de 2020 buscava ampliar aquesta franja de 8 a 12 anys amb continguts i activitats nous.

 Imatge de la campanya «Llegim? 8-12 anys».

Lloc web 

La campanya compta amb un espai web 

propi (www.llegim.org) on hi ha vídeos 

amb consells de famílies lectores i pro-

fessionals del món cultural, recomana-

cions de llibres per a cada edat i fitxes 

amb activitats pràctiques per a rea-

litzar en família, entre altres recursos.



Memòria d’activitats 2020 

Fundació Bromera per al Foment de la Lectura

19

 Mock-up de l’espai web de la campanya «Llegim? 8-12 anys».

Exposició

Una de les principals seccions del web és «Parti-

cipa», que es divideix en «Exposició» i «Revista». 

En aquestes hi ha informació sobre l’exposició 

«Vacuna’t amb la lectura» i la revista Llegim? 

També s’hi inclou un formulari per a sol·licitar la 

publicació.

L’exposició conté les imatges i textos del còmic 

i es pot sol·licitar 15 dies gratis en el web. Està for-

mada per 16 panells enrotllables (100 × 200 cm).

L’entitat sol·licitant sols es fa càrrec del trans-

port, tant d’anada com de tornada, i rep exem-

plars de la revista Llegim?, que pot regalar als 

visitants.
 Panell de l’exposició «Vacuna’t amb la lectura».
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Sessions d’animació a la lectura

Durant els mesos d’octubre i novembre, s’han organitzat un conjunt d’animacions lectores 

gratuïtes amb motiu de les presentacions de la campanya «Llegim? 8-12 anys» en 16 bi-

blioteques públiques municipals i agències de lectura públiques de les comarques de 

Castelló, València i Alacant. 

Els animadors Almudena Francés, el Gran Jordiet, Blai Senabre i Felip Kervarec han 

visitat alguns pobles i ciutats d’arreu del territori valencià i han convidat el públic assistent a 

conéixer la iniciativa, com són Paiporta, el Puig, Xeraco, Alzira, Marines, Beniarbeig, Gata de 

Gorgos, Ondara, Sant Joan d’Alacant i Almassora.

En cada una de les sessions, grans i menuts gaudiren de les històries que els animadors 

havien preparat especialment per a l’ocasió i que, de segur, ajudaran les famílies a encomanar 

el gust per la lectura en els més joves. A més, durant l’animació també es va repartir el quadern 

esmentat a les famílies assistents.

Revista Llegim?

Una de les principals accions de la campanya «Llegim? 8-12 anys» és l’enviament d’una revista 

a l’alumnat de 5é i 6é de Primària de tots els centres educatius valencians. 

La revista inclou, d’una banda, el còmic per a públic juvenil «Vacuna’t amb la lectura» 

amb guió i textos de Pasqual Alapont i dibuixos de Xulia de Vicente i, de l’altra, una part ano-

menada «Operació llegim en família», que conté articles i activitats pràctiques adreçades 

a les famílies. En total, es van enviar més de 110.000 exemplars de la revista en paper.

 Blai Senabre en la sessió realitzada a la Biblioteca de Gata de Gorgos.
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La part per a les famílies inclou els arti-

cles següents: «Històries per a no dormir: 

un bon pla nocturn per a tota la família», 

«Com motive a escriure creativament?», 

«La lectura, dia de club», «Com organit-

zar la jornada lectora a casa?», «10 re-

ceptes per a convertir la vostra casa en 

una llar lectora», «Viatjar en família amb 

el passaport de la lectura», «Llibres que 

ens fan créixer», «Els carrers de la ciutat 

són llibres», i «Decàleg per a motivar la 

lectura a casa». Els seus autors són Maria 

Viu, Jaume Centelles, Marta Estrelles 

i Cristina Marqués.

 Revista Llegim?

Campanya per a motivar 
la lectura en família

GUIA PER A PARES I MARES

CÒMIC

Text i guió de Pasqual Alapont
Il·lustracions de Xulia de Vicente
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3.6. Campanya «Llegir en valencià»

La situació econòmica i social provocada per l’impacte de la Co-

vid-19 en la societat valenciana durant els últims mesos va ser 

el motiu pel qual les entitats organitzadores de la campanya 

«Llegir en valencià», que en 2020 arribaria 

a la quinzena edició, van decidir ajornar-la. 

Quan la situació millore, es posarà de nou en mar-

xa amb l’èxit, la professionalitat i la implicació 

social que requereix i que ha tingut des del seu 

inici, l’any 2006.

Les entitats públiques i privades implica-

des en la campanya –Consum, Caixa Popular, 

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell 

Valencià de Cultura, Escola Valenciana, la Uni-

versitat d’Alacant, la Diputació de València i 

la Generalitat Valenciana– van mostrar el seu 

suport i van confirmar la seua col·laboració 

per a impulsar la campanya quan es donen 

les condicions adequades.

«Llegir en valencià» és una campanya 

d’animació lectora que, des de fa més de 

catorze anys, fomenta la cultura i la lec-

tura en la nostra llengua, i dona a co-

néixer els costums i les tradicions del 

poble valencià amb l’edició d’una col·lecció 

de llibres dirigida tant a lectors i lectores 

que ja estan habituats a llegir com als qui 

s’inicien en la lectura en valencià. En la pà-

gina web www.llegirenvalencia.org està 

disponible tota la informació sobre les 

campanyes impulsades per la Fundació 

Bromera en edicions anteriors.

els nostres Parcs Naturals

els nostres Parcs Naturals

  Infografia «Per Nadal, llegim en família, llegim 
en valencià!».
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  Espot «Per Nadal, llegim en família, llegim en valencià!».

3.7 Campanya «Per Nadal, llegim en família, llegim en valencià!» 

En 2020, la Fundació Bromera va impulsar la campanya «Per Nadal, llegim en família, llegim en 

valencià!» amb l’objectiu de motivar la lectura en família durant el Nadal. Aquesta consistia 

en el llançament d’un espot –que ha tingut prop de 5.000 reproduccions a Facebook–, 

l’edició d’una infografia amb consells per a fomentar la lectura per Nadal i la publicació d’un 

reportatge i la inserció de publicitat al diari Levante-EMV.
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4. FORMACIÓ EN FOMENT LECTOR

4.1 Trobada de Professorat de Valencià 

La Trobada de Professorat de Valencià és un aplec de docents on aquests poden compartir 

punts de vista, impressions, experiències i coneixements al voltant de l’educació i l’ensenya-

ment en valencià.

Es tracta d’una activitat formativa en què els assistents tenen l’oportunitat d’aprendre d’un 

equip multidisciplinari de ponents de gran qualitat, format per professionals de l’escriptura, 

la docència, la investigació i l’animació lectora.

  Imatge promocional de la 6a Trobada de Professorat de Valencià.

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura va ser l’encarregada d’organitzar i executar 

la sisena edició de la Trobada de Professorat de Valencià, en estreta col·laboració amb l’Ajunta-

ment de Castelló de la Plana, l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques (imab) de l’Ajuntament 

de Gandia, i la Federació Escola Valenciana.



Memòria d’activitats 2020 

Fundació Bromera per al Foment de la Lectura

25

6a edició

La 6a Trobada de Professorat de Valencià va reunir prop d’un centenar de persones entre 

professorat, estudiants universitaris, ponents, representants polítics i culturals, i personal de 

l’organització. L’activitat formativa va tindre lloc els dies 20 i 21 de novembre al Menador Es-

pai Cultural de Castelló de la Plana sota el títol «Transformació digital: eina fonamental per a la 

innovació educativa».

