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La Fundació FULL - Fundació pel llibre i la lectura (juny 2013) és un
organisme sense ànim de lucre que està dirigit a fomentar l'hàbit lector entre
la població i impulsar el llibre com a sector econòmic. Treballa per a
promoure el llibre i la lectura com a instruments de difusió i transmissió de
la cultura, així com elements de desenvolupament i progrés personal i social.
L'any 2020, a causa de la crisi sanitària causada per la Covid-19, ha estat
especialment sensible en l'àmbit cultural. El canvi de paradigma en la
producció i programació cultural ha afectat les organitzacions que s'han vist
en l'obligació d'innovar, transformar i adaptar els seus programes anuals.
Aquest repte ha portat canvis que ja s'han consolidat dins de les línies
estratègiques de la Fundació FULL, principalment l'impuls dels projectes
digitals o la creació d'espais virtuals que han fet possible l'accessibilitat a la
cultura de manera segura al mateix temps que s’han consolidat com una línia
de treball futur.

GV RAMÓN Y CAJAL 1, PTA 3
46007 VALÈNCIA
TEL. 96 394 50 03
info@fundaciofull.com
fundaciofull.com
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Ha aconseguit executar la major part de les
activitats programades i n'ha iniciat de noves.
Ha encetat el projecte Llibres al Cim.
Ha llançat una llibreria virtual en valencià lligada a
la Plaça del Llibre.
Ha reforçat Full de Lectura en col·laboració amb
Escola Valenciana.
Ha celebrat quatre fires de llibre presencials.
Ha estretit la col·laboració amb altres entitats.
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Investigació i Formació
La Fundació FULL va celebrar del 16 al 17 de juliol el XV Encontre d’Editors, que va tindre lloc a
Benicarló. Durant aquestes jornades, es va fer balanç de la situació actual del sector i es van
presentar diverses iniciatives per tal de promocionar el món del llibre i la lectura. Les dates
escollides, prèvies a les vacances d’estiu, han de servir per a que els editors incorporen les eines
apreses durant aquestes jornades en el disseny de les seues estratègies per a la temporada entrant.
Aquestes jornades tenen com a objectiu crear un espai de debat sobre els problemes que afecten
específicament a les editorials valencianes, crear sinergies entre els editors dels distints territoris
participants per a afavorir l’intercanvi i oferir un intens programa formatiu sobre distints temes
que afecten directament a la gestió de les empreses editorials.
Línies d’actuació
· Espai de reflexió. A l’encontre es van presentar diferents estratègies per a l’elaboració de plans de
foment de la lectura, amb la participació d’Oriol Ponsatí-Murlà, director de la Institució de les
Lletres Catalanes i Antonio Maria Àvila, Director Executiu de la Federació de Gremis d’Editors
d’Espanya. També es va tractar la situació del llibre educatiu en l’entorn digital amb José Moyano,
president d’ANELE i es van presentar les noves iniciatives de FULL i de AEPV on poden participar
directament les editorials.
· Espai de formació. Es van impartir quatre seminaris-taller sobre gestió de diferents aspectes de les
empreses editorials, especialment adreçades a l’entorn digital.
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Investigació i Formació
fomentlector.es
El projecte "Vías de Lectura (2020)" explora les oportunitats que el Catàleg ofereix (catàleg de
serveis, recursos i activitats d'animació a la lectura i foment lector) per a posar en contacte als
professionals que treballen en l'àmbit del foment de la lectura. La filosofia de la proposta és crear
un espai d'intercanvi d'idees i d'experiències avaluant els beneficis de la seua implantació i
proporcionar recursos per a la seua adaptació i implantació en altres territoris.
El projecte "Vías de Lectura" té com a principals objectius potenciar l'intercanvi d'experiències
entre els professionals de les diverses Comunitats Autònomes i afavorir la creació de circuits
professionals culturals entre els diferents territoris, crear un espai de reflexió i anàlisi sobre les
bones pràctiques de foment lector i millorar el Catàleg com a eina digital fonamental per al treball
de programadors i gestors culturals, bibliotecaris, professors i mediadors culturals, facilitant la
contractació a través de la pàgina web.

