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Telèfons  Informació  
977 240 331 - 977 240 544 
Informació bibliogràfica i obtenció de documents: 
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HORARI   
Dilluns de 15 h a 20 h   
Dimarts a divendres de 10 h a 20 h 
Dissabtes de 10 h a 14 h 
 
WEB http://bibliotecatarragona.gencat.cat 
 
BLOG CINEMÚSICA http://bptbloc.wordpress.com 
BLOG BPT & TGN: CULTURA I PATRIMONIS  
https://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 
 

 

Cicles dels  
CLUBS DE LECTURA 

juvenils    

Tardor 2018 
    

�“Els imprescindibles de 
la literatura juvenil” 

Club de lectura per a joves de 1r a 3r d’ESO 

Selecció de lectures que considerem IMPRESCINDIBLES 

combinant còmics i ficció. Totes aquestes lectures són 

un punt de par(da per a llegir-ne moltes més amb l’Im-

ma Pujol 
 

 

�“El + nou i el + clàssic” 

      Llegim novetats i clàssics  
Club de lectura per a joves a par(r de 14 anys 
Durant tot el curs compar(rem les darreres novetats de 

literatura juvenil i lectures clàssiques amb l’Imma Pujol 
 

 

�“80 anys de Superman”  

Club de lectura de còmics 

Per a joves a par(r de 14 anys. Us proposem celebrar 

aquest aniversari amb la lectura de tres còmics que ens 

proporcionaran tres visions ben diferents del personat-

ge: la seva imatge més clàssica, una versió alterna(va i 

el secret que amaga el seu origen. Amb la conducció de 

l’Emili Samper. Un dijous al mes 

Coorganitza: Delirópolis 
 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 
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                            Les nostres guiesLes nostres guiesLes nostres guiesLes nostres guies  

 



 

 

 

 

 

 

 

ON?  A la planta primera 

 

PER A QUI? Per a joves a par(r de 12 

anys 
 

 

QUÈ? Les darreres novetats 

de LITERATURA PER A JOVES: novel·la i poesia 
 

Aquesta secció es complementa amb els llibres 
de literatura juvenil que hi ha a la Sala Infan(l i 
Juvenil (teixell groc) i amb els còmics que tro-
bareu a la planta baixa. 

 

COM ELS TROBARÀS? 
 

  

Busca aquesta icona al llom 
 

 

 

Des del catàleg Argus de  la Biblioteca  busca la 

sigla          al topogràfic  

 

CLUBS DE LECTURA 
    

QUÈ SÓN?  El formen lectors que llegeixen una 

mateixa lectura individualment per després comentar-la 

entre tots.  

 

PER A QUI? Joves amb ganes de llegir però  

també de fer amics i xerrar amb l’excusa d’una lectura. 

 

COM FUNCIONEN? La Biblioteca posa al  

teu abast un exemplar del ;tol triat que després 

de la lectura s’haurà de retornar.  

 

QUAN ENS REUNIM? 
 Un DISSABTE al mes  

 
 

QUINS CLUBS TENIM? 
-Club de lectura juvenil Joves atrapats per la lectura 

 (de 1r a 3r d’ESO) 

-Club de lectura juvenil Joves lectors (a par(r de 14 anys) 
 

 

Com INSCRIURE’S? Et pots inscriure  

adreçant-te a la Sala Infan(l i Juvenil, trucant per telèfon 

o per correu electrònic bptarragona.cultura@gencat.cat  

 

RACÓ DELS CLUBS? A la Sala Infan(l i  

Juvenil hi podeu trobar els llibres que més han agradat 

als nostres clubs. 

 

QUÈ FEM PER A                ?  
 

CLUBS DE LECTURA 

GUIES DE LITERATURA JUVENIL:  
còmics, per genères, novetats... 

 

Trobades amb autors 

 

COL·LABORACIONS AMB l’ESPAI  

JOVE KESSE 

                    ... 

SECCIÓ 

J 

 

Com parlar per youtube de llibres  
i aconseguir que t’escol.n, o no 
Dissabtes 10 i 24 de novembre  
A càrrec d’Oriol Guanyabens, actor de teatre i realitzador  

audiovisual i de Carles Alcoy, narrador i filòleg 

Edat: a par(r d’11 anys 

Places limitades. Inscripcions a la Sala infan(l 

Eulàlia Canal 
Dissabte 15 de desembre  
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan(l 

 

Aquest 2018 els clubs de lectura infan.ls i juvenils 
de la Biblioteca Pública de Tarragona fem 15 anys i 
ho volem celebrar amb els  nostres lectors i lectores.  

 

Us animem a par.cipar als cicles d’aquest curs  
2018-19 i a no perdre-us les xerrades i tallers que us 

proposem! 

 Taller de 
booktubers 

 Conversem amb  
l’escriptora... 


