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ENQUESTA

Les obres més destacades

Creus que ara
hi ha més afició
a la lectura que
fa uns anys?

gabriel cazado

La Biblioteca Central Tecla Sala exposa la mostra Còmic sobre la sida,
que recull les obres més destacades de la segona edició del concurs
organitzat per l’associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS) amb
l’objectiu de fomentar la prevenció del contagi. A l’edició d’aquest any
s’hi han presentat 35 obres, una xifra similar a la de l’any passat, cosa
que per als promotors és una bona dada i un repte per engrescar
encara més gent.
Els còmics presentats havien de tractar algun aspecte relacionat amb
la sida, com des de la prevenció del contagi del VIH, a la sexualitat
segura i les relacions de parella, la negociació del preservatiu, el
respecte i la no-discriminació cap a les persones afectades. El primer
premi del segon certamen del Còmic sobre la sida es va atorgar a
Lídia Manot, en la categoria de 14 a 17 anys, i a Alfonso Herrera i
Sheila García, en la categoria de 18 a 35 anys.

/

Ramón Granollers
peixater

SEAT

Crec que sí que hi ha afició, i no
crec que és perdi mai. La lectura
tira molt. Sempre és maco llegir
i tenir la possibilitat d’aprendre a
través dels llibres. Sóc aficionat a
llegir llibres de gastronomia i del
sector de l’alimentació i trobo
que aquest any no hi ha massa
llibres relacionats amb aquest
tema.

gabriel cazado

GABRIEL CAZADO

ANIVERSARI

Fotos i vestits de feina dels treballadors són
alguns dels elements que es veuen a la mostra

Matilde Marcé, autora del llibre, i l’historiador
Joan Camós, durant la presentació del llibre

La relació dels veïns de
Bellvitge amb la SEAT

Presentat el llibre sobre
els 75 anys de l’Ateneu

Bellvitge i SEAT: una història compartida és el títol de l’exposició que
recull l’estreta relació que ha mantingut la factoria automobilística
amb Bellvitge. La mostra està organitzada per l’Associació Memorial
Democràtic dels Treballadors de SEAT i es pot veure al centre cultural del barri. Antonio Mayo, coordinador i vicepresident de l’entitat,
afirma que més de 5.000 veïns de Bellvitge han treballat a l’empresa
al llarg de la seva història.

L’Ateneu de Cultura Popular ha presentat el llibre que recull la seva
història. La presentació s’emmarca en els actes commemoratius del
75è aniversari de l’entitat. El 27 de novembre de 1932 va néixer a L’H
l’Ateneu de Cultura Popular. Un grup de joves d’ideals esquerrans van
decidir tirar endavant una entitat diferent a les que existien llavors a
la ciutat. L’Ateneu es va desenvolupar com una entitat popular, un tret
que ha marcat sempre el seu tarannà.
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Cristian Garcia
professor d’anglès

No sé si hi ha més afició a la
lectura, però sí que he observat
entre els meus alumnes que hi
ha més afició cap als autors mediàtics que surten a la televisió.
Aquest tipus d’autors tenen més
tirada que no pas els autors clàssics, més tradicionals. En aquest
sentit, sí que crec que s’està perdent l’afició a la lectura.

Concepción González
mestressa de casa

Em sembla que hi ha més afició
a la lectura ara que no pas abans.
Crec que és així perquè actualment també tenim més accés
als llibres i més llocs on trobarne informació. Sempre vaig a
una gran superfície comercial a
comprar els llibres i em fixo que
hi ha molta gent comprant-ne, i
això és bon senyal.