Línies d’actuació
· Trobades professionals de reflexió, formació i intercanvi d'experiències d'animació a la lectura i
foment lector. La participació en les Trobades ha estat presencial o virtual. S'han realitzat tres
jornades, (Mèrida, 1 d'octubre; Màlaga, 8 d'octubre i Castelló de la Plana, 15 d'octubre).
· Mostra virtual de treballs professionals que s'han pogut veure a través d'un canal d'internet. Els
professionals que treballen en propostes de foment lector solen treballar en el seu entorn pròxim,
no és habitual que es desplacen a altres territoris a realitzar activitats. Recollint aquesta necessitat, i
coincidint amb les Trobades Professionals, el projecte ha organitzat una Mostra virtual d'accions
professionals de foment lector que té com a objectiu principal mostrar treballs professionals de
qualitat i facilitar la contractació d'aquests serveis.
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Investigació i Formació

Es tracta d’un directori que pretén ser una obra útil per donar a conèixer el treball dels
il·lustradors/es i dibuixants de còmic a diferents destinataris relacionats amb el sector gràfic com
ara: editorials, direcció d’art, estudis de disseny, agències de comunicació i/o publicitat, empreses,
institucions, entitats sense ànim de lucre, comissaris d’exposicions, galeries d’art, gestors/es
culturals, organitzadors/es de congressos, fires internacionals, periodistes, investigadors/es,
professorat, bibliotecaris/àries, llibrers/es, lectors/es. Elaborar un directori suposa contribuir a la
valoració dels nostres autors i autores i a facilitar el seu estudi, la seua visibilitat i la seua
contractació, enfortint la nostra indústria cultural i creativa i afavorint la seua internacionalització.
Línies d’actuació
· Investigació quantitativa utilitzant nombroses fonts de consulta.
· Recopilació, classificació i emmagatzematge de les corresponents adreces de correu electrònic i
disseny de tots els camps d’interés i de contacte professional que conformaran el directori i que
facilitaran la recerca d’autors/es segons diferents criteris.
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Investigació i Formació
formacion.adeituv.es/diplomaLIJ/

La Fundació FULL col·labora des de 2017 amb el Diploma d’Especialització en Cultura, Lectura i
Literatura per a Infants i Joves de la Universitat de València. Des de 2019 aquesta col·laboració es
materialitza en la concessió de quatre beques per a la realització del diploma, amb especial atenció
als professionals vinculats al món de l’edició. Les Beques LIJ són un mecanisme de reconeixement
dels professionals del llibre i la lectura, especialment adreçat als professionals relacionats amb el
foment de la lectura i l’educació literària dels joves i té com a principal objectiu fomentar
l’especialització i el reconeixement en Cultura Literària per a Infants i Joves.
El diploma està dirigit a docents de secundària i primària, bibliotecaris, llibreters, treballadors
d’editorials, treballadors de les àrees culturals dels ajuntaments, graduats en filologia,
documentació, pedagogia i magisteri.
Línies d’actuació
· Beques a quatre persones per a la realització del Diploma en Cultura, Lectura i Literatura per a
Infants i Joves.
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Models d'acció social
llibresvalencians.com
La Revista Digital del Llibre Valencià (continua l’edició del butlletí digital creat al 2008 per l’AEPV),
és un programa emmarcat dins d'El Portal del Llibre (2010) el qual funciona com un aglutinador de
continguts digitals al voltant de la producció editorial. La revista digital, que es publica
setmanalment dins d’aquest portal, busca contribuir a la difusió del llibre i la lectura en les xarxes
socials i també permet emprendre accions comercials oportunes i eficaces per garantir la seua
visibilitat en el mercat posant en valor els escriptors valencians i la producció editorial valenciana.
La Revista Digital del Llibre Valencià assoleix una doble funció: de foment de la lectura, per una
banda, posant a disposició del lector valencià un aparador molt complet de les últimes novetats de
les editorials valencianes, i de projecció, per una altra banda, fent visibles d’una manera funcional
els llibres valencians.
A través del Portal del Llibre, FULL compleix un dels seus objectius principals de promoció del
llibre i la lectura també en l’entorn virtual; notícies i reportatges, vídeos d’autors valencians i
crítiques literàries en col·laboració amb diversos mitjans; llibres, diccionari d’autors,
presentacions i conferències.
Línies d’actuació
· Contingut periòdic. Cada revista digital conté: un llibre destacat, altres quatre títols pertanyents a
diferents editorials, una crítica literària, diverses notícies d’actualitat al voltant del món del llibre,
una editorial destacada i una agenda del món del llibre amb presentacions, recitals de poesia,
conferències, exposicions, convocatòries i lliuraments de premis literaris, etc.
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Models d'acció social

