
ACTIVITATS 
 CELEBRAR 

9 D’OCTUBRE



Activitats per a llibreries i biblioteques
.

Decora un aparador o racó que servisca per a donar a conéixer la campanya del 
Dia del Llibre Valencià. Hi pots exposar les novetats més destacades o les obres més 

Posa’t en contacte amb un forn o una pastisseria i que et faciliten una 
mocadorada per a posar-la també al costat dels llibres de l’aparador. També et po-

cru, amb formes de fruites i hortalisses, que s’usen per a omplir el mocador que es 
regala.

Organitza activitats literàries al voltant de la data i la festivitat del 9 
d’Octubre. Posat en contacte amb escriptors i escriptores de la teua localitat o 
comarca i convida’ls a fer un recital poètic o una lectura de textos literaris. Pots fer 
també la presentació d’un llibre de novetat o una signatura de llibres amb presència 
dels autors i autores. En tots els actes convida els assistents a tastar els dolços típics 
de les mocadorades.

Fes una llista de recomanacions de lectures, especialment d’escriptores i 
d’escriptors valencians tenint en compte també la rica i variada oferta editorial va-
lenciana.

Un llibre i un dolç. Regala un dolcet de massapà de la mocadorada a qui et com-
pre un llibre. Si treballes en una biblioteca, ofereix també els dolços típics de Sant 
Donís als teus usuaris. Poseu-vos d’acord amb una pastisseria o forn de la vostra 
localitat.

Dona a conéixer la mocadorada. Prepara un full informatiu que explique què 
és la mocadorada. En la web www.fundaciobromera.org trobaràs un model. Fes 
fotos de l’aparador i participa al concurs que hi ha en l’última pàgina.
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Activitats per a pastisseries i forns
Penja en un lloc ben visible el cartell. 

Decora un aparador de la pastisseria amb les típiques mocadorades que es 
regalen pel 9 d’Octubre i completa’l amb el full informatiu que trobaràs en la web 
www.fundaciobromera.org. 

Posa’t en contacte amb una llibreria o biblioteca i que et faciliten llibres 
especialment d’escriptores i d’escriptors valencians per a complementar el teu apa-
rador festiu de la mocadorada.

Feu un eslògan que unisca la lectura i la rebosteria. Per què no? Sigueu 
atrevits i inventeu un eslògan que expresse què tenen en comú la lectura d’un bon 
llibre i la degustació d’un bon dolç. Pengeu l’eslògan ben visible al vostre aparador, 
feu fotos i participeu en el concurs que tenim en marxa en la nostra pàgina de Face-
book (@fundaciobromera).

Activitats per a centres educatius
Penja el cartell i proposeu fer-ne un amb l’alumnat amb el lema «Un lli-
bre i una mocadorada per a qui més estimes». Com que enguany no podreu fer 

individuals o en equip per a celebrar un Dia del Llibre Valencià i decoreu la classe 
amb motius relacionats amb la lectura i amb una de les tradicions valencianes més 
boniques: la mocadorada. Hi podeu afegir un eslògan inventat per vosaltres.

Feu una exposició de llibres valencians. Seleccioneu obres d’escriptores i 
d’escriptors valencians de la vostra biblioteca d’aula i completeu la selecció amb lli-
bres de la biblioteca del centre i llibres particulars de l’alumnat i, amb la tria, feu-ne 
una exposició ben atractiva en un racó de l’aula.

Busqueu informació sobre la mocadorada i sobre la commemoració del 9 
d’Octubre. Després, feu una sessió en la qual intercanvieu la informació que cadascú 
ha trobat.
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Feu una lectura dramatitzada de textos literaris. Celebreu el 9 d’Octubre 
a l’aula amb una lectura dramatitzada ‒és a dir, amb dicció expressiva i pronúncia 
clara‒ de poemes, textos narratius o teatrals, etc., d’autores i autors valencians.

Quin és el vostre escriptor o escriptora valencià favorit? Feu a la classe 
una enquesta sobre quin escriptor o escriptora vos agrada més i feu un mural divul-
gatiu de l’obra del més votat o dels més votats.

Dediqueu una sessió a la lectura individual silenciosa. Acordeu un dia i 
una hora i dediqueu-la tota a llegir en silenci a l’aula. Prèviament, cadascú haurà 
triat un llibre de la biblioteca d’aula o de casa i només s’inicie la sessió es posarà a 
llegir en silenci.

 
del vostre poble o comarca que tinguen exposades mocadorades i, sobretot, bus-

proposeu fer-ne una exposició a l’aula.

 i feu, després, una 
tertúlia per comentar els aspectes més interessants, com també els desencerts.

Visualitzeu vídeos de booktubers
mestre o mestra i observeu com es recomana un llibre amb gràcia i amb capacitat de 
despertar el gust per la lectura de l’obra recomanada.

Dediqueu una sessió a recomanar els vostres llibres preferits. Seguint 
l’exemple dels booktubers, recomana als teus companys i companyes de classe la 
lectura d’un llibre que t’haja agradat.  
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MOCADORADA



Activitats familiars
Visiteu en família una llibreria i regaleu-vos llibres. Trieu especialment llibres 
d’escriptores i d’escriptors valencians. Tenim una gran literatura que hem de comen-
çar a conéixer millor i a valorar-la com es mereix.

Visiteu un forn o una pastisseria i compreu els dolços típics de Sant Donís. 

tradició tan popular.