En 2020 hi havia dues opcions de matrícula: presencial i en línia. Els assistents virtuals 

van poder gaudir en directe de les sessions de la Trobada a través d’uns enllaços que es van 

enviar als inscrits prèviament. Només les persones matriculades en l’opció digital van poder 

seguir les ponències en temps real. Pel que fa a la modalitat presencial, l’aforament de la sala 

es va reduir al 50% (40 persones) i es van respectar les mesures sanitàries actuals (gel 

hidroalcohòlic, mascareta, distància de seguretat...).

Les jornades es van inaugurar el divendres 20 a les 17.00 h amb unes paraules del regidor 

d’Educació, Plurilingüisme i Foment del Valencià de l’Ajuntament de Castelló, Francesc Mez-

quita. A continuació, hi van intervindre Rosa Mengual, directora de la Fundació Bromera, i 

Margarida Castellano, directora general d’Innovació Educativa i Ordenació.

  Representants de la Fundació Bromera, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i l’Ajuntament de Castelló de la 
Plana amb Violeta Tena i Patricia Campos.
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Les sessions començaren amb la 

conferència «El poder transformador 

de l’educació», a càrrec de Patricia 

Campos, expilot de les forces arma-

des, entrenadora de futbol i activista 

a favor dels drets de les dones i dels 

més pobres. La periodista Violeta 

Tena va ser l’encarregada de fer la 

presentació.

A continuació, hi va haver un taller 

sobre eines tic amb els docents Lola 

Moreno i Herme Ferrando, moderat 

per Rosa Mengual. Hi van parlar so-

bre videojocs, Genially, Kahoot i altres 

ferramentes digitals per a fomentar la 

lectura.

L’endemà, les sessions es van re-

prendre a les 9.00 h amb una ponència 

de Cristian Olivé, autor del llibre Profes 

rebels, titulada «Videojocs, Instagram, 

sèries i literatura». Va presentar la xar-

rada Maria Viu, membre del Consell 

Escolar de la Comunitat Valenciana.

Després, Anna Juan, especialista 

en animació lectora, va impartir un taller 

sobre conversa literària. La sessió va 

ser presentada per l’escriptor Vicent 

Usó. Va tancar la jornada Enric Se-

nabre, escriptor i professor de filoso-

fia, amb la xarrada «Ètica portàtil». La 

presentació va estar a càrrec de Dolors 

Ibàñez, presidenta de la Comissió Cívi-

ca Vicent Marçà.

  Taller a càrrec d’Herme Ferrando i Lola Moreno.

 Lola Moreno durant la seua intervenció virtual.

  L’equip de la 6a Trobada amb el ponent Cristian Olivé.
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A més, durant la Trobada, la compa-

nyia teatral Esclafit Teatre va represen-

tar un fragment de l’obra @Rita_Troba-

dor i la Fundació Bromera va fer entrega 

dels guardons als guanyadors i guanya-

dores del Premi Llegir 2020.

  Anna Juan i Enric Senabre van participar en la Trobada de 2020.

  Instant de la representació de @Rita_Trobador.
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5. COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS CULTURALS 

La Fundació Bromera col·labora amb un bon grapat d’entitats públiques i privades en la difusió, 

el disseny i l’organització d’activitats no lucratives de promoció del valencià. A conti-

nuació, es detallen totes les activitats i iniciatives en les quals l’entitat va col·laborar en 2020:

5.1 Diploma en Cultura, Lectura i Literatura per a Infants i Joves 

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura col·labora des de fa molts anys en aquest 

postgrau de la Universitat de València. Els objectius principals del Diploma són, entre altres, 

reflexionar sobre el fet de llegir, treballar en la didàctica de la lectura en els diferents nivells 

educatius, desenvolupar i millorar la competència lectoliterària, i promoure pràctiques innova-

dores de recerca i millora personal.

La col·laboració de la Fundació Bromera consisteix a enviar llibres i materials didàctics 

a l’alumnat inscrit en el curs, així com fer difusió del postgrau a través de les xarxes socials i 

del nostre web.

  Les directores del Diploma, Gemma Lluch i Maite Monar, van assistir a la 6a Trobada de Professorat de Valencià.
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  Josep Antoni Fluixà en la Mostra Contescoltes de 2020.

5.2 Mostra Contescoltes 

La tretzena Mostra Contescoltes es va ce-

lebrar el 16 d’octubre al monestir de Santa 

Maria de la Valldigna, a Simat. En 2020, les 

narracions van girar al voltant de l’ecologia 

sota el títol «Contem en verd».

La Fundació Bromera hi va participar 

una vegada més. En aquesta ocasió, de la 

mà de Josep Antoni Fluixà, membre del seu 

consell assessor. Fluixà va intervindre en la 

taula redona «Pandèmia, narració oral i 

biblioteques».

  19 d’octubre de 2020. Sessió de contacontes a càrrec de Rubén Suàrez i la 
Fundació Bromera.

5.3 Curs de Literatura Popular d’Altea 

En 2020, es va celebrar els dies 16, 17, 23 i 24 d’octubre a la Casa de Cultura d’Altea i 

va comptar amb la participació d’un ampli grup d’experts que van analitzar, des de distints 

punts de vista, la gastronomia, la temàtica escollida en aquesta edició.

5.4 Festival Encontes d’Altea 

El Festival Encontes és una proposta que naix de la inquietud per col·laborar en la recuperació 

de la tradició mil·lenària de contar històries. Per això, durant uns dies a l’any, Altea es 

converteix en la vila dels contes i ompli les seues places i racons d’oralitat.

Diversos narradors i 

narradores de diferents 

punts de l’estat espanyol i 

també internacionals es van 

reunir del 22 al 25 d’oc-

tubre a Altea per a omplir 

els carrers d’aquest mu-

nicipi de contes i fantasia 

durant la celebració de la 

17a edició del Festival de 

Narració Oral Encontes.
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  Mostra de les pàgines publicades per la Fundació Bromera en 2020.

6. COL·LABORACIÓ EN EL SUPLEMENT AULA DE ‘LEVANTE-EMV’ 

La Fundació Bromera va dedicar molt de temps durant 2020 a augmentar la visibilitat de 

les seues activitats amb l’objectiu que la lectura arribe cada dia a més lectors i lectores. Una 

de les accions que ha portat a terme per a aconseguir més notorietat i difusió és la col·la-

boració periòdica amb el diari Levante-EMV.

Des de setembre de 2017, la Fundació Bromera publica cada dimecres una pàgina al suple-

ment Aula del diari Levante-EMV. Aquesta consta de dos articles relacionats amb el foment 

de la lectura en valencià, una ressenya d’un llibre adreçat a públic infantil o juvenil d’un 

autor o autora valencià, i dues peces menudes amb el més destacat de la setmana sobre 

lectura, literatura o cultura.

Aula és el suplement educatiu que publica el diari Levante-EMV tots els dimecres des de fa 

més de 20 anys. Està format per 12 pàgines, totes escrites en valencià.

Levante - EL MERCANTIL VALENCIANO 
DIMECRES, 30 DE SETEMBRE DE 2020 10 aula

n La Regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament d’Alzira i la Fundació Brome-
ra per al Foment de la Lectura han 
convocat la XV edició del Premi d’Ex-
periències de Foment de la Lectura 
Ciutat d’Alzira amb l’objectiu de po-
tenciar les diverses actuacions que 
s’estan portant a terme per a fomen-
tar i consolidar l’hàbit lector. 