La Fundació FULL impulsa des de 2017 una campanya estacional per posar en valor les llibreries
en època de compres de Nadal. “Les llibreries encenen l’estel del Nadal” és una campanya per al
sector de les llibreries, amb la qual es pretén impulsar les llibreries valencianes, l’activitat cultural
en elles, i la venda de llibres durant el Nadal. Aquest any, degut a la situació sanitària causada per
la pandèmia de la Covid-19, el Nadal 2020 ha sigut atípic i complicat. Açò ha posat de relleu la
necessitat de potenciar la idea que les llibreries i els llibres són elements màgics i segurs, capaços
de fer-nos somniar i transportar-nos cap a altres mons. En definitiva, es tracta d’una campanya que
té com a objectiu animar als valencians i valencianes a regalar llibres per Nadal, atraure visites a
les llibreries, i fomentar el comerç de proximitat.
Línies d’actuació
· Campanya online on es promociona aquesta activitat les xarxes socials de FULL, publicitat digital i
Notes de Premsa.
· Campanya offline que estarà present a les llibreries participants en aquesta activitat. Es pretén
crear una experiència per a l’usuari a traves de la personalització de diferents materials amb
missatge (vinils per als aparadors, paper de regal, punts de lectura, cartes per als xiquets, bosses...).
També s'ha inserit publicitat en mitjans de comunicació com premsa escrita i ràdio.
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Models d'acció social
llibresalcim.com
La Fundació FULL desenvolupa aquesta campanya per primera vegada al 2020 per posar en valor
les llibreries, els escriptors i escriptores i les editorials valencianes, alhora que es vol vincular la
lectura i el territori del País Valencià.
Amb la metàfora que els llibres pugen al cim, comparem la sensació que tenim en arribar al cim
d’una muntanya amb la que tenim en acabar de llegir un llibre que ens meravella i ens transporta a
un altre estadi de la realitat. Així, la campanya «Llibres al cim» té com a objectius vertebrar el
territori a través de la lectura i visibilitzar els llibres i la lectura als cims més emblemàtics del
nostre territori.
Línies d’actuació
· Campanya digital: tria un llibre, puja una muntanya, fes una foto i comparteix-la en les xarxes
amb el hastag #LlibresAlCim.
· La campanya s’impulsa a través de les llibreries i els seus llibreters s’encarreguen d’animar els
lectors a participar, posant en relleu la tasca del llibreter com a prescriptor.
· Difusió amb cartells als centres educatius, que arriben a pares, mares i professionals de la
docència, així es dona a conèixer la campanya i, amb això, aconseguim promoure el producte del
sector editorial.
· Implicació de personatges reconeguts socialment com estratègia comunicativa.
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Educació
devivaveu.com

De Viva Veu és un projecte cultural, educatiu i d’animació a la lectura basat en accions al voltant de
la lectura en veu alta. El projecte desenvolupa accions dirigides a descobrir en la lectura en veu alta
un bon camí per a crear lectors i lectores. Compartir les lectures i les paraules, i fer-ho d’una
manera plaent, es converteix en un vehicle socialitzador que fomenta la comprensió i
desenvolupament de la fantasia. La xarxa De Viva Veu compta amb una trentena d’ajuntaments
valencians i hi participen més de cent centres educatius. Alguns dels objectius que pretén aquest
projecte són despertar l’interès i el gust per la lectura, afavorir la comprensió lectora, treballar la
lectura en veu alta per millorar les capacitats, practicar l’entonació, el ritme, les pauses i la
fonètica, generar el debat o potenciar l’afany de superació i autoexigència dels lectors.

