societat

24 de novembre del 2008

/

15

Les biblioteques editen una guia
de recursos sobre l’adolescència
Recull llibres, articles, relats o revistes que es poden trobar a les sales de la ciutat
Diu el Gran diccionari de la llen
gua catalana que l’adolescèn
cia és el període de la vida que
segueix la infància i precedeix
a l’edat adulta. Encara que la
definició sigui clara i concisa,
aquesta etapa de la vida és
una de les més complicades
d’entendre i de viure, tant per
a l’adolescent com per als pares,
mares i altres persones adultes que
conviuen amb ells. Canvi, sexualitat,
família, companys, amor, gresca,
amics, rebel·lia, identitat o insegu
retat són alguns dels termes que
defineixen aquesta etapa.
Per aquest motiu, les biblio
teques de L’Hospitalet han editat
una guia de recursos sobre l’adoles
cència. A la guia es poden trobar
llibres, ar ticles, relats, revistes o
pàgines web que poden apor tar
llum a aquesta etapa difícil. Tots
els documents que s’han escollit es
poden trobar a les biblioteques de
L’Hospitalet.
La guia es pot adquirir en aquests
equipaments i es pot consultar a la
pàgina web de la Xarxa de Bibliote
ques de la ciutat. Està estructurada
en set parts: Què és l’adolescència
i què diuen els que en saben?; què
diuen i què pensen els adoles
cents?; com els pares ho poden fer
millor?; conflictes de l’adolescència i
l’entorn; problemes de l’adolescèn
cia; relats de vivències, i adolescèn
cia en xarxa.
Títols com Adolescentes. Las
100 preguntas clave; La edad del
pavo; Consejos para lidiar con la
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Xus Martín, l’autora

Es presenta un
llibre sobre el
Centre Esclat
i la seva tasca
pedagògica

gabriel cazado

Presentació de la guia de l’adolescència a càrrec de Carles Capdevila

gabriel cazado

rebeldía de los adolescentes, o
No som estúpids. Què pensem els
adolescents catalans són alguns
exemples, dels llibres que es poden
trobar.
Per presentar L’adolescència:
guia de recursos es va comptar amb
el periodista i filòsof Carles Capdevi
la, conegut pel programa radiofònic
Eduqueu les criatures i pel progra

Una part del recorregut històric que fa la mostra

Els valors dels joves,
en una exposició
Organitzada per l’Obra Social “la Caixa”
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L’Obra Social Fundació “la Caixa”
ha portat a L’H l’exposició Joves.
Molt a dir, que reflexiona sobre
els valors que han mogut els
joves des del començament
del segle XX fins ara i el paper
d’aquest sector de la població
en la construcció de la societat.
La mostra, molt interactiva,
està estructurada en tres parts.

La sociòloga Xus Martín ha estat
l’autora del llibre Descarados,
una pedagogía para adolescen
tes inadaptados, on s’explica
la tasca pedagògica que fa el
Centre Esclat, ubicat a Bellvitge,
amb joves en risc d’exclusió
social. Publicat per l’editorial
Octaedro, el volum recull les
vivències dels alumnes i dels
educadors d’un centre que fa més
de 25 anys que treballa per reinserir
adolescents en la societat.
L’autora ha passat un any obser
vant la feina que es realitza a la Unitat
d’Educació Compartida (UEC) del
Centre Esclat, que defineix com “un
espai nascut per donar esperança a
joves que als 16 anys han perdut la
seva autoestima i que tenen interio
ritzat que no serveixen per a res”. A
l’Esclat aquests joves realitzen tallers
i classes orientades per fer paleses
les seves capacitats. # r .
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La primera fa un recorregut pels fets
històrics dels segles XX i XXI i s’atu
ra en el paper dels joves en cada
moment històric. La segona part
ofereix informació sobre la joventut
actual a Espanya. La tercera mostra
un seguit de notícies de diaris i de
televisió sobre el paper actiu del
jovent actual i sobre els riscos que
pateixen. # n . t.

ma televisiu Qui els va parir, i autor
també del llibre Criatures.
Carles Capdevila va provocar
somriures i riures entre un nombrós
públic amb afirmacions que donen
una idea sobre allò a què s’enfronten
els pares i mares quan tenen un fill
adolescent. “L’adolescent és aquella
persona que confia molt en els amics
i gens en els pares”, va dir.

La guia de recursos sobre l’ado
lescència forma part de les guies
monogràfiques que realitza periòdica
ment la Xarxa de Biblioteques de L’H.
Aquest curs, a més d’aquesta, també
se n’editarà una altra dedicada als
infants amb discapacitat. # n . t.
Podeu trobar la guia a:
www.l-h.cat/biblioteques