El termini per a participar finalit-
za el 30 d’octubre i, com l’any passat, 
l’Ajuntament d’Alzira ofereix la pos-

sibilitat de presentar-s’hi telemàtica-
ment, adjuntant la memòria i els 
annexos a través del web www.alzi-
ra.es. També s’hi podrà lliurar de for-
ma presencial, per registre d’entrada 

a La Clau d’Alzira (c/ Rambla, 23).  Po-
dran optar al premi totes les expe-
riències que descriguen activitats 
que consciencien la població de la 
necessitat de llegir i que, al mateix 

temps, suggerisquen estratègies, jocs 
i activitats capaços de difondre el 
plaer de la lectura. De tots els treballs 
presentats, se seleccionarà un primer 
premi, dotat amb 800 euros per part 
de la Regidoria de Cultura d’Alzira, i 
un segon pre mi, que rebrà 600 euros 
per part de la Fundació Bromera. 

Aquest premi està adreçat a totes 
aquelles persones que treballen en 
una biblioteca o en un centre educa-
tiu o formatiu de qualsevol munici-
pi de la Comunitat Valenciana, així 
com a grups d’animació lectora, es-
pecialistes que ho estimen oportú i 
col·lectius de pares i mares, sempre 
que el treball presentat estiga vincu-
lat a l’àmbit educatiu. 

PPrreemmii  dd’’IInnnnoovvaacciióó  EEdduuccaattiivvaa  
Paral·lelament, la Regidoria d’Edu-
cació de l’Ajuntament d’Alzira ha po-
sat en marxa el XXII Premi d’Expe-
riències d’Innovació Educativa Ciu-
tat d’Alzira, format per tres modali-
tats: Educació Infantil i Primària; Se-
cundària, i Educació Especial, EPA i 
Ensenyances Especialitzades. Cada 
una està dotada amb 800 euros de 
premi.

La 6a Trobada de Professorat de 
Valencià se celebrarà els dies 20 i 21 
de novembre a Castelló de la Plana

n Castelló de la Plana acollirà en-
guany la celebració de la 6a Tro-
bada de Professorat de Valencià, 
organitzada des de fa quatre edi-
cions per la Fundació Bromera per 
al Foment de la Lectura. L’activitat 
formativa, que està homologada 
per la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport, tindrà lloc els dies 
20 i 21 de novembre al Menador 
Espai Cultural sota el títol «Trans-
formació digital: eina fonamental 
per a la innovació educativa». 

Les inscripcions es podran rea-
litzar fins al 12 de novembre en la 
pàgina web www.trobadapro-
fessorat.org, on està disponible el 
programa de l’esdeveniment. El 
preu de la matrícula és de 20 eu-
ros i hi ha dues modalitats d’ins-
cripció: presencial i en línia. 

Les jornades començaran el 
divendres 20 a les 17 h amb la con-
ferència «El poder transformador 
de l’educació», a càrrec de Patri-
cia Campos, expilot de les Forces 
Armades, entrenadora de futbol i 
activista a favor dels drets de les 
dones i dels més pobres. A conti-
nuació, hi haurà un taller sobre ei-
nes TIC amb els docents Lola Mo-

reno i Herme Ferrando. L’en-
demà, les sessions es reprendran 
a les 9 h amb una ponència de 
Cristian Olivé, autor del llibre Pro-
fes rebels, titulada «Videojocs, Ins-
tagram, sèries i literatura».  

Després, l’especialista en ani-
mació lectora Anna Juan impar-
tirà un taller sobre conversa li-

terària. Tancarà la jornada Enric 
Senabre, escriptor i professor de 
Filosofia, amb la xarrada «Ètica 
portàtil». 

A més, durant la Trobada, la 
companyia teatral Esclafit Teatre 
representarà un fragment de 
l’obra @Rita_Trobador i la Funda-
ció Bromera anunciarà els 

guanyadors i les guanyadores del 
Premi Llegir 2020. 

La 6a Trobada de Professorat 
de Valencià compta amb la col·la-
boració de l’Ajuntament de Caste-
lló de la Plana, l’Institut Municipal 
d’Arxius i Biblioteques de l’Ajun-
tament de Gandia i la Federació 
Escola Valenciana.

u Les inscripcions a l’activitat, homologada per la Conselleria d’Educació, es podran 
formalitzar fins al 12 de novembre al web www.trobadaprofessorat.org
FBFL. VALÈNCIA

Públic de la 5a Trobada de Professorat de Valencià, celebrada en 2019 a Xàtiva. FBFL

Lliurament dels Premis d’Innovació Educativa 2019, a Alzira. FBFL

PREMIS LITERARIS 
CIUTAT D’ELX 
u El termini de presentació d’ori-
ginals finalitza el 8 d’octubre. 
 
EXPOSICIÓ «ELLES TAMBÉ ES-
CRIUEN» DE CRISTINA GUZMAN   
u La mostra estarà a la Sala d’ex-
posicions de l’Octubre CCC a partir 
del 22 d’octubre.

RESSENYA DE LA 
SETMANA

A MÉS...

TÍTOL: Magus (El mag) 
AUTOR: Jesús Cortés 

IL·LUSTRADOR DE LA COBERTA: 
Òscar Zurdet Martínez 
EDITORIAL: Bromera  

COL·LECCIÓ: Esfera 
ISBN: 978-84-9026-337-2 

Pàgines: 160 Preu: 11,95 euros 
 

u Magus (El mag) és, sobretot, una 
novel·la d’aventures en el sentit més 

clàssic del gènere. Els dos protagonis-
tes, Nick Patxon i Henry Filby, recorden 

els inoblidables personatges de Mark 
Twain, Tom Sawyer i Huckleberry Finn. 

L’autor, fins i tot, en reprodueix 
l’ambient de les històries de l’escriptor 

nord-americà. Però en aquesta obra 
excel·lent, a més, Jesús Cortés ha sabut 
introduir altres elements narratius que 

encaixen perfectament en una trama 
que atrau el lector. Un exemple és el 

personatge de Magus, que aporta a la 
narració l’element fantàstic i enriqueix 

una història que, alhora, ens parla d’un 
problema actual: l’assetjament. Nick és 

amenaçat per Peter Wilson i la seua 
colla dels Cobres. Per sort, Henry llui-

tarà per mantindre l’amistat de Nick 
amb l’ajuda del mag i de dues xiquetes, 

Harriet Peabody i Mary Ryan. Una parti-
cipació femenina molt significativa, per-

què modernitza un gènere tradicional-
ment amb presència de poques dones.

Josep Antoni Fluixà 
Director de la Fundació Bromera per al 

Foment de la Lectura

u  Amb la 
col·laboració de 

Convocada una nova edició del 
Premi d’Experiències de Foment 
de la Lectura Ciutat d’Alzira 
u El termini de presentació 
 dels projectes finalitza el 
30 d’octubre i pot fer-se 
presencialment o en línia 

FBFL. VALÈNCIA
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n La Fundació Bromera per al Fo-
ment de la Lectura i la Fundació 
FULL, amb la col·laboració de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport, han dissenyat l’exposició 
«Vacuna’t amb la lectura», forma-
da per les vinyetes del còmic 
homònim realitzat per l’escriptor 
Pasqual Alapont i l’artista Xulia de 
Vicente per a la campanya «Lle-
gim? 8-12 anys». 

