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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.
En l’any 2021 es planteja la continuïtat dels programes consolidats i el reforç
dels programes encetats en 2020, així com de les adaptacions digitals
obligades per la situació sanitària.
Malgrat que la situació sanitària causada per la Covid-19 continuarà al llarg
de 2021 amb especial incidència en l'àmbit cultural, la Fundació té intenció,
a poc que siga possible, de recuperar aquells projectes que no es van poder
executar l’any passat.

GV RAMÓN Y CAJAL 1, PTA 3
46007 VALÈNCIA
TEL. 96 394 50 03
info@fundaciofull.com
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Investigació i Formació
fomentlector.es
El Catàleg recull una àmplia oferta de professionals que despleguen la seua activitat al voltant del
llibre, el fet lector i que proposen activitats per a incentivar i fomentar la lectura. És un canal que
dona visibilitat als projectes i serveis dels professionals i que facilita la trobada i comunicació entre
aquests i els tècnics programadors. A més, vol reconéixer i donar visibilitat a aquelles experiències
d’animació lectora i foment de la lectura realitzades per centres escolars, biblioteques, fundacions,
associacions, centres culturals o entitats.
El programa d'encontres professionals "Vías de lectura", associat al Catàleg, tindrà una periodicitat
bianual, pel que la pròxima edició se celebrarà l'any 2022.

Línies d’actuació
· Incorporació permanent de noves propostes, així com manteniment actualitzat de les ja
publicades.
· Difusió de l'oferta del Catàleg entre els professionals potencialment interessats en la contractació.
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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, 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
· Elaboració d’un llistat de correu electrònic de difusió i un complet formulari per tal de recaptar
totes les dades que seran necessàries per l’elaboració final del Directori i la seua comunicació
pública.
· Actualització i ampliació de la base de dades del Directori amb la investigació de noves fonts de
consulta.
· Publicitat del Directori amb la col·laboració de les administracions públiques i els mitjans de
comunicació.
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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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Investigació i Formació
Aquesta convocatòria és un mecanisme de reconeixement i visualització dels treballs de recerca
com també dels treballs de divulgació que aborden de forma directa o indirecta el foment lector, el
món del llibre i la seua història o la formació lectora i literària i té com a objectiu fomentar l’esperit
investigador mitjançant la concessió d’un premi als treballs final de màster o de postgrau, la
publicació d’articles d’investigació en revistes especialitzades i la publicació de treballs de
divulgació.

Línies d’actuació
· Concessió de tres premis:
Modalitat A) Estudiants matriculats en universitats públiques espanyoles i els seus tutors: La o les
persones autores d’un TFP o TFM i els seus tutors/res corresponent a algun dels plans de títols
oferts per qualsevol de les universitats públiques espanyoles que presenten una proposta teòricapràctica o d’intervenció.
Modalitat B) Personal docent i investigador de les universitats públiques espanyoles.
Modalitat C) Es concedeix al millor text de divulgació publicat en qualsevol diari, revista, web, blog
o llibre sobre la temàtica referida.
· Difusió dels treballs premiats.
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Investigació i Formació

La professionalització del sector del llibre, i en aquest cas concret, del sector llibrer, és un
instrument per a posar en valor la cadena del llibre i el paper fonamental de les llibreries com a
comerç especialitzat i espai cultural.
El Diploma de Postgrau de Llibreria ofereix coneixements relacionats amb el comerç de la
llibreria, el marc legal, administratiu i comptable, els aspectes tecnològics de la producció i el
circuit del llibre (imprés i digital), el sector econòmic i les estratègies empresarials, la gestió del
fons, la presentació i atenció al client, així com eines per a la informació i la selecció bibliogràfica.
També pretén dotar els alumnes de les aptituds necessàries per a treballar en equip amb altres
professionals i la capacitat de desenvolupar un projecte específic de llibreria des del punt de vista
del màrqueting.
Línies d’actuació
· Adaptació del Diploma impartit per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la
Universitat de Barcelona al context valencià.
· Beques a persones relacionades amb el món de les llibreries o que tinguen intenció de vinculars'hi professionalment.
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Investigació i Formació
Conèixer el comportament lector de la població del País Valencià en el moment actual és
fonamental per tal de formular i avaluar les polítiques i plans de lectura actuals i fututrs.
L'any 2018 la Fundació FULL va reprendre l'Estudi d'Hàbits Lectors i de compra de llibres de la
Comunitat Valenciana, encomanat a Conecta Research Consulting.
Aquest estudi basat en l'estudi del mateix nom elaborat a nivell estatal per encàrrec de la FGEE,
suposa una ampliació de la mostra i de les preguntes per a la Comunitat Valenciana i permet la
comparativa amb la resta de l'estat i establir una evolució temporal, a l'hora que identifica
indicadors propis, com els relacionats amb la lectura en llengua pròpia.
L'any 2021 es presentaran els resultats de l'estudi elaborat durant 2020 (l'encàrrec és bianual).
La recollida d'informació s'estén al llarg de l'any per tal de recollir les variacions que es poden
produir en la lectura i compra de llibres en distints moments de l'any.
Línies d’actuació
· Elaboració d'un estudi periòdic que permeta conèixer la situació actual i l'evolució dels hàbits
lectors valencians.
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Models d'acció social

