
 

Jornades sobre  la promoció i el plaer de la 
lectura 

25, 26 d'abril i 2 de maig a la Casa de la Cultura d'Alzira 

 
 
  
   

Primavera del llibre i la lectura a Alzira  2007 
  

PROGRAMACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA 
CASA DE LA CULTURA D’ALZIRA 

ABRIL / MAIG DE 2007 
  

PLA DE FOMENT DE LA LECTURA A ALZIRA 2007 
  

  
  
PROGRAMA D’ACTIVITATS DE LA CASA DE LA CULTURA D’ALZIRA 
  
DIJOUS, 19 D’ABRIL 
  

A les 19:30. «Llegir per a conéixer-nos i estimar-nos», acte de lectura pública en 
diverses llengües, a càrrec d’immigrants residents a la nostra ciutat i amb 
l’objectiu d’afavorir un acostament entre les poblacions nadiues i forasteres que 
conviuen a Alzira. Hi col·labora ACCEM i el Centre d’Educació Permanent 
d’Adults Enric Valor d’Alzira. 

  
DISSABTE, 21 D’ABRIL 
A Alzira Ràdio 

  
A les 11.00.  Retransmissió radiofònica al programa Alzira en xicotet d’un espai especial 

dedicat al món del llibre i de la lectura en commemoració del Dia Internacional del 
Llibre amb presentacions de llibres, entrevistes a escriptors, lectura de contes i 
poesies, etc. 

  
DILLUNS, 23 D’ABRIL (DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE) 
  

A les 18. «Elogis de la lectura», sessió a càrrec de diferents representants del Consell 
Municipal de Xiquets i de Xiquetes d’Alzira. 

  
A continuació. Representació de l’animació lectora d’El llapis de Rosalia, a càrrec del 

grup Espurna Oci. Sessió especial dirigida també a mares, pares, famílies i públic 
en general. 

  
DIMECRES, 25 D’ABRIL 
  

IV JORNADES SOBRE LA PROMOCIÓ I EL PLAER DE LA LECTURA 
  
A les 18. Inauguració de les jornades. 
  

A les 18:15. «El camí de la lectura avui: reflexions sobre llibres, mestres i lectors», 
sessió a càrrec d’Anna Díaz-Plaja. Presenta: Rosa Mengual, coordinadora  
d’activitats de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. 

  
ANNA DÍAZ-PLAJA és professora de literatura infantil i juvenil a la Facultat de Formació del 

Professorat de la Universitat de Barcelona. Entre les seues publicacions hi ha els 
llibres Literatura comparada. Propostes de treball; Fantasiant amor. L’amor en la 
literatura de tots els temps; Ensenyar literatura a secundària. La formació de 



lectors crítics, motivats i cultes, i Enseñar literatura en secundaria, tots 
conjuntament amb Glòria Bordons.  

  
DIJOUS, 26 D’ABRIL 
IV JORNADES SOBRE LA PROMOCIÓ I EL PLAER DE LA LECTURA 
  

A les 18. Tertúlia amb els escriptors Andreu Martín i Vicent Enric Belda, amb la 
participació de Marta Estrelles, cap de premsa d’Edicions Bromera, i Maite Dasí, 
cap d’informatius d’Alzira Ràdio. A continuació es procedirà a la presentació de les 
obres guardonades amb el Premi Bancaixa de Narrativa Juvenil i Vicent Silvestre 
de Narrativa Infantil: La nit que Wendy va aprendre a volar, d’Andreu Martín, i La 
llegenda de l’amulet de jade, de Vicent Enric Belda. 

  
ANDREU MARTÍN és autor de quasi un centenar d’obres i va rebre el Premi Nacional de 

Literatura Juvenil per No demanis llobarro fora de temporada, escrita amb Jaume 
Ribera, amb què iniciava la coneguda sèrie del detectiu Flanagan.  

  
VICENT ENRIC BELDA és professor de Llengua i literatura i, amb anterioritat, havia publicat 

la novel·la juvenil L’estirp de l’horror. 
  
DIVENDRES, 27 D’ABRIL 
  
A les 19. «L’educació a Alzira: situació actual i propostes per al futur», taula rodona amb la 
participació dels responsables d’educació dels distints partits o coalicions que es presenten a les pròximes 
eleccions municipals. Acte convocat i organitzat per la Coordinadora d’AMPA d’Alzira. 

  
DISSABTE, 28 D’ABRIL 
  
A les 19. Acte de lliurament dels II Premis Literaris Infantils de l’Associació Cultural Falla El Mercat, 
amb la intervenció de Mari Carmen Cano i amb l’actuació del Grup de Percussió de la Societat Musical 
d’Alzira. 

  
DIMECRES, 2 DE MAIG 
IV JORNADES SOBRE LA PROMOCIÓ I EL PLAER DE LA LECTURA 

  
De 18 a 19:15. «Des de l’escola fomentem la lectura per a créixer junts», comunicació 

del projecte guardonat amb el I Premi d’Experiències de Foment de la Lectura 
Ciutat d’Alzira, a càrrec de Júlia Villaescusa, Carles Carrera i Fina Rodrígo, 
mestres del CEIP Mas d’Escoto de Riba-roja. Presenta: Sergio Piera, tècnic 
d’educació de l’Ajuntament d’Alzira. 