La mostra està integrada per 
setze panells enrotllables de 100 x 
200 cm. La cessió és gratuïta du-

rant quinze dies i està adreçada a 
centres culturals, biblioteques, 
ajuntaments i centres educatius. A 
més, les entitats que la lloguen re-
bran 50 exemplars de la revista Lle-
gim?, que conté el còmic i un con-
junt d’articles amb consells pràc-
tics per a fomentar la lectura en fa-
mília. 

Per tal de sol·licitar la cessió o 
consultar-ne la disponibilitat, s’ha 
d’enviar un correu electrònic a 
l’adreça llegim@fundaciobrome-
ra.org. L’entitat sol·licitant s’ha de 
fer càrrec del transport, tant d’ana-
da com de tornada, i s’ha de com-
prometre a tornar el material cedit 
en perfectes condicions. Si no és 
així, haurà de refer el material fet 
malbé o deteriorat.  

Revista «Llegim?» 
«Llegim? 8-12 anys» és una cam-
panya per a motivar la lectura en 
família i esdevé la continuació de 

la col·laboració iniciada per la 
Fundació Bromera i la Fundació 
FULL en 2019. El projecte forma 
part del Pla Valencià de Foment del 
Llibre i la Lectura (PVFLL) 2017-
2020.  

La campanya compta amb un 
espai web propi (www.llegim.org) 
on hi ha vídeos amb consells de fa-
mílies lectores i professionals del 

món cultural, recomanacions de 
llibres per a cada edat i fitxes amb 
activitats pràctiques per a realitzar 
en família, entre altres recursos. 
Una de les accions més ambicio-
ses de «Llegim? 8-12 anys» és l’en-
viament de més de 110.000 exem-
plars de la revista Llegim? a l’alum-
nat de 5é i 6é de Primària de tots els 
centres educatius valencians.

n La nova edició del «Baba Kamo. 
Festival i fira del llibre il·lustrat» se 
celebrarà de l’11 al 13 de desembre 
al Centre del Carme Cultura Con-
temporània de València. Com en 
anys anteriors, oferirà, d’una ban-
da, una fira del llibre il·lustrat amb 
editorials, llibreries i segells d’au-
toedició de caràcter internacional 
i, de l’altra, un festival amb activitats 
paral·leles com trobades entre pro-
fessionals, xarrades o tallers.  

Baba Kamo comptarà, a més, 
amb l’exposició internacional 

«Babalunga i kamolongos», que 
exhibirà les obres d’una selecció 
de professionals de la il·lustració. 
La mostra s’instal·larà a partir de 
l’11 de desembre en el Centre del 

Carme i hi romandrà fins al 31 del 
mateix mes.  

D’entre els participants, un ju-
rat triarà la millor il·lustració. El 
guanyador o guanyadora realit-

zarà la imatge gràfica de la pròxi-
ma edició i serà obsequiat amb 
1.500 euros. 

JJoorrnnaaddeess  ppeerr  aa  ddoocceennttss  
Dins del programa d’activitats de 
la mostra, el CEFIRE ha organitzat 
la 4a edició de les Jornades Àlbum 
il·lustrat i escola, que se celebraran 
l’11 i el 12 de desembre a distància. 
Hi participaran com a ponents 
Maria Trinidad Navarro Mont, 
Guillermo Soler Quílez, Sonia Real 
Puigdollers, Maria Begonya Soler 
Soriano, Neus Sánchez Marí, Rosa 
Tabernero Sala, Joaquim Monta-
ñés Blanch, Maria Mar Estrela Cer-
veró, Emma Bosch Andreu, Lledó 
Queral Gomis, Isabel López Al-
bors, Begoña Sáez Martínez i Ma-
ria José Ortiz Romaní. 

Durant el curs, adreçat a do-
cents de Llengua i literatura i 
d’Educació plàstica i visual de to-
tes les etapes educatives, s’hi trac-
taran temes com els criteris de se-
lecció dels àlbums il·lustrats; el fo-
ment de la lectura i l’escriptura; 
l’aplicació didàctica de l’àlbum a 
l’aula, i la relació entre l’àlbum 
il·lustrat i el llenguatge corporal, 
entre altres.

Una exposició per a 
fomentar la lectura 
en els joves
u La mostra, titulada «Vacuna’t amb la lectura», 
conté les vinyetes del còmic homònim que han 
realitzat Pasqual Alapont i Xulia de Vicente 
per a la campanya «Llegim? 8-12 anys» uLes 
entitats que la lloguen rebran la revista Llegim?
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Cartell de l’exposició «Vacuna’t amb la lectura». FBFL

Imatge de l’edició anterior de Baba Kamo. NOEMA ESTUDIO.

València acull de l’11 al 13 de 
desembre el «Baba Kamo. 
Festival i fira del llibre il·lustrat»

FBFL. VALÈNCIA

RESSENYA DE LA 
SETMANA

BRUNA I EL DRAC 
Autor: Josep Vicent Miralles 

Il·lustrador: Aleksandar Zolotic 
Editorial: Llibres de la Drassana 

Col·lecció: Drassaneta 
ISBN: 978-84-120430-5-1 

Pàgines: 32 Preu: 17,95 euros 
 

u Bruna i el drac és el segon volum 
de la col·lecció «Drassaneta» d’àlbums 
infantils que publica l’editorial Llibres 

de la Drassena. L’autor, Josep Vicent 
Miralles, ens ofereix un conte d’arrel 

temàtica popular que sap transformar 
d’una manera divertida per a fer-lo 
actual i apte als gustos dels infants 

d’ara. La protagonista és Druna, una 
xiqueta que pren la iniciativa d’enfron-

tar-se a un drac perillós i terrorífic 
que llança foc des de dins d’una cova 

situada al cim d’una muntanya. I ho fa 
per evitar que siga son pare qui s’haja 
de barallar amb la bèstia, ja que li ha 
tocat per sort combatre amb el drac i 
alliberar el poble. El text àgil i sintètic 

es desenvolupa molt adequadament 
gràcies a unes il·lustracions 

d’Aleksandar Zolotic de gran expressi-
vitat amb colors foscos i càlids entre 

els quals ressalta encara més la clare-
dat dels ulls dels protagonistes. És a 

dir, en conjunt, ens trobem davant 
d’una obra que atrau els infants.

Josep Antoni Fluixà

Últims dies per a presentar-se 
al Premi Enric Valor de 
Novel·la u El termini de presen-
tació d’obres finalitza el 30 de 
novembre. 
 
Contacontes adult al Teatro 
Círculo u La pròxima sessió 
serà demà a les 20.30 h amb 
Patricia Picazo.

A MÉS...

u  Amb la 
col·laboració de 

u La mostra tindrà una fira 
del llibre, una exposició i 
activitats com trobades entre 
professionals, xarrades i tallers 

Centres culturals, 
biblioteques, escoles, 
instituts i ajuntaments 
poden acollir 16 panells 
durant 15 dies
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n «Mare Terra: Contem en verd» 
és el títol que l’organització ha 
triat per a la tretzena edició de la 
Mostra Contescoltes, que tindrà 
lloc el divendres 16 d’octubre al 
monestir de Santa Maria de la 
Valldigna de Simat i que engua-
ny, com a novetat, es podrà seguir 
també virtualment. 

Amb aquesta temàtica, conten 
les biblioteques organitzadores, 
es busca crear una consciència 
mediambiental en el públic in-
fantil i adult mitjançant l’anima-

ció lectora. A més, enguany, com 
a conseqüència de la situació que 
estem vivint des de fa uns mesos 
a causa de la COVID-19, l’afora-
ment serà reduït i es garantiran 

les mesures de seguretat i sa-
nitàries.  

