
Benvolguda família,

Durant l’any 2016, el vostre fill o la vostra filla ha fet 6 anys i, entre els assoliments que s’associen a aquesta edat, 
es troba la iniciació a la lectura autònoma. És, doncs, el moment de consolidar el seu perfil lector i aconseguir 
que els llibres formen part de les seues activitats diàries i de les seues experiències positives. Perquè, com bé es 
desprén de l’eslògan que encapçala aquesta carta, llegir és una porta oberta al coneixement i a la imaginació, 
una porta que ens brinda l’oportunitat de viure moltes altres vides.

Per tal d’ajudar a consolidar l’hàbit lector i, en concret, fomentar la lectura en valencià, la Regidoria de Cultura 
ha impulsat la primera edició de la campanya Per Nadal, un llibre de regal. A través d’aquesta iniciativa, totes les 
xiquetes i tots els xiquets empadronats a Bocairent que compleixen 6 anys durant 2016 rebran un val per valor 
de 12 euros que podran bescanviar per llibres de literatura infantil en valencià en una de les llibreries-papereries 
locals.

Per tant, com a beneficiaris d’aquesta campanya, el que heu de fer a partir d’ara és el següent:

1r. Llegir les condicions de participació en la campanya, que figuren en la part posterior del val que us adjuntem.

2n. Ajudar el vostre fill o la vostra filla a decidir quin o quins llibres vol adquirir amb el val. Amb aquesta finalitat, 
podeu tindre en compte la relació de recomanacions que figura en la part de darrere d’aquesta carta i que 
podeu consultar a la Biblioteca Pública Municipal.

3r. Acompanyar el vostre fill o la vostra filla a una de les tres llibreries-papereries de Bocairent per comprar els 
llibres triats. Allí, entregareu el val i, si el preu de la compra és superior a 12 euros, abonareu la diferència.

Confiem que la iniciativa siga del vostre gust i que es convertisca en una aportació per a fer que el vostre fill 
o la vostra filla arribe a ser un gran lector o una gran lectora. Una fita que no només suposaria un enriquiment 
personal extraordinari sinó que també tindria un benefici col·lectiu important. I és que, amb xiquetes i xiquets 
que lligen, aconseguirem una societat més desperta; és a dir, més crítica i més lliure.

Bocairent, desembre de 2016

Xavier Molina Martí
Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Bocairent

Per
Nadal,
un llibre
de regal
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lectura en valencià

Vols viure més d’una vida? Llig.*

*Proposta guanyadora del I Concurs d’eslògans per al foment de la lectura, convocat per la Biblioteca Pública Municipal. Autor: Jairo Vañó Reig



Algunes
recomanacions
Ací teniu algunes lectures recomanades per l’equip docent del CEIP Lluís Vives i la Biblioteca Pública Municipal. 
La finalitat d’aquesta relació és orientar-vos en l’adquisició dels llibres però qualsevol altre títol també podrà 
comprar-se, sempre que s’ajuste a les condicions que figuren en la part posterior del val adjunt.

Feliu, rei de les ovelles

Olivier Tallec (text i il·lustracions)
Tàndem Edicions
Àlbum il·lustrat
ISBN: 978-84-8131-011-5

L’atzar converteix Feliu en el rei 
de les ovelles, un fet que can-
viarà la seua vida i l’acostarà als 
excessos del poder.

La medalla d’Antonieta

Gemma Armengol (text)
Òscar Julve (il·lustracions)
Edicions Bromera - Narrativa
ISBN: 978-84-9026-596-3

Max i els superherois

Rocio Bonilla i Oriol Malet
(text i il·lustracions)
Edicions Bromera - Àlbum il·lustrat
ISBN: 978-84-9026-697-7

Qui m’ha furtat les plomes?

Gemma Lienas (text)
Sebastià Serra (il·lustracions)
Edicions Bromera - Narrativa
ISBN: 978-84-9026-587-1

El jardí és l’escenari dels Jocs 
Olímpics dels animals. Entre ells 
està la marieta Antonieta, que 
vol ser la millor nadadora.

Max se sent fascinat pels super-
herois i, de manera especial per 
Megapower, una heroïna ben 
particular.

La visita de Carlota i el seu gat 
Merlí a la granja coincideix amb 
un fet estrany: algú furta les plo-
mes de les aus. Qui deu ser?

Grans amics

Linda Sarah (text)
Benji Davies (il·lustracions)
Andana Editorial
Àlbum il·lustrat
ISBN: 978-84-16394-31-9

La mona lectora

Llorenç Giménez i Tarazona (text)
Núria Feijoó Antolín (il·lustracions)
Edicions del Bullent
Àlbum il·lustrat
ISBN: 978-84-9904-178-0

Moros i Cristians

Mercè Climent (text)
Javier Lacasta Llàcer 
(il·lustracions)
Tàndem Edicions - Narrativa
ISBN: 978-84-8131-231-7

Quan no jugue, faig esport. 
Ser menut és una sort!

Carmen Gil (text)
Teresa Ramos (il·lustracions)
Edicions Bromera - Poesia
ISBN: 978-84-9026-524-6

Dos grans amics comparteixen jocs i diversió. Què 
passarà quan un tercer xiquet vulga jugar amb ells?

Una mona explica contes a la selva. Són els contes 
d’una maleta que hi ha a l’altra banda del riu. Què farà 
si hi ha tempesta?

Ovidi té un any i viurà les seues primeres festes de 
Moros i Cristians. Tot un món per a descobrir!

Història rimada que mostra la quantitat de jocs que 
hi ha per a divertir-se. N’hi ha tants que u no sap per 
quin començar.