  
De 19:15 a 20:30. «Pla de foment de la lectura i projecte de llargmetratge documental 

Pura Alegría», comunicació del projecte guardonat també amb el I Premi 
d’Experiències de Foment de la Lectura Ciutat d’Alzira, a càrrec de Josep M. 
Asensio, de l’IES l’Assumpció d’Elx. Presenta: Antonio Zaragozá, tècnic 
d’educació de l’Ajuntament d’Alzira. 

  
  
Altres activitats i informacions 
VISITES ESCOLARS A LA BIBLIOTECA 
Del 18 al 31 d’abril 
De 9.15 h a 12.00 h i de 15.00 h a 17.00 h 
  

El grup Espurna Oci presenta per a l’alumnat d’Educació Infantil i del primer cicle 
de Primària de tots els centres educatius d’Alzira el projecte d’animació lectora 
titulat El llapis de Rosalia, basat en el conte d’Antón Cortizas publicat en la 
col·lecció «El Micalet Galàctic», d’Edicions Bromera. La finalitat de cada una de 
les sessions és donar a conéixer el món fantàstic de les narracions, i també 
esperonar la curiositat pel contingut dels llibres i potenciar l’espai de la biblioteca 
com a lloc agradable i lúdic. A l’acabament de cada sessió, es donarà a cada 



centre escolar una carpeta amb propostes d’activitats complementàries per a 
treballar a l’aula. 

  
ACTIVITATS I ACTES ALS CENTRES ESCOLARS 
Del 17 d’abril al 18 de maig 
  

Amb motiu de les efemèrides del llibre i de la data del 300 aniversari del 25 
d’Abril, als distints centres escolars de la ciutat d’Alzira –amb la participació també 
de l’Escola Oficial d’Idiomes i l’Escola d’Adults Enric Valor– s’han programat 
diverses activitats: conferències per a pares i mares; visites d’escriptors i xarrades 
amb alumnes; tallers d’escriptura; treballs amb les guies didàctiques sobre el 25 
d’Abril i la Guerra de Successió, i el conte El fill del sabater, d’Enric Lluch, 
facilitades per l’Ajuntament d’Alzira, etc. 

  
JORNADES DE CINEMA I GASTRONOMIA 
  

Divendres 20, a les 20 h, demostració gastronòmica, a càrrec de M. Jesús Prats del Pino, 
i a les 23 h, projecció de la pel·lícula Vatel, història d’un expert cuiner durant el 
regnat de Lluís XIV.  

Dissabte 21, a les 20 h, demostració «Els secrets del xocolate», a càrrec de Paco Llopis, i 
a les 23 h, projecció de la pel·lícula Chocolat, història d’una dona que ven uns 
xocolates molt deliciosos. 

  
PROGRAMACIÓ DEL CLUB CINEMA ALZIRA AL MES DE MAIG 
  

Divendres 4, a les 23 h, projecció del curt Soldaditos de latón, editat per ACCEM amb 
l’objectiu de facilitar la integració dels immigrants, i a continuació, projecció de la 
pel·lícula Grbavica. 

Divendres 18, a les 23 h, projecció del documental Una verdad incómoda, dirigit per Davis 
Guggenheim i amb la participació d’Al Gore.  

  
DIA DEL MUSEU 
18 de maig 
  

Amb motiu del Dia del Museu, els centres educatius d’Alzira podran visitar el 
Museu d’Alzira al llarg de tot el dia per arreplegar l’auca commemorativa 
publicada enguany i fer les activitats que s’hi proposen. 

  
  

INFORMACIÓ 
  
Biblioteca Municipal d’Alzira. Telèfon 96 241 74 07 
Fundació Bromera. Telèfon 96 245 97 04 
                        www.fundaciobromera.org 
  

CERTIFICACIÓ 
  

El CEFIRE d’Alzira expedirà a tots els docents que s’inscriguen en les activitats de les 
Jornades sobre la promoció i el plaer de la lectura un certificat acreditatiu de 10 
hores. Inscripció:  

            http://intercentres.cult.gva.es/cefire/46401581 
  
Organitza: 
  
Ajuntament d’Alzira 
   Regidoria de Cultura 
   Regidoria d’Educació 
   Regidoria de Joventut 
   Regidoria de la Dona 
  



Biblioteca Pública Municipal d’Alzira 
  
Fundació Bromera per al Foment de la Lectura 
  
  
Hi col·laboren: 
  

Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana 
     Direcció General del Llibre i Biblioteques  
CEFIRE d’Alzira  
Claustres de professors i de professores dels centres educatius d’Educació Infantil, 

Primària i Secundària d’Alzira 
Escola Oficial d’Idiomes d’Alzira 
Escola d’Adults Enric Valor d’Alzira 
Coordinadora d’AMPA d’Alzira 
Edicions Bromera 
Alzira Ràdio 
ACCEM 
Museu Municipal d’Alzira 

Arxiu Municipal d’Alzira 
Associació Cultural Falla El Mercat 
Club Cinema Alzira 
  
  

  
  
  
 
 
 