La Fundació FULL realitzarà accions de promoció de les llibreries com a espais culturals i de
referència per a la compra de llibres. Aquestes campanyes, que es concretaran a través de la
comissió de llibreries de la Fundació, podran estar associades a campanyes estacionals com serien
la lectura de vacances, el Nadal, el dia del llibre,...

Línies d’actuació
· Activitats d'animació lectora a les llibreries.
· Edició de marxandatge associat a les campanyes per a distribuir entre les llibreries participants.
· Promoció de les campanyes en xarxes i mitjans de comunicació.
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Models d'acció social

La Fundació compta amb quatre exposicions itinerants, que se cedeixen gratuïtament a les entitats
que les sol·liciten: “Nosaltres les escriptores. Valencianes en el temps”, “Il·lustració, còmic
i compromís social”, “Viatja Llibre” i “Literatura Valenciana Actual”. Les exposicions estan
composades per 13-14 panells roll-up, el que facilita el seu transport i muntatge.
L'objectiu és acostar els autors i autores i la literatura valenciana a la ciutadania.
Cada exposició compta amb un web propi on es pot ampliar la informació sobre cadascuna d'elles i
accedir a materials complementaris com ara guies didàctiques o glossaris d'obres i autors.
Línies d’actuació
· Gestió de la itinerància de les exposicions.
· Suport a altres entitats en l'elaboració de noves propostes expositives.
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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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Models d'acció social
llibreriaplacadelllibre.com
Consolidem la llibreria virtual de la Plaça del Llibre com a espai permanent de difusió i venda dels
llibres en català. Reforcem així la presència del llibre en valencià en les llibreries, també en
l'entorn digital.
Cada llibreria participant compta amb un espai propi on podrà destacar la seua selecció i fer les
seues recomanacions. En el moment de fer el pagament, el lector pot triar en quina llibreria
realitza la compra, en base a les seues preferències per fidelitat, proximitat o altres. La llibreria
seleccionada és la que rep la comissió per aqueixa venda.
A nivell de funcionament intern, les compres realitzades a través del web se centralitzen en una
única plataforma logística, per garantir l’estoc, un bon seguiment de les comandes, atenció al
client, resolució d’incidències i protecció de dades.
Línies d’actuació
· Promoció de la llibreria i dels llibres en valencià.
· Manteniment permanent de les novetats editorials.
· Incorporació permanent de noves llibreries al projecte.
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Models d'acció social
llibresvalencians.com
El Portal del Llibre (creat el 2010 per l'AEPV) funciona com un aglutinador de continguts digitals al
voltant de la producció editorial. El 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.
El Portal del Llibre 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.
En 2021 es reforçarà el Portal amb articles i continguts de producció pròpia, i es reformularà la
periodicitat i contingut del butlletí Revista Digital del Llibre Valencià (actualment setmanal)
Línies d’actuació
· Portal del Llibre amb un recull de l'actualitat editorial i literària valenciana.
· Generació de continguts propis entorn a l'actualitat de l'ecosistema del llibre valencià.
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Models d'acció social

Després de set anys d'activitat, la Fundació FULL ha encetat una quantitat considerable de
projectes, i s'ha convertit en un espai on es reuneix gran part del coneixement entorn al llibre i la
lectura del nostre país.
En aquest punt, sorgeix la necessitat de plasmar tota aquesta pràctica i saber teòric en publicacions
divulgatives que ens permeten la transferència de coneixement.
Es proposa l'elaboració d'una revista que tracte a fons diferents aspectes del foment lector, amb
especial atenció a la realitat valenciana. També s'apunta la possibilitat d'elaborar una col·lecció de
publicacions.
Línies d’actuació
· Edició del primer número de la revista FULL.
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Models d'acció social
viatjallibre.com