Eugenia Manzanera, Jordina 
Biosca, Almudena Francés i Pa-
blo Albo seran els narradors i na-

rradores que participaran en 
aquest Contescoltes. Així mateix, 
el cantautor Dani Miquel i l’Or-
questra Pantasma amenitzaran la 
jornada amb la seua música.  

TTaauullaa  rreeddoonnaa  ssoobbrree  llaa  CCOOVVIIDD--1199  
L’activitat, que enguany es desen-
voluparà de 9 a 14.30 h, es tancarà 
amb la taula redona «Pandèmia, 
narració oral i biblioteques», on 
s’abordaran temes com l’impac-
te de la COVID-19 en la població, 
els recursos d’animació lectora 
per a afrontar la crisi o l’adapta-
ció de les biblioteques a aquesta 
problemàtica. Hi intervindran 
Amparo Pons, presidenta del 
COBDCV; Pablo Albo, professio-
nal de la narració oral, i Josep An-
toni Fluixà, director de la Funda-
ció Bromera per al Foment de la 
Lectura, entre altres. 

Totes les persones interessa-
des a assistir a la mostra han 
d’emplenar el formulari d’ins-
cripció que trobaran en la secció 
«Documentació» del web 
www.contescoltes.es abans del 
12 d’octubre. 

n La Fundació Bromera per al Fo-
ment de la Lectura ha posat en 
marxa la campanya «Un llibre i 
una mocadorada per a qui més es-
times» amb l’objectiu d’aconse-
guir que se celebre la festa del 9 
d’Octubre regalant una mocado-
rada i un llibre. 

Per tal d’animar la gent a parti-
cipar-hi, la Fundació Bromera ofe-
reix un conjunt de propostes pràc-
tiques, fàcils de posar en marxa, 
que poden descarregar-se gra-
tuïtament en la secció «Publica-
cions» del web www.fundaciobro-
mera.org. Hi ha activitats per a or-

ganitzar en llibreries, 
biblioteques, pastisse-
ries o en l’aula, a més 
d’idees divertides per 
a celebrar aquesta 
efemèride en família. 

La iniciativa compta 
també amb l’edició d’un 
cartell, obra de la il·lustradora 
valenciana Tres Voltes Rebel, 
que s’ha fet arribar a tots els centres 
educatius, biblioteques públiques 
municipals, agències de lectura i lli-
breries del territori valencià.  

CCoonnccuurrss  eenn  FFaacceebbooookk  
A més, l’entitat cultural ha llançat, 

a través de Facebook, un concurs 
per mitjà del qual es podran 
aconseguir lots de llibres, làmi-
nes il·lustrades per l’artista Fran 
Parreño o una bossa de tela. S’hi 
podrà participar fins al 18 d’octu-

bre i els guanyadors i les 
guanyadores es do-

naran a conéixer el 
20 d’octubre. Les 
bases del sorteig es 

poden consultar en 
la pàgina de Face-

book (@funda-
ciobromera).  
Regalar una 
mocadorada a 
la persona es-
timada forma 

part de la tradi-
ció popular en 

la celebració del 
9 d’Octubre a 
València, tot i 
que aquest cos-
tum ja s’està 
estenent a tot 
el territori. 
L’obsequi con-

sisteix en un 
mocador de cap 

que embolica 
com un fardell 

dolços de massapà 
de diferents formes 

i colors que repre-
senten els fruits de 

l’horta i es col·loquen 
deixant al mig dues figu-

res més grans i principals: 
la piuleta i el tronador.

u La iniciativa té com a objectiu donar 
presència a la lectura per Sant Donís, dia 
dels enamorats per als valencians, durant 
el qual l’entitat proposa que es regale, 
juntament amb la mocadorada, un llibre
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Imatge realitzada per Tres 
Voltes Rebel per al cartell 
del 9 d’Octubre.

Carles Cano en l’edició de 2019 del Contescoltes. FBFL

La 13a Mostra Contescoltes se 
centrarà enguany en l’ecologia
u La nova edició se celebrarà 
el 16 d’octubre al monestir de 
Santa Maria de la Valldigna de 
Simat i es podrà gaudir tant 
presencialment com en línia 
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RESSENYA DE LA 
SETMANA

TÍTOL: Conte contat...  
Històries en  homenatge a Llorenç 
Giménez, el Contacontes 
EDITORIAL: Edicions del Bullent 
COL·LECCIÓ: Estrella de Mar  
ISBN: 978-84-9904-235-0 
PÀGINES: 128 PREU: 10 euros 
 

Conte contat... és un llibre de relats 
col·lectiu. Una obra escrita per vint-i-

una escriptores i escriptors amb 
noms molt destacats de l’actual 

panorama de la literatura infantil i 
juvenil valenciana. A més, cada text 

va acompanyat d’un dibuix fet 
també per un il·lustrador o il·lustra-
dora de reconegut prestigi i la il·lus-

tració magnífica i emotiva de la 
coberta és de Cristina Duran i Miguel 
Ángel Giner. Per tant, hi trobem vint-
i-un relats amb estils diferents, però 
amb un lligam comú: el desig de fer 
una història en homenatge al famós 

contacontes Llorenç Giménez, 
recentment desaparegut. Per això, 

moltes de les històries tenen com a 
protagonista el mateix contacontes. 

Llorenç esdevé un personatge de 
conte simpàtic i creatiu. Un perso-

natge que perfectament podria ser 
l’autor fictici de la resta dels relats 
escrits per a ser narrats oralment 

també. En definitiva, un llibre apte 
per a qualsevol lector d’una qualitat 

mitjana notable.

Josep Antoni Fluixà  
Director de la Fundació Bromera 

per al Foment de la Lectura

ÚLTIMA SESSIÓ DE LES  
#TROBADESENTRELÍNIES  
u Jordi Martín Lloret, editor de 
Més Llibres, parlarà sobre Tres 
dones, de Lisa Taddeo. 
 
PRESENTACIÓ D’HOTEL FONTA-
NA, DE PAU ALABAJOS 
u L’activitat serà el divendres 16 
d’octubre, a les 19 h, a la llibre-
ria Nova Llibres de Torrent.

A MÉS...

u  Amb la 
col·laboració de 

La Fundació Bromera 
impulsa la campanya 
«Un llibre i una 
mocadorada 
per a qui més 
estimes» 
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n Treballadora incombustible, 
dona compromesa amb el seu 
país i, sobretot, mestra. Això i molt 
més va ser Carme Miquel, una 
dona ferma en les conviccions i 
decidida en les seues accions. La 
seua és la biografia d’una dona 
que s’estimava el seu país i va llui-
tar per espolsar-li la naftalina i 
conduir-lo cap a un horitzó com-
partit.  

Miquel va nàixer a la Nucia 
(Marina Baixa) l’any 1944. Filla de 
mestres, va mamar l’estima per 
l’ofici d’ensenyar des de ben me-

nuda. Els seus estudis de Magis-
teri a València foren l’ocasió per 
entrar en contacte amb els reduïts 
cercles valencianistes que co-
mençaven a fer forat. Incorpora-
da al Grup de Joventut de lo Rat 
Penat, va reactivar del bracet d’al-
tres joves entusiastes la secció de 
Pedagogia.  

La preocupació per l’ús de 
l’idioma corria paral·lela a la 
preocupació de com ensenyar. 

