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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. Hi podeu participar 
tot l’any o 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 l’Eva Gloria 
Antón i l'Aitana Alzamora.  
 
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 (977 240 
331) o per correu 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  
 

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) 

 

Històries dels diferents 
Cicle 

Aquest cicle està dedicat a llibres i personatges es-
tranys: un noi procedent dels països de l’Est que sem-
bla més mort que viu, una colla de nens i nenes que viuen amagats a  Ve-
nècia i una noia amb poders molt especials... Situacions i personatges 
molt diferents però a la vegada tan semblants a nosaltres. 

 Comentem: 

GENER 

Jordi Folck 
Ningú és un zombi! 

Il·lustracions d'Òscar Julve 
Ed. Barcanova 

Dissabte 11 de gener ens visita l’autor!! 
JORDI FOLCK      

d’autors i creadors de terres tarragonines  



 
Coordinat per Imma Pujol, bibliotecària, i Eva Gloria Antón 
Reunions: un dissabte al mes a les 10.30 h  

Maite Carranza 
El clan de la lloba 

Ed. Edebé 

FEBRER 

Cornelia Funke 
El senyor dels lladres 
Traducció: Dolors González 
Ed. Columna 

MARÇ 

autor!! 

 Comentem: 



 

CLUB DE LECTURA JUVENIL    
 

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

 

Novel·les que triomfen a Netflix 

Cicle 

Sou fans de les sèries? Sabeu que moltes d’aquestes 
sèries que triomfem entre els joves estan basades en 
novel·les? Un nou cicle dedicat a novel·les que tenen la 
seva pròpia representació a la gran pantalla en dife-
rents plataformes de vídeo en streaming, ja sigui Netflix, HBO o altres.  

 Comentem: 

GENER 
John Green   

Buscant l'Alaska  
Traducció d'Anna Puente i Carles Andreu 

Fanbooks 

Un grup d’amics superarà un curs a l’inter-
nat envoltats de nous descobriments, 
amics, amors, bromes... Un esdeveniment 
sobtat trasbalsarà els alumnes i marcarà 
un abans i un després a les seves vides. Res 
no tornarà a ser igual. 
Sèrie: Looking for Alaska (HBO) 

Conduït: per Aitana Alzamora  
Coordinat: per Imma Pujol, bibliotecària 
Reunions: un dissabte al mes a les 12.30 h  



Maureen Johnson, John Green i Lauren Myracle 
Nits blanques: tres històries d'amor nadalenques  
Traducció d'Anna Puente i Llucià 
Ed. Fanbooks 

GENER 

Tres històries d’allò més diverses que succeixen  el 
mateix dia i al mateix lloc. És Nadal i la neu ho co-
breix i refreda tot, menys l’amor. Una colla d’adoles-
cents trobaran l’amor en una nit blanca. 
Pel·lícula: Let it Snow (Netflix) 

És la primera novel·la d’aquesta saga en la que es basen 
els videojocs de The Witcher. El bruixot i aventurer Ge-

ralt de Rivia està ferit i mentre es cura narra 
algunes de les seves aventures.  
Sèrie: The Witcher (Netflix) 

Andrzej Sapkowski 
El Último deseo  
Traducción de José María Faraldo 
Ed. Alamut 

FEBRER 

El manifest feminista autobiogràfic de Tres Voltes Rebel, 
una de les joves promeses de la il·lustració al nostre país 
ens recorda que res podrà amb nosaltres. Sincer, poètic i punyent, 
en aquest relat Tres Voltes Rebel ens dóna la seva pròpia visió so-
bre el feminisme. 

Ame Soler (TresVoltesRebel) 
Som les netes de les bruixes que 

no vau poder cremar 
Ed. Bruguera 



 

 Comentem: 

 Karen M. McManus 

Alguien está mintiendo  
Traducción de Sara Cano Fernández 

Ed. Alfaguara 

MARÇ 

Un grup de cinc joves acaben castigats, només quatre 
en surten vius. Cadascú té els seus secrets i els quatre 
són sospitosos. Tots volen que els seus secrets seguei-
xin amagats passi el que passi. 
 

Sèrie: One Of Us Is Lying  
(prevista per a l’estiu del 2020) 

El primer cas del famós detectiu Sherlock Hol-
mes i el seu ajudant el doctor Watson. Han 
assassinat una noia a Londres i Sherlock Hol-
mes és l’únic que pot trobar el culpable. 
 

Serie: Sherlock (BBC) 

Edginton, Ian 
Estudio en escarlata  
adaptación de la novela original de  

Sir Arthur Conan Doyle  
ilustraciones: I.N.J. Culbard 
Ed. Norma còmics 



 
Defreds 
Casi sin querer    
Frida Ediciones 
 
Versos, prosa poètica... al voltant de 
l’amor. Poemari que va suposar l’any 
2015 el debut literari de @defreds 
que compta amb més de 23 edicions 

Alina queda òrfena després de la guerra i l’únic que té 
és al seu amic Mal. Aquest és atacat per monstres i ella 
descobreix el seu poder per a protegir-lo. L’Alina es 
convertirà en una membre dels Grisha, un grup de 
mags d'èlit comandat pel misteriós Obscur. 
 

Serie: Shadow and Bone  
(Netflix, prevista per a la tardor del 2020) 

 Leigh Bardugo 
Sombra y hueso  

Traducción de Miguel Trujillo Fernández 
Ed. Hidra 

ABRIL 



 

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

 

 
Cicle 

Coordinat: per Emili Samper  

Amb la col·laboració de Delirópolis  

Reunions: un dijous al mes a les 17.30 h 

El còmic d’origen japonès té una llarga tradició. Nascut de la combina-
ció entre l’art gràfic japonès (evolucionat a partir del segle XI) i el cò-
mic occidental (establert al segle XIX) es consolida, tal i com el conei-
xem avui dia, a partir de la Segona Guerra Mundial. Engloba una àm-
plia varietat de gèneres i temes i arriba a tot tipus de públic. 

Amb aquest cicle dedicat al manga es pretén trencar alguns dels tò-
pics associats al còmic japonès i oferir un tast de temàtiques i estils 
diferents de la mà d’autors ben consolidats. Des d’històries intimistes 
al terror pur, passant per la gastronomia i altres aspectes de la cultura 
japonesa. 

Un tast de Manga 

Febrer-abril 2020 



FEBRER 

Jiro Taniguchi 
El almanaque de mi padre 

Traducción: Geni Bigas y Yayoi Kagoshima 

Ed. Planeta de agostini 

MARÇ 

Junji Ito 
Uzamaki: espiral 

Traducción de Marc Bernabé y Verònica Calafell 
Ed. Planeta Cómic 

ABRIL 

 Comentem: 

Yaro Abe 
La cantina de medianoche 1 
Traducción Alberto Sakai 
Ed. Astiberri 



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

