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#clubsdelectura 

#juvenils 

#llegim 

 

 

PLACES LIMITADES 
 

INSCRIPCIONS OBERTES a la Sala Infantil i 
 

també per:  
 

bptarragona.cultura@gencat.cat 



 

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  

literatura 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 

1 

2 

3 P
ò

d
iu

m
 d

e
ls

 g
u

a
n

y
a

d
o

rs
 d

e
l 
 c

u
rs

 2
01

7/
18

 

A planta primera trobareu la Secció  
            amb les darreres novetats 



 CLUB DE LECTURA JUVENIL    
 
 

Lectors de + 12 anys 

 

El + nou i el + clàssic 
Llegim clàssics i novetats 

Cicle 

Coordinat per l’Imma Pujol 
Reunions: un dissabte al mes a les 13 h  

 

Des del mes d’octubre fins al mes de juny els clàssics i les 

novetats de literatura juvenil esdevenen els protagonistes 

dels clubs de lectura juvenils 
 
Cada mes els integrants del club també tindran l’oportunitat 
de llegir les darreres novetats de literatura juvenil arribades 
a la Secció Jove (Planta primera) 
 

El fil de les lectures d’aquest trimestre són novel·les publica-
des recentment al voltant de tres gèneres: històric, aventu-
res i fantàstic  

“M’exalta el nou i m’enamora el vell” 
J.V. Foix, 1947 

Joves Atrapats per la lectura  



Bel Olid 
Tina Frankens 
Fanbooks, 2018 

Lovecraft H.P. 
El cas de Charles Dexter War 
Edicions del Mall, 1985 

ABRIL 
Ledicia Costa 

Jules Verne i la vida secreta 
de les dones planta 

Barcanova, 2016 

 
Comentem: 

 

 el + nou 

MAIG 

Eduardo Mendoza 
Sin noticias de Gurb 

Seix Barral, 2014 



Estem preparant el proper club de còmic 
per la tardor.  
Amb les guies mensuals podreu conèixer 
totes les novetats en còmic i manga que 
trobareu a la Secció Jove de planta prime-
ra. 
També podeu consultar la secció de còmics 
de planta baixa i a la secció de còmics de 
Sala infantil 
 

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

 

Laboratori de creació literària 
Amb la Muntsa Plana 
Edat: a  partir d’11 anys 
Properes sessions: 
Dissabtes 27 d’abril i 25 de maig 

 
Taller d’escriptura  

creativa 

Perdeu la por al paper en blanc i  
descobriu la màgia de l'escriptura creativa 

I per als  més atrevits... 

 A partir de la  
Tardor 2019 



CONSULTA LA GUIA DE NOVETATS! 
La pots trobar CADA MES a la biblioteca a la Secció jove de 

planta primera, a la Sala infantil i a la web: 
www.bibliotecatarragona.gencat.cat 



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