Visiteu la biblioteca. Demaneu informació sobre obres d’autors i autores que 
escriguen en valencià, especialment si són del vostre poble o comarca i que cada 
membre de la família faça el préstec del llibre que haja triat atenent als seus gustos 
i edat. Si no en sou socis, ara és l’hora de fer-se’n.

Decoreu un racó a casa per celebrar la campanya «Un llibre i una moca-
dorada per a qui més estimes». Trieu l’espai més adequat i feu una exposició amb 
els llibres adquirits tant a la llibreria com a la biblioteca i distribuïu els dolços de la 
mocadorada de manera artística entre els llibres. Inventeu un nom per al racó i amb 
cartolines o qualsevol altre material retoleu l’exposició de manera visible. Feu-ne 

, si és que encara no 
en tenen. És convenient que cada membre de la família tinga la seua prestatgeria 
amb els seus llibres i que la decore al seu gust.

. A casa 
-

deu també complementar-les i ampliar-les: per exemple, visualitzant més vídeos de 
booktubers

Dediqueu temps a la lectura individual en família. Busqueu temps i establiu 
alguna hora al dia o a la setmana destinada prioritàriament a la lectura individual i 
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Activitats per a ajuntaments, associacions i 

Organitzeu activitats relacionades amb la lectura. Si treballes en un ajun-

de programar els actes commemoratius del 9 d’Octubre, la programació d’alguna 
activitat relacionada amb la lectura: un recital poètic i musical a l’aire lliure, una 
sessió d’animació lectora per a xiquets i xiquetes en una plaça prop de la biblioteca, 
la presentació d’un llibre d’un autor o autora local, etc.

Dissenyeu una campanya de foment de la lectura i de les tradicions 
populars valencianes. Ajudeu l’economia local amb campanyes i itineraris que 
tinguen com a nexe d’unió la lectura, la gastronomia i algunes tradicions folklòriques 
com, per exemple, fer recorreguts amb música de tabalet i dolçaina pels carrers, amb 
balls tradicionals, visitant llibreries, forns i pastisseries. Inviteu els restaurants de 
la zona a proposar menús literaris amb plats inspirats en obres d’autores i autors 
valencians.

Divulgueu les vostres activitats a les xarxes socials i doneu exemple. Con-
videu els vostres conveïns i conveïnes als actes programats. Doneu exemple i com-
preu llibres a la vostra llibreria, visiteu la biblioteca i adquiriu una mocadorada. 

Activitats per a mitjans de comunicació
Ajudeu a divulgar els actes programats a la vostra localitat o comarca. Si 
treballeu en la premsa escrita o digital, en una emissora de ràdio o ho feu en una 
televisió d’àmbit local, comarcal o de tot el país, podeu divulgar les activitats que es 
programen al vostre entorn i adherir-vos a la campanya «Un llibre i una mocadorada 
per a qui més estimes».
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Entrevisteu escriptors i escriptores i també pastissers i pastisseres
Recomaneu llibres als vostres espais d’entreteniment. Feu lectures dramatitzades i 

-
neu a conéixer les tradicions valencianes, expliqueu què és la mocadorada i doneu 
notícia de com se celebra el 9 d’Octubre al vostre entorn.

Activitats per a al sector del llibre
Adheriu-vos a la campanya «Un llibre i una mocadorada per a qui més 
estimes» i feu-vos ressò a les vostres xarxes socials dels actes que considereu 
interessants.

Feu publicitat de les vostres novetats editorials si vos dediqueu a publicar 
llibres. Entre tots podem fer del 9 d’Octubre una festa també literària i de reivindica-
ció dels nostres escriptors i escriptores.

Useu les xarxes socials per a donar a conéixer els vostres llibres. Si eres 
escriptor o escriptora, adhereix-te a la campanya i mostra els teus llibres a les xar-
xes socials, recomana la lectura de llibres escrits per altres companys i companyes, 
proposa eslògans que fomenten la lectura i donen a conéixer les nostres tradicions i 
dona exemple: participa també en les activitats de la campanya que es facen a prop 
de ta casa. 

Activitats per a tot el món
Compra un llibre i una mocadorada per a qui més estimes. Celebra el 9 
d’Octubre d’una manera diferent: mostrant la teua estima a la persona o a les per-
sones que tens al teu costat.

Llegiu i gaudiu de la bona gastronomia tradicional valenciana.
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©  Fundació Bromera per al Foment de la Lectura 
Av. Areners, s/n (Pol. El Pla) – 46600 Alzira 
www.fundaciobromera.org

Amb el suport de:Una publicació de:

CONCURS

14 d’octubre de 2022 . Els 
guanyadors i les guanyadores 
es donaran a conéixer el 
dimarts 18 d’octubre en la 
nostra pàgina de Facebook.

Molta sort!

Envieu-nos les fotos d’alguna de les 
activitats que organitzeu al voltant del  
9 d’Octubre i podreu aconseguir una 

Com? 
Llig atentament les següents indicacions:

1 Seguir la nostra pàgina de Facebook 
(@fundaciobromera).

2 Pujar una foto o vídeo a Facebook donant informació de 
l’activitat que heu realitzat.

3 Incloure l’etiqueta #mocadoradaliterària.

4 Mencionar la Fundació Bromera en els comentaris o 
etiquetar-la en la imatge.

5 Premiarem les dues publicacions més originals amb un 
lot per a cadascuna format per: 
«Llegir en valencià, per a salvar el món» + bossa de 
tela + llapis i punt de llibre plantables.

Imatge de la coberta: Pistacho Studio


