
 

PLACES LIMITADES 
 

INSCRIPCIONS OBERTES a la Sala Infantil i 
 

també per:  
 

bptarragona.cultura@gencat.cat 

Clubs de lectura  

 

Tardor 2019 
Cicles trimestrals 

+ de 12 anys 

 
#clubsdelectura 

#juvenils 

#llegim 



 

Què són? 
Els Clubs de lectura el formen lectors i lectores que llegeixen un mateix llibre 
individualment per després comentar-lo entre tots  

 
A qui s’adrecen? 
A joves a partir de 12 anys amb ganes de llegir però també amb ganes de fer 
amics i xerrar amb l’excusa d’una lectura interessant 
 
Periodicitat 
Les reunions són mensuals, d’octubre a juny, i tenen una durada aproximada 
d’una hora. Programem les lectures per cicles trimestrals. Podeu participar tot 
l’any o bé només un trimestre 
 
Què llegim? 
Llegim tot tipus de lectures: ficció, còmics, poesia... llibres nous i d’altres que ja 
han esdevingut clàssics de la literatura infantil i juvenil 
 
Com funcionen? 
La Biblioteca posa a l’abast dels lectors un exemplar del títol triat que després 
de la lectura s’haurà de retornar. Els clubs estan coordinats per l’Imma Pujol, 
bibliotecària de la Sala infantil i comptem amb la col·laboració de famílies dels 
clubs de lectura 
 
Què volem? 
* possibilitar la lectura personal i la lectura compartida 
* llegir més i millor 
* punt de trobada i de relació amb infants i joves amb les mateixes inquietuds 
* aprendre a reflexionar sobre allò llegit tot promovent el pensament crític 
* passar-ho molt bé fomentant la creativitat jugant, fent manualitats, etc. 
 
Com inscriure’s? 
Us podeu inscriure adreçant-vos a la Sala infantil, trucant per telèfon o per cor-
reu electrònic: bptarragona.cultura@gencat.cat 
La participació és gratuïta 

Clubs de lectura Juvenils 



Aquesta secció es complementa amb els llibres de lite-
ratura juvenil que hi ha a la Sala infantil i juvenil 
(teixell groc) i amb els còmics que trobareu a la planta 
baixa 

 
Al Racó dels clubs hi ha els llibres que més  

han agradat als lectors dels clubs de lectura  
 

I els guanyadors del passat curs 2018/2019 són: 

A PLANTA PRIMERA trobareu la Secció  
            amb les darreres novetats 



CLUB DE LECTURA JUVENIL    
 

Lectors d’11 a 13 anys (6è de primària i 1r d’ESO) 

 

Atrapats per les imatges!  
Novel·les gràfiques, còmics  
i àlbums il·lustrats 

Cicle 

Coordinat per l’Imma Pujol, bibliotecària 
i la col·laboració d’Eva Gloria Antón 
Reunions: un dissabte al mes a les 10.30 h  

 

OCTUBRE 
Brian Selznick 

La Invenció de l'Hugo 
Cabret  
Traducció: Josep 
Sampere 
Ed. Cruïlla 
 

 

 Comentem: 

Un cicle on el món de la paraula i de la imatge s’agafen de la mà. Àl-
bums, còmics i novel·les gràfiques ens endinsaran al món fascinant 
del cinema, de la fotografia, de la guerra i dels thrillers més actuals. 

NOVEMBRE 
Julia Billet i Claire 
Fauvel 
La Guerra de Catherine   
Ed. Astronave 
 

 

 

DESEMBRE 
Gazzoti 

Solos 
Guión: Vehlmann 
Ed. Dibbuks 
 

 

 

Premi Juvenil del Festival  
d’Angoulême 2018 

Premi Juvenil del Festival  
d’Angoulême 2007 i 2010 



CLUB DE LECTURA JUVENIL    
 

Lectors a partir de 14 anys (a partir de 2n d’ESO) 

 

Espai Jove 

Cicle 

El club de lectura juvenil és principalment un espai lite-
rari però també és un espai de joc, de compartir, de 
participació, de descoberta... Us proposem un viatge 
per “territoris joves”. 

Coordinat per l’Imma Pujol, bibliotecària 
i la col·laboració d’Aitana Alzamora 
Reunions: un dissabte al mes a les 13 h  

Jostein Gardner 

La noia de les taronges 
Traducció: Carolina Moreno 

Ed. Empúries 

 Comentem: 

Catherine Meurisse 

La levedad 
Traducción: Lluís M. Todó 
Ed. Impedimenta 

OCTUBRE 



 

 Comentem: 

 

Neal Shusterman 

Siega 
Traducción: Pilar Ramírez Tello 

Ed. Nocturna  
 

 

 

Leslye Walton 

La Peculiar història de l'Ava Lavender  
Traducció: Montse Molist 

Ed. Cruïlla 
 

 

Pedro Riera i Nacho Casanova 

El coche de Intisar: retrato de una mujer 
moderna en Yemen 
Ed. Glénat  

Núria Parera 

La Maleta 
Il·lustració: María Hergueta 
Ed. Babulinka Books 

DESEMBRE 

NOVEMBRE 



Us proposem la lectura de tres còmics d’estils, temà-
tiques i tècniques diferents, creats tots per autores 
que ens ofereixen la seva particular visió de la monstruositat: des de 
visions impactants d’històries que ens recorden els contes, a mitologies 
que barregen influències de diverses cultures, fins a la fusió entre 
monstres fantàstics i monstres reals com a exercici de superació perso-
nal. La seva lectura no us deixarà indiferents! 
 
 
 

 

Club de lectura de còmics  
Club de lectura a partir de 14 anys 

 

La mirada del monstre 

Cicle 

Coordinat per Emili Samper  
Reunions: un dijous al mes a les 17.30 h  

OCTUBRE 
Emily Carroll 
Cruzando el bosque 
Traducción: Inga Pellisa 
Ed. Sapristi 

 Comentem: 

NOVEMBRE 
Marjorie Liu 

Monstress  
Il·lustración: Sana Takeda 
Ed. Norma 

DESEMBRE 
Emil Ferris 

Lo que más me gusta son 
los monstruos 
Traducción: Montse Meneses  
Ed. Reservoir Books 
 

 

 



Biblioteca Pública de Tarragona,  Fortuny, 30 - 43001 Tarragona 
Telèfons. Informació: 977 240 331, 977 240 544,  977 248 304  
c.e.: bptarragona.cultura@gencat.cat 
 

HORARI 
Dilluns de 15 h a 20 h  
Dimarts a divendres de 10 h a 20 h  
Dissabte de 10 h a 14 h 
 

WEB http://bibliotecatarragona.gencat.cat 
BLOG CINEMÚSICA http://bptbloc.wordpress.com 
BLOG BIBLIOTECA & TGN  https://bibliotecaiciutat.wordpress.com/  
 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

Les nostres guies  

 

http://www.facebook.com/newyorkpubliclibrary
http://www.twitter.com/nypl