Era la dècada dels 70 i algunes es-
coles, tímidament, començaven a 
plantejar-se la possibilitat d’in-
corporar l’idioma propi a les au-
les. Hi havia un entrebanc, però: 
no existia cap material en valen-
cià. Fou així com Manuel Sanchis 
Guarner, conscient de la im-
portància d’omplir aquell buit, 
encarregà a aquells joves entu-
siastes de la secció de Pedagogia 
de Lo Rat Penat preparar els pri-
mers llibres.  

Més avant, Miquel impulsà la 
Coordinadora d’Alumnes, Pares i 
Professorat per l’Ensenyament 
Públic en Valencià (CAPEEV), 
germen del que acabaria sent Es-
cola Valenciana. La seua energia 
fou indispensable per a convertir 
Escola Valenciana en un referent. 

Aquesta tardor, Bromera edita 
la seua novel·la pòstuma, Benillu-
na, una obra que segueix l’estela 
dels grans èxits de l’autora, com el 
seu clàssic Aigua en cistella.

Els CEIP Lluís Vives d’Ontinyent i Tirant 
lo Blanc d’Alzira guanyen els XV Premis 
d’Experiències de Foment de la Lectura

n El CEIP Lluís Vives d’Ontinyent 
ha aconseguit el primer guardó del 
XV Premi d’Experiències de Fo-
ment de la Lectura «Ciutat d’Alzi-
ra», dotat amb 800 euros, amb el 
projecte «Contes que volen i altres 
històries». El segon, dotat amb 600, 
ha sigut per al CEIP Tirant lo Blanc 
d’Alzira, que ha presentat el treball 
«Fullejant entre fulles».  

A més, enguany hi ha hagut dues 
mencions especials per a les expe-
riències «Llegir sense majúscules» 
i «La Champions Llig, duel de titans 
i booktrailer», presentades per Be-
gonya Soler Soriano (IES Hort de 
Feliu) i Ana Isabel del Fresno (CEIP 
Ausiàs March de la Vall d’Uixó), res-
pectivament. 

El certamen ha sigut impulsat, 
un any més, per la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament d’Alzira en 
col·laboració amb la Fundació Bro-
mera per al Foment de la Lectura. 
Podien optar al premi totes les ex-
periències que descrigueren activi-
tats que consciencien la població 
de la necessitat de llegir i que, al 
mateix temps, suggeriren es-
tratègies, jocs i activitats capaços de 
difondre el plaer de la lectura.  

Per la seua part, la Regidoria 

d’Educació de l’Ajuntament d’Alzi-
ra ha atorgat el XXI Premi d’Expe-
riències d’Innovació Educativa en 
la categoria d’Educació Infantil i 
Primària al treball titulat «Educar 
en valors: per un cor solidari», del 
CEIP Alborxí d’Alzira.  

En la modalitat d’Educació Se-
cundària, el jurat ha concedit un 
guardó compartit a les experiències 
«I si les coses no foren com sempre 

ens han contat?», realitzat per 
Xúquer CE d’Alzira, i «Jugamos para 
aprender y aprendemos para ju-
gar», del CIPFP Luis Suñer d’Alzira. 

Per últim, en la d’Educació Es-
pecial, EPA i Ensenyaments Espe-
cialitzats, el premi ha sigut per al 
CEE Miquel Burguera de Sueca per 
«Espais i fortaleses. Projecte inclu-
siu i solidari». A més, l’Ajuntament 
d’Alzira ha considerat lliurar una 

menció especial al projecte «Cartes 
per als malalts de coronavirus» del 
CPFPA Enric Valor d’Alzira. 

El regidor de Cultura, Alfred 
Aranda; la responsable de la Biblio-
teca d’Alzira, Asun Perepérez, i la 
directora de la Fundació Bromera, 
Rosa Mengual, van visitar la setma-
na passada alguns dels centres 
guanyadors per a fer-los entrega 
dels diplomes.

u El jurat ha considerat atorgar també dues mencions especials a les docents Begonya Soler Soriano 
i Ana Isabel del Fresno per les experiències «Llegir sense majúscules» i «La Champions Llig»  
FBFL. VALÈNCIA

Lliurament del diploma al CEIP Tirant lo Blanc d’Alzira. FBFL

Carme Miquel.

Carme Miquel, l’activista 
incombustible
u Impulsà la Coordinadora 
d’Alumnes, Pares i Professorat 
per l’Ensenyament Públic 
en Valencià

VIOLETA TENA. VALÈNCIA

AVENTURA PIRATA 
A LA BIBLIOTECA 
Autora: Irene Verdú 

Il·lustrador: César Barceló 
Editorial: Santillana/Voramar 

Col·lecció: Jollibre 
ISBN: 978-84-16666-34-8 

Pàgines: 128 Preu: 9,50 euros 
 

u Aventura pirata a la biblioteca és 
un llibre d’aventures amb els millors 

elements que fan d’aquest gènere 
un dels més atractius per al lector 

infantil. Ens trobem la protagonista, 
Laia, que va a passar uns dies 

d’estiu a casa de la iaia en un poble 
costaner. Tenim la iaia, que s’implica 

en la història amb un olfacte detecti-
vesc excel·lent, i tenim també la 

bibliotecària i els seus fills. Tots junts 
constitueixen la colla que 

desemmascararà una recerca il·legal 
d’un tresor antic. A més, l’espai ple 
de llibres i de documents antics de 

la biblioteca es converteix en 
l’entorn adequat per a una història 
que té també la lectura com a ele-

ment clau de la trama. Però, a més, 
no hi falten les torres de vigilància ni 
els túnels subterranis. L’autora, Irene 
Verdú, coneguda per escriure contes 
més curts, encerta el relat llarg amb 

un estil senzill i amb diàlegs realis-
tes que fan la lectura molt àgil. Els 

dibuixos de César Barceló, com sem-
pre, són excel·lents.

Josep Antoni Fluixà

La Fundació Bromera,  
guardonada amb el Premi 
Marc Granell a institucions 
del País Valencià u CCOO PV 
ha reconegut el treball en la  
promoció del valencià de  
l’entitat sense ànim de lucre. 
 
 Presentació d’Hotel Fontana   
uL’acte tindrà lloc demà a les 
19 h a la Llibreria Fan Set.

A MÉS...

u  Amb la 
col·laboració de 

AVL

Esta tardor, Bromera 
edita la seua novel·la 
pòstuma, «Benilluna», 
una obra en la línia dels 
grans èxits de l’autora

RESSENYA DE LA 
SETMANA

ADAPTACIÓ DEL PERFIL PUBLICAT A 
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n Rosa Mengual assumeix la di-
recció de la Fundació Bromera per 
al Foment de la Lectura i substi-
tueix així Josep Antoni Fluixà, qui 
ha exercit de director des de gener 
de l’any 2002. Rosa ha estat al 
capdavant de la coordinació de les 
activitats de l’entitat sense ànim de 
lucre durant més de quinze anys. 

La nova directora s’ha mostrat 
il·lusionada amb el càrrec: «Con-
tinuaré treballant de valent per tal 
de consolidar la faena ben feta per 
l’amic i estimat Josep Antoni 

Fluixà». També ha confessat que 
ocupar el lloc de Fluixà –qui ha 
decidit deixar el càrrec per a fer un 
traspàs generacional i poder cen-
trar-se en projectes personals– li 
provoca «un sentiment de respon-
sabilitat molt elevat». A més, ha de-
clarat que dedicarà tots els seus es-
forços a «superar els reptes que es-
tiguen per vindre i a explorar dife-
rents possibilitats per tal d’aconse-
guir augmentar, encara més, la vi-
sibilitat, l’ambició i la repercussió 
de la Fundació Bromera dins del 
món del llibre i la lectura». 

