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Campanya per a motivar  
la lectura en família
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Quan eixim de casa i passegem pels car-
rers del poble, el barri o la ciutat, convé 
obrir els ulls i estar atents a les nombro-
ses possibilitats que la lectura ofereix. Feu 
que s’adonen de les paraules que trobeu, 
com els rètols de les botigues, etiquetes, 
embalatges, cartells, anuncis, etc. 

Veure paraules impreses permet con-
nectar els sons i les grafies. Podeu jugar 
a fer redolins amb les paraules que llegiu 
o investigar qui era el personatge que 
dona nom al carrer. 

Pareu atenció als seus interessos per-
què sempre són motiu d’ampliar conei-
xements. 

És recomanable portar sempre un llibre 
damunt i aprofitar aquells moments morts 
a la parada de l’autobús, a la sala d’espera 
del centre de salut o a la perruqueria. Són 
bons moments per a jugar al «Veig, veig» o 
a «De l’Havana ha vingut un vaixell carregat 
de paraules que comencen per...» i totes 
les variables que us pugueu imaginar.

1. Aneu a les biblioteques. És probable, 
a més, que prop de casa n’hi haja una. 
Aprofiteu aquest espai de socialitza-
ció i coneixement i aneu a demanar en 
préstec llibres, revistes especialitzades 
o documents dels temes que els inte-
ressen.

En aquests boscos plens de llibres es 
pot fer un recorregut lliure, descobrint 
els diferents espais (llibres, revistes, 
zona infantil, còmics, etc.) i les diferents 
tipologies de llibres. Que els vostres fills 
i les vostres filles observen, prenguen 
nota, facen d’exploradors. Que miren 
d’entendre la classificació dècima uni-
versal (cdu), com estan classificats els 
llibres. Que pregunten als bibliotecaris 
quins llibres es poden endur en préstec 
i quins no i per què. 

Feu-los el carnet per a poder gaudir de 
tots els recursos disponibles en aquests 
espais, que són de tots nosaltres. 

2. Visiteu les llibreries. A la llibreria venen 
llibres però també podeu passejar, regi-
rar i deixar-vos seduir per una troballa 
inesperada. Aprofiteu per a preguntar al 
llibreter o a la llibretera tot allò que us 
sorprenga (Per què hi ha alguns llibres als 
expositors? Què significa el codi de bar-
res? Quina especialitat teniu?) i també si 
organitzen clubs de lectura, presentacions 
de novetats, exposicions d’originals, etc.

Deixeu que el vostre fill o la vostra filla 
compre el llibre que li interesse encara 
que no siga el que vosaltres recomana-
ríeu. Sempre podeu dir-li que, a més, se 
n’emporte un altre i els compare. Allò 
que ens interessa és que se senten com-
promesos en la tria.

3. Freqüenteu les sales d’exposicions, 
els museus, els cinemes, els auditoris, 
les fires de llibres. Si prop d’on viviu hi 
ha una sala d’exposicions, abans de visi-
tar-la llegiu el programa i informeu-vos 
dels horaris d’obertura, del contingut, de 
la vida de l’artista. Segurament, si aneu 

preparats gaudireu més de la visita. El 
mateix passa si abans d’anar al cinema 
busqueu de què va la pel·lícula llegint 
alguna ressenya, article o opinió. L’en-
tendreu millor i xalareu més.

4. Les vacances. Quan aneu de vacan-
ces, negocieu amb els vostres fills i les 
vostres filles una rutina que combine la 
lectura en paper amb les activitats al vol-
tant de les pantalles (ordinador, televisió 
o altres dispositius digitals). Alterneu-ne 
una de cada, per exemple.

5. Inicieu un diari de vacances familiar. 
Busqueu un títol que recorde que allà 
s’escriuran totes les coses divertides, emo-
cionants i curioses que us passen durant 
l’estiu. Pot ser el menú del restaurant on 
heu fet alguna celebració, el relat d’una 
passejada en bicicleta, la visita al museu 
o fira local, les normes d’un joc de cartes 
que us heu inventat, la ressenya d’una pel-
lícula, etc.

Si feu una excursió, compartiu la recer-
ca de la ruta i feu que s’encarreguen de 
buscar informació dels llocs que visitareu.
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Els carrers de la ciutat són llibres


