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L’oferta de les biblioteques de
L’H per gaudir de la literatura
El club de lectura en veu alta ha complert 100 edicions i es consoliden els d’alemany i còmic
Les biblioteques de
L’Hospitalet creixen en
activitats any rere any.
Els clubs de lectura ja
s’han consolidat com
a oferta d’èxit i cada
curs s’hi creen de nous,
segons la demanda
Les biblioteques de L’Hospitalet
han aconseguit treure el màxim
partit a la lectura. No només
deixen llibres en préstec, sinó
que fan activitats per donar a
conèixer gèneres, per practicar
idiomes, per descobrir autors
i, en general, per estimar la
lectura.
Els clubs de lectura s’han conso
lidat com una activitat d’èxit. Un
d’aquests és el de lectura en veu
alta a la Biblioteca Tecla Sala, que ha
arribat a la sessió número 100. Es va
iniciar el 2005 i des de llavors s’ha
llegit Miguel de Cervantes, Mercè
Rodoreda o Gabriel García Márquez,
entre d’altres. “Quan vam començar,
no pensàvem arribar a 100 sessions.
Gràcies als lectors i als escriptors,
ho hem aconseguit. Vam començar
amb El Quixot, que va fer que ens
ho passéssim pipa i des de llavors
la gent s’ha engrescat i s’ha creat un
grup estable”, explica Carles Ferrer,
coordinador de l’activitat.
Una de les lectores que no ha
faltat a cap cita és Montserrat Rovi
ra, que creu que “és una experiència
molt enriquidora. A més, la lectura
en veu alta et fa més conscient del
que estàs llegint”.
Aquest curs han estat novetat

Les biblioteques de la
ciutat participaran la nit
del 10 a l’11 de setembre

De nit
en La Nit en Blanc de la
Cultura, que organitza
TV3 a diverses poblacions
per celebrar els 25 anys.
Tres biblioteques han or
ganitzat activitats noctur
nes: la Tecla Sala oferirà
els serveis de préstec, in
formació, Internet i Wi-Fi
fins a les 3 de la matinada.
També es podrà gaudir
d’un club de lectura, a les
12 de la nit, sobre el llibre
El joc de l’àngel, de Carlos
Ruiz Zafón. Can Sumarro
oferirà una marató de
contes per a adults als
jardins, de 22 a 2 hores. I��
a Bellvitge, Nit de curtme
tratges a la sala chill-out,
de 22 a 2 hores.
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Una de les sessions del club de lectura en alemany

BIBLIOTECA

TELÈFON

Tecla Sala
93 260 24 84
		

Juliol: dilluns, de 15.30 a 21h. De dimarts a divendres,
de 10 a 21h. Agost: de dilluns a divendres, de 15 a 21h

Bellvitge
93
Can Sumarro
93
Josep Janés
93
La Bòbila
93
La Florida
93
Santa Eulàlia
93
		
Frederic Mistral
93

Juliol i agost: de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30h
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Juliol i agost: de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30h
Juliol i agost: de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30h
Juliol i agost: de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30h
Juliol: de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30h
Agost: tancada
Juliol i agost: tancada

264 15 72
337 20 82
449 28 86
480 74 38
447 02 22
331 34 91
421 90 60

Una de les ofertes que s’han
generalitzat a algunes biblio
teques de la ciutat són les

Exposicions
exposicions. Durant l’estiu, la
Biblioteca Central Tecla Sala
també programa diverses
mostres. Durant el mes de
juliol es poden contemplar
dues exposicions de caire
ben diferent. D’una banda, El
Capitán Trueno, 1956-2008.
Es tracta d’una recopilació
d’originals de diferents èpo
ques d’aquest personatge
espanyol tan popular. Els
originals formen part de la
col·lecció històrica de còmic
de la Biblioteca Tecla sala,
fruit de diverses donacions.
Aquesta col·lecció no està a
l’abast del públic en general.

HORARI D’ESTIU

Capitán Trueno

Actualment s’està catalogant i
aviat estarà disponible per a la
consulta.
L’altra exposició que també
roman oberta a la Tecla Sala du
rant el mes de juliol és Es porta a

dins. És una mostra itinerant
de foment del voluntariat
social. Està produïda per la
Federació Catalana de Volun
tariat Social.
Del 4 al 22 d’agost, l’ex
posició que ofereix la Tecla
Sala es titula Sentiments, un
conjunt d’obres de Francisco
Jiménez, artista de formació
autodidacta que barreja el
collage i la pintura i acon
segueix uns resultats que no
deixen indiferent.
I ja al setembre, a partir
del dia 2, serà el torn de Llibres prohibits. És una mostra
de la producció editorial del
primer terç del segle XX a
Espanya. La censura de Primo
de Rivera va propiciar que
s’editessin llibres de contin
guts considerats perillosos o
revolucionaris.

els clubs de lectura en alemany i el
de còmic. Tots dos es reprendran el
mes d’octubre. El club de lectura en
alemany és fruit d’un conveni amb
el Goethe Institut de Barcelona.
Per al pròxim curs hi haurà no
vetats: el club T3, a la Bòbila, on es
llegiran tres llibres vinculats entre ells.
El primer serà El barón rampante,
d’Italo Calvino, el 29 d’octubre. La
Biblioteca Bellvitge consolida l’oferta
amb el club de novel·la històrica i el
de lectura infantil, on es llegirà León,
el africano, d’Amin Maalouf, i Històries de por, d’Angela Sommer-Boden
burg, respectivament. # núria toril

Per segon any consecutiu, s’ha organitzat a la ciutat una jor
nada sobre biblioteques escolars amb la intenció de potenciar
aquest servei i donar a conèixer experiències i estratègies per
fomentar la lectura a l’escola.
En aquesta ocasió la jornada
ha estat dedicada al còmic.
Aquest tipus de literatura, que molts consideren un gènere
menor dedicat als nens i joves, va ser qualificat pels ponents
com un element motivador i entretingut; creatiu i expressiu;
de fàcil lectura per la combinació de text i dibuix, i amb un
doble vessant: la percepció estètica i la percepció intel·lectual.
La jornada va servir també per parlar de la història del còmic,
de la mà d’un especialista, Toni Guiral. També es va parlar
de novetats editorials i del fons del còmic que existeix a la
Biblioteca Central Tecla Sala.
Pel que fa a la tasca de les biblioteques escolars, el tinent
d’alcalde d’Educació i Cultura, Mario Sanz, va recordar que
“les biblioteques escolars són un lloc d’integració i aprenen
tatge”. Per la seva part, el tinent d’alcalde d’Educació, Lluís
Esteve, va explicar que les biblioteques escolars són un dels
recursos que més ha innovat en els darrers anys als centres
de la ciutat. Cal recordar que en els últims anys, molts centres
escolars han desenvolupat el programa .edu que promou la
Generalitat per potenciar aquests equipaments.
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