Rosa Mengual (Alzira, 1981) és 
diplomada en Biblioteconomia i 
Documentació per la Universitat 
de València i màster en Promoció 
de la Lectura per la Universitat 
d’Alcalà i la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez. És membre 

col·legiat del Col·legi Oficial de Bi-
bliotecaris de la Comunitat Valen-
ciana, ha exercit de jurat en diver-
sos certàmens literaris, com el Pre-
mi Internacional Enric Solbes d’Àl-
bum Il·lustrat Consorci Ribera i 
Valldigna o el Premio Algar de 
Cuentos Infantiles i, des del 2008 
col·labora periòdicament amb re-
vistes literàries com L’Illa. A més, 
és membre de la comissió executi-
va del Consell Català del Llibre In-
fantil i Juvenil (CLIJCAT) i impar-
teix cursos i tallers formatius vin-
culats a la lectura.   

Rosa Mengual n’assumeix la di-
recció en el moment del llança-
ment de la campanya d’animació 
lectora «Llegim?», dirigida a famí-
lies de xiquets i xiquetes d’entre 8 i 
12 anys amb l’objectiu fer de la lec-
tura una activitat d’oci familiar. Un 

altre repte imminent al qual s’en-
fronta és el reforç de la campanya 
«Llegir en valencià», la qual coor-
dina des del 2004, així com l’orga-
nització de cursos i jornades for-

matives dirigides a professionals 
del món de les biblioteques, cen-
tres educatius i altres sectors cul-
turals vinculats a la promoció de la 
lectura. 

Més de 100.000 famílies de xiquets i 
xiquetes d’entre 10 i 12 anys rebran la 
revista «Llegim?» a través dels centres

n La Fundació Bromera i la Fun-
dació FULL han organitzat, amb la 
col·laboració de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, l’en-
viament d’una revista a l’alumnat 
de 5é i 6é de Primària de tots els 
centres educatius valencians. 
Aquesta és una de les accions més 
ambicioses de la campanya «Lle-
gim? 8-12 anys», que té com a ob-
jectiu convertir la lectura en una ac-
tivitat d’oci familiar. 

La revista inclou, d’una banda, el 
còmic per a públic juvenil «Vacuna’t 
amb la lectura» amb textos de Pas-
qual Alapont i dibuixos de Xulia Vi-
cente i, d’altra banda, una part ano-
menada «Operació llegim en famí-
lia», que conté articles i activitats 
pràctiques adreçades a les famílies. 

El projecte és una continuació 
de la col·laboració iniciada per 
ambdues entitats en 2019 i forma 
part del Pla Valencià de Foment del 
Llibre i la Lectura (PVFLL) 2017-
2020. La campanya de l’any passat 
estava adreçada a les famílies de xi-
quets i xiquetes de 0 a 7 anys i la 
d’ara busca ampliar aquesta franja 
de 8 a 12 anys amb continguts i ac-
tivitats nous. La campanya compta 
també amb un espai web propi 

(www.llegim.org) on hi ha vídeos 
amb consells de famílies lectores i 
professionals del món cultural, re-
comanacions de llibres per a cada 
edat i fitxes amb activitats pràcti-
ques per a realitzar en família, entre 
altres recursos. 

A més, durant les pròximes set-
manes, biblioteques de les provín-

cies de Castelló, València i Alacant 
acolliran un conjunt d’animacions 
lectores gratuïtes amb motiu de les 
presentacions de la campanya 
«Llegim? 8-12 anys». Els animadors 
Almudena Francés, el Gran Jordiet, 
Blai Senabre i Felip Kervarec visita-
ran alguns pobles i ciutats d’arreu 
de la geografia valenciana i convi-

daran el públic assistent a conéixer 
la iniciativa. 

Finalment, s’ha dissenyat l’ex-
posició «Vacuna’t amb la lectura», 
que conté les imatges i textos del 
còmic inclòs en la revista. Aquesta 
es podrà sol·licitar de forma gra-
tuïta a través del web de la cam-
panya.

u La Fundació Bromera i la Fundació FULL impulsen, amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport, la campanya «Llegim? 8-12 anys» amb l’objectiu de motivar la lectura en família
FBFL. VALÈNCIA

Rosa Mengual, directora de la Fundació Bromera, i Jesús Figuerola, president de FULL. FBFL

Rosa Mengual, nova directora  
de la Fundació Bromera
u La coordinadora d’activitats 
pren el relleu de Josep Antoni 
Fluixà, qui ostentava el càrrec 
des de gener del 2002

FBFL. VALÈNCIA

E
n els últims vora dènou 
anys he fet de la Fundació 
Bromera i de la meua tas-
ca docent un projecte de 

vida. I ho he fet perquè soc cons-
cient que la lectura és la ferra-
menta que millor facilita la forma-
ció de les persones. Promoure la 
lectura és també afavorir i millo-
rar l’educació, lluitar contra la de-
sigualtat social i possibilitar un 
progrés econòmic i democràtic 
per a la majoria de la població. I, 
gràcies a la Fundació Bromera, he 
pogut fer realitat aquesta visió so-
cial de la lectura i, alhora, he 
aconseguit que el meu treball mo-
dest tinguera una repercussió més 
gran. Per sort, el fet que jo haja fet 
de la Fundació un projecte perso-
nal no vol dir que aquesta entitat 
ho siga. Els projectes personals 
sovint s’acaben amb qui els em-
prén i aquest no és el cas. El meu 
projecte de vida ha sigut, i és tam-
bé, un projecte col·lectiu que he 
compartit amb altres persones. 
Per això, a pesar del relleu en la di-
recció, el projecte 
perviurà amb més 
força encara. 
N’estic segur.

 
UN PROJECTE 

DE VIDA
Josep  

Antoni  
Fluixà

R. Mengual és diplomada en Biblioteconomia i Documentació. FBFL

u  Amb la 
col·laboració de 
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n Contràriament al que pensa 
molta gent, les vacances són un bon 
període per a destinar temps a la 
lectura. Sobretot, perquè, a pesar de 
les reunions socials i de les activi-
tats festives, disposem de més 
temps per a l’oci i, en conseqüèn-
cia, per a llegir. 

 
u LLlleeggiirr  eenn  ffaammíílliiaa  ppeerr  NNaaddaall..  El 
Nadal és una època excel·lent per a 
passar-s’ho bé llegint a la vora 
d’una estufa o d’un bon foc a la llar. 
És un temps fred que invita a refu-
giar-se en casa i que convida a 
eixamplar la nostra vida familiar. És 
un temps que permet allargar la 
nostra lectura individual asseguts 
al llit, sabent que a l’endemà ens 
podrem alçar més tard. I és un 
temps excel·lent per a fomentar la 
lectura en família. Estem més amb 
els nostres fills i filles i els podem 
servir d’exemple en molts aspectes, 
també com a lectors. 