Línies d’actuació
· S’estructuren en dos parts diferenciades: el treball a l’aula i el certamen escolar (modificades
davant la crisi sanitària i la clausura de les escoles).
· Creació de material didàctic per a donar suport als professors i les professores en el seu treball.
· Formació del professorat amb tallers presencials que han quedat ajornats enguany però s’ha
treballat amb material addicionals en format digital.
· Tallers als centres per a escolars (ajornats).
· Certamen escolar de lectura en veu alta (dirigida a l’alumnat d’educació primària i secundària de
les poblacions de la Comunitat Valenciana) que es celebra primer a nivell local i després la Final de
la Comunitat Valenciana. Durant el curs 2019-2020 s’ha celebrat el 5é Certamen Escolar de Lectura
en Veu Alta, encara que malauradament la Final no es va poder celebrar.
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Models d'acció social
autorsalesaules.com
Amb Autors a les Aules (FULL i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua) els alumnes lectors entren en
contacte directe amb els escriptors per a crear un diàleg al voltant dels seus llibres i d’altres temes
relacionats amb el fet literari com l’ofici d’escriure, el procés de creació, el món editorial, etc. El
projecte posa el focus en que els autors tinguen més visibilitat i no tan sols s’estudie la seua obra,
sinó que es conega a la persona que hi ha darrere, com neixen les idees i com es plasmen en un
llibre. Aquest és un programa que pretén fomentar la lectura en la nostra llengua des de les escoles
per a apropar a l’alumnat a la literatura i l’hàbit de llegir i ha estat obert a tots els centres educatius
del País Valencià i a tots el autors amb obra escrita en valencià.
Els principals objectius d’aquest programa són visibilitzar el llibre i els autors en valencià,
homenatjar als grans de les nostres lletres, contribuir a la divulgació i al coneixement dels
escriptors per part de la societat, contribuir a la divulgació i al coneixement de la literatura
valenciana actual, així com desenvolupar habilitats com la posada en pràctica la capacitat de
diàleg, l’afavoriment del respecte i l’interès pel text escrit, el foment del sentit crític o l'estimulació
pel gust literari, entre altres.
Línies d’actuació
· Elaboració d’un catàleg/glossari amb més de 200 autores i autors i des d’on els centres sol·liciten
els autors adequant-se a criteris de comprensió lectora per a cada nivell educatiu.
· Sessió presencial dels autors als centres educatius.
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Educació
lecxit-valencia.com

LECXIT és un projecte de voluntariat provat i d’alt impacte (original de la Fundació Jaume Bofill,
que la Fundació FULL pel Llibre i la Lectura tenia previst implantar per primera vegada al País
Valencià). El voluntariat consisteix en tutories individuals entre un mentor o mentora adult (a
partir de 18 anys) i un xiquet o xiqueta a qui acompanya en la lectura durant una hora a la setmana.
Els objectius principals del programa són garantir l’èxit formatiu de l’alumnat amb el
desenvolupament de l’habilitat de comprensió lectora i les competències lingüístiques, descobrir al
jovent la literatura com una activitat lúdica i de profit intel·lectual i impulsar lectura com a via
fonamental d’accés al coneixement per part de la ciutadania.
La participació està oberta a tots els centres educatius (alumnat entre els cursos de 4t i 6é de
primària) del País Valencià. No obstant això, els primers Punts LECXIT s’implantaran en les
localitats que participen en el projecte de Ciutat Lectora. Gràcies a un contacte consolidat amb els
ajuntaments de cada Ciutat Lectora, el voluntariat s’instaurarà en els col·legis d’aquestes ciutats
amb una major eficàcia. En aquest moment, donades les adaptacions que han hagut de realitzar els
centres educatius el programa està en fase d’informació i localització de centres.

