
 

    

PLACES LIMITADESPLACES LIMITADESPLACES LIMITADESPLACES LIMITADES    
INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES a la Sala infantil 

 

i també per:  
 

bptarragona.cultura@gencat.cat 

CLUB DE LECTURA JUVENIL  

JOVES LECTORS 

Coordina: Imma Pujol  

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  

De 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    BIBLIOTECA & TGN  https://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 

 
CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

   Cicle 
    

“M’EXALTA EL NOU I 

M’ENAMORA EL VELL”   
J.V. Foix, 1947  

 

Llegim novetats i clàssics 

A partir de 

14 anys 

T
A

R
D

O
R

 2
0

17
 



CLUB DE LECTURA JUVENIL CLUB DE LECTURA JUVENIL CLUB DE LECTURA JUVENIL CLUB DE LECTURA JUVENIL     
JOVES LECTORSJOVES LECTORSJOVES LECTORSJOVES LECTORS    

DISSABTE 11 DE NOVEMBRE de 12.15 h a 13.15 h 

J.D. Salinger. El vigilant en el camp de sègol 

DISSABTE 9 DE DESEMBRE de 12.15 h a 13.15 h 

Dai Sijie. Balzac i la petita modista xinesa 

A partir de 3r d’ESO 

Enguany es celebren els 200 anys de la 

publicació de la novel·la de Jane Austen Orgull i 

prejudici i els clubs de lectura ho celebrem 

llegint algunes de les seves obres i adaptacions 

en còmic per a joves:  Emma, Sentit i 

sensibilitat, Orgull i prejudici, Lady Susan… 

Dos adolescents xinesos són enviats, a finals dels anys 

seixanta, a un poblet perdut. Suporten unes condicions 

de vida infrahumanes i sense esperança, però la 

trobada d’una maleta amb llibres de literatura 

occidental els canviarà. Gràcies a la lectura de Balzac, 

Dumas, Stendhal o Romain Roland els dos joves 

descobriran un món ple de poesia, sentiments ... El 

llibre és un homenatge al poder de la paraula escrita i 

al desig de llibertat dels homes.  

DISSABTE 14 D’OCTUBRE de 12.15 h a 13.15 h 

Llegim Jane Austen  

Escrita l’any 1945 l’obra de J.D. 

Salinger és una visió crítica de la 

societat moderna des dels ulls d’un 

jove rebel que s’està fent gran. Tot i 

tenir setze anys, en Holden és un nen 

inadaptat i perdut. El seu és un llibre 

sobre la infantesa que observa el món 

de les persones adultes, i critica durament i irònicament un món intolerable.  

 

 

CLUBS DE LECTURACLUBS DE LECTURACLUBS DE LECTURACLUBS DE LECTURA    
    

QUÈ SÓN?  Els clubs de lectura juvenils 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 títol triat que després de  la lectura s’haurà de retornar.  

 

QUAN ENS REUNIM?  Un DISSABTE al mes. 
 

COM INSCRIURE’S?  Et pots inscriure adreçant-te a la Sala 

Infantil i Juvenil, trucant per telèfon o per correu electrònic 

bptarragona.cultura@gencat.cat  

 “M’exalta el nou i m’enamora el vell” és el 

nom del cicle anual del club de lectura juvenil 

Joves lectors, manllevant uns versos de J.V. 

Foix.   

Des del mes d’octubre fins al mes de juny els 

clàssics i les lectures més actuals de literatura 

juvenil esdevenen els protagonistes del cicle. El 

fil de les lectures són els clàssics universals, 

obres que, malgrat el pas del temps, es mante-

nen en la memòria col·lectiva passant a formar 

part del nostre imaginari. Cada mes els inte-

grants del club també tindran l’oportunitat de 

llegir les darreres novetats de literatura juvenil 

arribades a la Secció Jove (Planta primera).  


