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Una campanya de: Amb el suport de:

Campanya per a fomentar
la lectura des del comerç local

i el temps passarà volant

i el temps passarà volant



Què he de fer amb el «Lot Espera llegint»?

1. Tria un dels llibres de l’expositor.

2. Agafa un punt de llibre. És gratuït.

3. Gaudeix de la lectura mentre esperes.

4. No has pogut acabar-lo? Anota en quina pàgina has deixat 
la lectura per a poder reprendre-la quan hi tornes.

5. Torna el llibre a l’expositor. Els llibres són per a llegir al 
comerç. NO pots emportar-te’ls, perquè deixaràs a la resta de 
clients sense lectures.

Què és «Espera llegint»?

«Espera llegint» és una campanya d’animació lectora impul-
sada des de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura 
per a fomentar la lectura des del comerç local.

L’objectiu del projecte és repartir aquest lot entre els co-
merços valencians perquè puguen oferir a les persones que 
els visiten la possibilitat de llegir un llibre mentre esperen 
a ser ateses.

Quins llibres hi trobaré?

En cada comerç adherit a la campanya trobaràs un exposi-
tor, il·lustrat per Alba López Soler, amb onze llibres de les 
col·leccions «Llegir en valencià». T’animem a llegir-los men-
tre esperes el teu torn.

Són relats breus escrits per escriptors i escriptores va-
lencians, amb il·lustracions de coberta elaborades per 
professionals de la il·lustració valencians.

La col·lecció de llibres «Llegir en valencià» va dirigida tant a 
lectors que ja estan acostumats a llegir, com a les persones 
que s’inicien en la lectura en valencià. Els onze llibres van 
acompanyats d’un glossari amb la definició de les paraules 
menys conegudes, una secció explicativa i recomanacions 
de llibres d’autors i autores valencians.

Què puc fer jo?

Llegir els llibres de l’expositor.

També pots donar aquelles obres que ja no vages a llegir 
perquè altres persones puguen fer-ho.

I, si ho desitges, pots comprar-ne altres a la llibreria del teu 
municipi per tal de dotar la prestatgeria de noves lectures al 
mateix temps que dones suport al comerç local.

Si t’agrada la iniciativa, comparteix fotos i vídeos a les 
teues xarxes socials amb l’etiqueta #esperallegint.
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