Línies d’actuació
· Voluntariat individual
· Voluntariat d’activitats en grup, on l’aprenentatge compartit és clau. En aquestes activitats hi
intervenen entitats que permeten una participació del teixit local al projecte.
· Formació del voluntariat, clau per assegurar l’acompanyament lector individualitzat.
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Animació Lectora
fulldelectura.com
Full de Lectura és un projecte que va nàixer en 2018 amb el clar propòsit de remoure el món del
llibre valencià, i que es va convertir en el primer club virtual de lectura en valencià de caràcter
generalista. Un club obert a tota persona interessada en llegir, compartir amb altres persones
l’experiència de la lectura i veure i escoltar els autors i autores, perquè eixe és el tret distintiu
d’aquest club virtual: que els nostres autors es troben una vegada al mes amb els seus lectors a
través d’una tertúlia en format virtual.
Alguns dels objectius principals d’aquest programa són d’una banda crear una comunitat de
lectors independentment del seu lloc de residència i posar a l’abast dels lectors noves ferramentes
digitals que permeten connectar-se i participar de manera activa en les trobades amb els autors.
D’altra bada, seguint amb la missió principal de FULL, fomentar el coneixement dels autors
valencians entre la població i acostar la literatura a nous públics.
Línies d’actuació
· Tertulia mensual 100% virtual amb autor i lectors amb un moderador.
· Voluntariat pel valencià. Full de Lectura s’uneix en aquesta edició al Voluntariat pel Valencià
d’Escola Valenciana per tal de fomentar la lectura en valencià entre persones que s’estan iniciant a
llegir o parlar en la nostra llengua.
· Fòrum de debat obert permanentment entre els lectors
· Club mediadors. Tracta d’establir criteris a l’hora de la tria de lectura per als joves incidint en la
importància de la pròpia biblioteca.
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Animació Lectora
ciutatlectora.com

És un programa promogut per la Fundació FULL amb el suport de l'Àrea de Cultura de la Diputació
de València que ofereix un acompanyament durant 4 anys per a planificar i posar en pràctica
accions de motivació lectora, adreçades a tota la població.
Els protagonistes del programa són els ciutadans, per això, cada municipi impulsa, dissenya,
programa, desenvolupa i avala les seues pròpies accions per a la promoció del llibre i la lectura,
adaptades a la seua realitat i adaptades a les necessitats dels seus ciutadans. A cada municipi es
crea un Consell Lector que és un organisme integrat per representants del agents més importants
per a la promoció del llibre i la lectura al municipi: l’administració municipal, la biblioteca, les
AMPA, els centres educatius, el sector del llibre i les entitats i associacions del municipi.

Línies d’actuació
· Estudis per a conèixer la realitat de cada municipi.
· Creació del Consell Lector.
· Coordinació amb cada municipi a través del Coordinador Municipal.
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Animació Lectora
llegim.org

El projecte Llegim? s’estructura en campanyes anuals, és una continuació de la col·laboració
iniciada entre la Fundació FULL i la Fundació Bromera en 2019. La campanya 2020 ha estat
adreçada a les famílies valencianes dels xiquets i xiquetes de 8-12 anys ja que són el públic
potencial, però també necessàriament per poder arribar a ells hem d’implicar als docents i tot tipus
d’agent cultural que ens ajude a difondre i assolir els objectius principals del projecte, ja que són
els qui han de fer de transmissors entre els joves i la lectura.
El projecte té com a objectius principals integrar la lectura com a part de l’oci familiar, dotar a les
famílies i als docents de recursos audiovisuals professionals que ajuden a crear un hàbit lector a
casa i facilitar estratègies de foment de l’hàbit de la lectura en l’àmbit familiar.

Línies d’actuació
· Enviament de la revista «Vacuna’t amb la lectura» a tot l’alumnat matriculat en 5é i 6é de Primària
de tots els centres educatius valencians.
· Recursos: vídeos amb consells de famílies lectores i professionals del món cultural,
recomanacions de llibres per a cada edat i fitxes amb activitats pràctiques per a realitzar en família.
· Animacions lectores gratuïtes amb motiu de les presentacions de la campanya Llegim? 8-12 anys a
les biblioteques del País Valèncià.
· Exposició «Vacuna’t amb la lectura», la qual es cedeix de forma gratuïta a totes les entitats que la
sol·liciten.
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Festivals Literaris
placadelllibre.com
La Plaça del Llibre és l’oportunitat per al llibre en valencià de prendre el protagonisme dins del País
Valencià. La Plaça és una celebració del treball diari d'autors, llibreters i editors, i una oportunitat
per a la trobada amb els lectors. La Plaça del Llibre, com els mercats de les ciutats, ha de ser un punt
de trobada, punt neuràlgic per a l’intercanvi de mercaderies i de sabers.
La Plaça del Llibre es localitza en tres esdeveniments anuals de gran format a les ciutats de Castelló
(2a edició), València (8a edició) i Alacant (4a edició). A causa de les restriccions imposades per la
situació sanitària, la incorporació de Gandia com a seu de la Plaça del Llibre s’ha posposat fins a
2021.
Els seus principals objectius són promoure la compra de llibres en valencià, visibilitzar la literatura i
augmentar-ne el prestigi social.
Aquest any s'ha creat la Llibreria Virtual Plaça del Llibre, un espai online on el públic pot accedir a
la compra de títols a través de la llibreria que el lector seleccione. La pàgina web aglutina més de
13.000 recomanacions de llibres en català de forma que es fa la compra a través de la pàgina web i el
comprador rep a casa els llibres o els recull a la llibreria.