Però no ens hem de conformar 
només amb això, sinó que hem de 
passar a l’acció i dur a terme pràc-
tiques de promoció de la lectura 
dins de l’àmbit familiar. Destinar, 
per exemple, una estona al dia per 
a llegir en família, cadascú al seu 
lloc preferit i amb el llibre elegit. I 
també hem de fer del llibre un ob-
jecte quotidià i visible a la casa. 
Hem de parlar i comentar amb la 
nostra parella i amb els nostres fills 
i filles els llibres que estem llegint, 
les emocions que rebem, i expres-
sar quines són les històries que ens 
fan la lectura més agradable i 
atractiva. 

u   PPeerr  NNaaddaall,,  mmoollttss  lllliibbrreess  ppeerr  aa  rree--
ggaallaarr..  Si realment estem interessats 
en el fet que els nostres fills i filles es 
facen lectors, perquè creiem ferma-
ment en la importància educativa 
de la lectura, hem de fer també que 
el llibre, com a objecte, es veja amb 
respecte i siga valorat. És evident 
que hem de potenciar l’hàbit d’as-
sistència a les biblioteques públi-

ques, però hem de fomentar, tam-
bé, la biblioteca personal, que és, 
sens dubte, una bona ferramenta 
per a fer lectors. 

Per tant, no hem de renunciar a 
fer del llibre un objecte de regal. De 
fet, potser, regalar per Nadal un lli-
bre és una de les opcions econòmi-
cament més assequibles i, a la llar-
ga, una inversió formativa de les 

més efectives. Està demostrat que 
els xiquets i les xiquetes que tenen 
adquirit l’hàbit de la lectura obte-
nen millors resultats acadèmics. 

Hi ha qui pensa, no obstant això, 
que un llibre ocupa massa poc es-
pai i que no sembla un gran regal si 
el comparem amb una caixa gran 
amb un joc a dins, sovint minúscul 
en relació amb l’embolcall. Qui de 

vosaltres rebutjaria una caixeta 
amb un diamant a dins? Un regal no 
s’ha de jutjar per la seua grandària. 
 
u PPrraaccttiiqquueemm  ii  ppootteenncciieemm  lleess  bboo--
nneess  pprrààccttiiqquueess..  Per tot això, regalar 
un llibre, sobretot per Nadal, és una 
de les bones pràctiques que ens 
convé aplicar tant en infants com en 
adults. Amb els llibres mostrem la 
nostra estima, però també invitem 
els altres a superar-se i a formar-se. 
Si llegim als nostres fills i filles, per 
exemple, cada nit abans de dormir, 
establirem lligams afectius que ens 
serviran molt per a conéixer-nos i 
per a facilitar a la llarga una bona 
convivència. 

Per altra banda, a pesar de la 
pandèmia actual, les activitats cultu-
rals han demostrat que són segures. 
Això vol dir que per Nadal enguany 
també podem fer les activitats d’ani-
mació lectora en família que es reco-
manen habitualment: visitar una fira 
del llibre, veure una obra de teatre, 
assistir a la presentació d’un llibre o 
a una sessió de contacontes... Tam-
bé, de manera imprescindible, hem 
de visitar la biblioteca i acudir a les lli-
breries per a triar les nostres lectures. 
Si ho fem, no hem d’oblidar que tant 
les persones que treballen a les bi-
blioteques com les que ho fan a les 
llibreries ens ofereixen un servei per-
sonalitzat i són les qui millor ens po-
den orientar per a satisfer les nostres 
necessitats.  

Josep Antoni Fluixà 
VALÈNCIA

u  Amb la 
col·laboració de 

Nadal, un bon temps per a la lectura

CONTES PER A TU 
Diversos autors 
Col·l. «Sambòrik» 

u  Perifèric Edicions

LA CABRA SERAFINA 
Blai Senabre i  

Anna Font 
Col·l. «Àlbums il·lustrats» 

u  Bromera

PEROTA I PERET 
Raquel Díez i  

Desirée Acevedo 
Col·l. «Imagina» 

u  Onada Edicions

A VOLTES LA 
 MARE TÉ EL CAP 

PLE DE TRONS  
B.Taboada i D. Padrón 
Col·l. «Àlbums il·lustrats» 

u  Bromera

PANDORA DU SORT 
Paco Esteve i  

Gemma Aguasca 
 Col·l. «Àlbums» 

u  Edicions del Bullent 

EL MÓN AL REVÉS 
 Fina Girbés 

Col·l. «Vagó de versos» 
u  Andana Editorial

CREUS EN LA MÀGIA? 
Francesc Gisbert 

Col·l. «El Micalet de por» 
u  Bromera 

MARUC I EL 
FANTÀSTIC MÓN DE 

LES LLIBRERIES 
Maria Calvo (ed.) 

Col·l. «Picoretes» 
u Lletra Impresa 

MAGUS (EL MAG) 
Jesús Cortés 
Col·l. «Esfera» 
u  Bromera 

LA CIUTAT AÈRIA 
Jordi Colonques 

Col·l. «Albades» 
u   Edelvives

EL PRÍNCEP DAURAT I 
LA PEDRA SAGRADA 

Armando Vericat 
Col·l. «Maremàgnum» 

u  Onada Edicions

LA TAXIDERMISTA 
D’EMOCIONS 

Mariló Àlvarez Sanchis 
Col·l. «Trànsit» 
u  Bromera 
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BENILLUNA 
Carme Miquel 

Col·l. «L’Eclèctica» 
u   Bromera

IGNOT 
Manuel Baixauli 
Col·l. «Escafandre»       

u   Edicions del Periscopi 

TOTS ELS CAMINS 
Joan F. Mira 

Col·l. «A tot vent» 
u  Edicions Proa 

LA BÈSTIA EN QUÈ 
CAVALQUEM 

Ferran García-Oliver 
u   Aila Edicions

Literatura  
infantil

u Les vacances són un bon període per a destinar temps a llegir i dur a terme pràctiques de 
promoció de la lectura dins de l’àmbit familiar, on els llibres han de ser un objecte quotidià

Una mare i la seua 
filla compartixen 
lectura, a casa.  LEVANTE-EMV
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7. LA FUNDACIÓ BROMERA A LA XARXA

 Mostra de les aparicions de la Fundació Bromera en xarxes socials i premsa durant el 2020.
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8. ENTITATS COL·LABORADORES 

La Fundació Bromera és conscient que, per a poder tirar avant totes i cadascuna de les activi-

tats detallades i assegurar-ne la màxima repercussió, és necessària la implicació de diverses 

institucions i entitats, tant públiques com privades. A continuació, es detallen totes les entitats 

patrocinadores i col·laboradores que ens han donat suport al llarg del 2020:

Públiques

• Ministeri de Cultura i Esport

• Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

•  Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya

• Ajuntament de València

•  Ajuntaments, biblioteques públiques, cases 

de cultura i agències de lectura municipals 

de Nàquera, l’Alcúdia, Simat de la Valldigna, 

Barx, Rafelcofer, Requena, Benifairó de la 

Valldigna, Altea, Alzira, Castelló de la Plana, 

Gandia, Castelló, Nàquera, Castalla, el Poble 

Nou de Benitatxell, Agullent, Llutxent, Qua-

tretonda, la Font d’en Carròs i Crevillent

•  Centres educatius i biblioteques d’arreu del 

territori valencià

•  Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques de 

Gandia

•  Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

•  clijcat

Acadèmiques

•  Universitat de València

•  Universitat d’Alacant

•  Universitat Jaume I

Privades

•  Fundació full

•  Aktes Teatre

•  Grup Bromera

•  Levante-EMV

•  Llibreries d’arreu del territori

•  Organitzacions socials

•  ccoo pv

•  Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documenta-

listes de la Comunitat Valenciana (cobdcv)

•  Escola Valenciana

•  Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Va-

lencià

•  Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta

•  Falla Plaça Malva d’Alzira
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