
Instruccions d’ús del «Lot Espera llegint»
per al comerç local

Col·loca l’expositor amb els llibres en un lloc visi-
ble i accessible. La idea és que siga com una bi-
blioteca i que la gent puga agafar lliurement els lli-
bres per a llegir-los al teu comerç mentre esperen.

Llig la guia pràctica per al comerç local. Hi tro-
baràs idees, consells i activitats per a fomentar 
la lectura al teu negoci. Anima’t a posar-les en 
pràctica!

Anima els visitants a llegir els llibres de la biblio-
teca. Recorda’ls que NO poden emportar-se’ls. 
S’han de llegir al comerç.

Reparteix els díptics i els punts de llibre entre 
els teus clients i usuaris. Així sabran que poden 
llegir els títols de la biblioteca mentre esperen a 
ser atesos.

Comparteix a les teues xarxes socials fotos i vídeos 
de la campanya amb l’etiqueta #esperallegint. 
T’agrada la iniciativa? Conta’ns-ho!

Ompli l’expositor amb més llibres. Visita les lli-
breries locals per a adquirir nous títols. D’aques-
ta manera, fomentaràs la lectura, fidelitzaràs la 
clientela i donaràs suport al comerç local.

T’has quedat sense punts de llibre i díptics? Des-
carrega-te’ls en el web www.esperallegint.org i 
imprimeix-ne tants com necessites!



Més informació: www.esperallegint.org

Una campanya de: Amb el suport de:

Què és «Espera llegint»?

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

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

Què inclou el lot?

• 1 expositor dissenyat per la il·lustradora Alba López Soler.

• 11 llibres de les col·leccions «Llegir en valencià».

• 1 guia pràctica amb activitats i consells per al comerç local.

• 50 díptics informatius per a les persones que visiten els comerços amb suggeriments de
  com utilitzar l’expositor.

• 50 punts de llibre per a regalar als lectors i lectores dels comerços.

Quins llibres hi trobaré?

Cada expositor, il·lustrat per Alba López Soler, conté onze llibres de les col·leccions «Llegir en 
valencià». Són relats breus escrits per escriptors i escriptores valencians, 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 acostu-
mats 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.