Línies d’actuació
· Instal·lació de la major llibreria de fons en català en totes les seues seus, amb el treball conjunt i
coordinat de llibreries i editorials.
· Organització d'un programa d'activitats que servisca com a aparador de les novetats editorials i
activitats d'animació lectora.
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Festivals Lliteraris
babakamo.com
Baba Kamo (3a edició) és una fira específica del llibre il·lustrat a la ciutat de València, que atrau i
aglutina editorials, llibreries i autoedicions especialitzades de tota Espanya i també d'àmbit
internacional. El seu principal objectiu és la visibilització i el millor coneixement dels autors i
autores, editorials i llibreries especialitzades en il·lustració.
Línies d’actuació
· Instal·lació de la major fira professional i de venda directa especialitzada en llibres il·lustrats del
País Valencià.
· Organització d’un programa d’activitats que servisca com aparador de les novetats editorials,
activitats d’animació lectora, foment i visibilització del treball dels i les professionals de la
il·lustració gràfica i altres agents del sector en del llibre il·lustrat a Espanya i formació del
professorat i del personal bibliotecari.
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Investigació i formació
Vías de lectura
Directori Il·lustració
Encontre d'editors
Beques

Models d'acció social

Nre. professionals
participants
186

Nre. ponències
comunicacions
16

600
24

8

4

Nre. persones
particiopants

Revista Digital

Nre. receptors
finals
5.000

Llibres al Cim

59

Promoció de les llibreries

77

Nre. revistes
publicades
37

163.000
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Educació

Nre. centres
escolars
participants

De viva veu

100

Autors a les aules

60

Nre. municipis
adscrits

32

Nre. d'alumnes
participants

12.500
1.800

Lècxit

Animació Lectora

Nre. centres
educatius /
municipis
adscrits

180

Full de lectura
Ciutat Lectora

9

Llegim?

Festivals Literaris
Baba Kamo
Plaça del Llibre

Nre. persones
beneficiàries

Nre. visitants

Nre. activitats

6

1.200

54

110.000

10

Nre. empreses,
editorials,
il·lustradors,
autors, implicats

Nre. activitats

5.000

260

12

16.000

291

127
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Procedència dels ingressos
Distribució de les despesses
Distribució dels ingressos
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Investigació i Formació
5.4%
Despeses de funcionament
20.8%

Models d’acció social
11.9%

Educació
6.4%

Festivals Literaris
33.2%

Investigació i Formació

30.890€

Models d’acció social

67.703€

Educació

36.271€

Animació lectora

126.184€

Festivals Literaris

188.348€

Despeses de funcionament

117.860€

Animació lectora
22.2%
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Despeses de funcionament
14.2%

Investigació i Formació
5.8%

Models d’acció social
18%

Educació
9.7%

Festivals Literaris
30.1%

Investigació i Formació

23.868€

Models d’acció social

74.192€

Educació

91.584€

Animació lectora

124.180€

Festivals Literaris

255.621€

Despeses de funcionament

58.783€

Animació lectora
22.2%
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Generalitat Valenciana:

Altres
5.9%
Ingressos mercantils (vendes)
4.5%
Diputació de València (Àrea de Cultura)
8%
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
45.8%
DG Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme
10.5%

DG Cultura i patrimoni
20.9%

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

290.000€

DG Cultura i Patrimoni

132.586€

DG Política Lingüística

66.444€

Diputació de València (Àrea Cultura)

51.000€

Ingressos mercantils (vendes)

28.520€

Ingressos per prestació de serveis/activitats

27.920 €

Altres:
GenCat (Departament de Cultura)

13.000€

Ministeri de Cultura

7.500€

Ajuntament de València

4.500€

Patrocini Caixa Popular

4.000€

Universitat de València

1.500€

Altres Ingressos

1.259€
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46007 VALÈNCIA
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info@fundaciofull.com
fundaciofull.com