A partir de l'experiència dels últims anys amb les exposicions itinerants, especialment arran del
projecte “Viatja llibre, viatja lliure”, que inclou una recopilació de paisatges literaris vinculats a
autors i autores valencians, s'inicia un projecte per a dissenyar i senyalitzar diverses rutes
literàries. S'han identificat tres formats de ruta: entorn a un espai geogràfic singular, entorn a un
autor o autora i entorn a una obra concreta.
Línies d’actuació
· Disseny d'una ruta sobre un espai literari: l'Albufera de València. Aquest espai emblemàtic i
singular ha inspirat a autors i autores al llarg de la història, i és alhora un important atractiu turístic
a València i la seua àrea metropolitana.
· La posada en funcionament de la ruta abasta des de la senyalització dels espais, fins a materials en
línia complementaris i guies didàctiques per a l'entorn educatiu.
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Models d'acció social
El binomi autobús/lectura presenta un enorme potencial. El transport públic mou cada dia a
milers de passatgers que es traslladen d’un punt a altre de la ciutat, i que busquen la manera
d’ocupar eixe “temps mort” entre el punt d’eixida i d’arribada.
FULL col·labora amb EMT València en una campanya als mitjans digitals de la companyia de
transport urbà per tal de promocionar la lectura al transport públic. Aquesta campanya, encetada a
iniciativa d'EMT València, ens permet obrir una nova via de treball i de col·laboració per a acarar
projectes més ambiciosos en l'entorn del transport públic en el futur.

Línies d’actuació
· Assessorament a EMT València en la selecció de les lectures recomanades.
· Realització de concursos o sortejos associats a la lectura al transport públic.
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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. 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.
Per al curs 2020-2021 ens marquem l'objectiu d'adaptar el certamen a l'entorn digital i consolidar la
participació dels centres amb que comptàvem abans de l'aturada per la crisi sanitària.

Línies d’actuació
· S’estructuren en dos parts diferenciades: el treball a l’aula i el certamen escolar (modificades
davant la crisi sanitària).
· Creació de material didàctic per a donar suport als professors i les professores en el seu treball.
· Formació del professorat amb tallers (tant presencials com en format digital).
· Tallers als centres per a escolars.
· 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.
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Educació
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 la nostra llengua,
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 ha implantat 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.
Donada la dificultat d'iniciar activitats que requereixen presencialitat i proximitat entre els
participants, durant aquest any centrarem els esforços en l'elaboració de materials, difusió del
projecte, i si la situació ho permet, posada en funcionament de les primeres experiències pilot.

Línies d’actuació
· Elaboració dels materials de suport als promotors locals i al voluntariat.
· Difusió del projecte entre possibles destinataris.
·Cerca de mentors.
· Formació del voluntariat, clau per assegurar l’acompanyament lector individualitzat.
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Educació
Aquests tallers són una col·laboració entre MiCe (Mostra Internacional de Cinema Educatiu) i
FULL. L'activitat, consistent en l'elaboració, de forma guiada per un equip professional, de
booktrailers en els centres docents dels 30 municipis seu de la MiCe, ensenya als docents i
l'alumnat com crear un booktrailer, des del guió fins a la producció, el muntatge i la realització. El
producte resultant opta als premis MiCe-FULL en la categoria de booktrailer del festival.
Com a requisit, els booktrailer tindran com a protagonistes llibres en valencià i publicats per
editorials valencianes. Amb aquest requisit aconseguim visibilitzar la producció editorial
valenciana i posar en valor la lectura en la nostra llengua.
Línies d’actuació
· Realització dels tallers presencials.
· Concessió dels premis MiCe-FULL en la categoria de booktrailer.
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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 la Fundació, 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 quatre 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 Valencià.
· 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 la nostra llengua 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 quatre esdeveniments anuals de gran format a les ciutats de
Castelló (3a edició), València (9a edició) i Alacant (5a edició) i la incorporació de Gandia (1a edició).
Els seus principals objectius són promoure la compra de llibres, visibilitzar la literatura i
augmentar-ne el prestigi social.
Cada seu compta amb una especialització, sent Alacant una Plaça dirigida especialment al públic
infantil i juvenil, Gandia un espai dedicat a les arrels, la identitat i el territori, Castelló un festival
literari on els autors i autores són els protagonistes i València el gran encontre de les editorials.

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.

PLA D'ACTUACIÓ 2021

Festivals Literaris
babakamo.com
Baba Kamo- Festival i Fira del Llibre Il·lustrat (4a edició) és una fira específica del llibre il·lustrat a
la ciutat de València, que atreu 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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