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Llengua, cultura i cohesió 

La cultura, la lectura, són un pont entre la població nouvinguda i l'autòctona, conèixer i 

compartir experiències culturals i compartir les emocions que produeixen estableix 

vincles entre la població i la cohesiona.  

Foment de la lectura 

Llegir ens permet comprendre, aporta coneixement, capacitat crítica i, per tant, 

autonomia. Així, doncs, podem dir que és una competència necessària que es practica 

al llarg de la vida.   

 

Organització i participació en els clubs de lectura “En català, llegim i parlem” 
 
El programa “En català, llegim i parlem”, en col·laboració amb l’Ajuntament de Badalona, 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i Òmnium Cultural del Barcelonès Nord va començar el 
2006 amb persones voluntàries que conduïen els grups i l’ajuda de les administracions pel que 
fa a coordinació, locals, materials, etc. El 2013 el nombre de persones que ha participat als 
grups i el nombre de grups s’ha ampliat. 
 
Enguany les dues biblioteques de Sant Adrià de Besòs s’han afegit als clubs de lectura 
“En català, llegim i parlem”, amb un club cadascuna: el grup de la Biblioteca Font de la Mina 
funcionava des del 2012 amb una mitjana de 8 persones inscrites; el de la Biblioteca Sant Adrià 
va començar a l’octubre de 2013 amb 6 persones inscrites. 
 
Els clubs de Badalona (7 grups, un dels quals és al CRAD i l’altre és un segon grup de Can 
Casacuberta) han continuat regularment. 
 
Les trobades, quinzenals a Badalona i setmanals a Sant Adrià, tenen una durada de tres 
mesos. Al cap de l’any, doncs, cada grup llegeix almenys tres llibres.  
 
Al llarg del 2013 hi ha hagut 235 inscripcions als clubs de lectura “En català, llegim i parlem”. 

 

S’han llegit 18 llibres, 7 dels quals eren de Lectura Fàcil (LF). Els títols són:  
 

Accents (contes LF) 

Vocabulari en imatges (LF)  

Comencem a parlar (LF) 

El violí d’Auschwitz (LF), de M. Àngels Anglada  

Conte de Nadal, de Charles Dickens (LF)  

Les mateixes estrelles (LF), de Núria Martí 

El nou món de la Sandy, de Fina Niubó (LF) 

Cròniques de la veritat oculta, de Pere Calders 

L’alquimista, de Paulo Coelho  

Els silencis de Betúlia, de Jordi Font   

Un home casat i altres crueltats, de Marianne Fredrikson 

Codi genètic, d’Amàlia Lafuente 

Història de la Mina, de Josep M. Monferrer 

L’abadia del diable, de Josep M. Morreres  

Joana E, de M. Antònia Oliver  

Mirall trencat, de Mercè Rodoreda  

El secret del meu turbant, d’Agnès Rotger i Nadia Ghulam  

39+1, de Sílvia Soler  

POSAR EN VALOR LA LLENGUA I LA 
CULTURA 

Eixos estratègics: el que ens defineix 
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Petons de diumenge, de Sílvia Soler 

 

Durant l’any 2013 s’han elaborat o actualitzat 8 nous dossiers de treball, 4 dels quals són de 

Lectura Fàcil. 

 

Els clubs es porten a terme als espais de les biblioteques, que tenen ja preparats els exemplars 

dels llibres que s’hauran de treballar –i que prèviament han estat escollits en reunió de 

coordinació (bianual)- perquè els assistents els agafin en préstec. Així, els assistents 

esdevenen també usuaris de les biblioteques municipals. 

 

Els clubs de lectura es difonen a través de la Biblioagenda (butlletí virtual, quinzenal) de la 

Xarxa de Biblioteques de Sant Adrià de Besòs), del blog Badabiblios de la Xarxa de 

Biblioteques de Badalona, del blog En català llegim i parlem i d’entre els usuaris del CNL com a 

activitat complementària. 

 

Els assistents també han participat en diverses activitats que han completat la seva formació i 
que han esdevingut nous espais per practicar la conversa entre iguals, algunes de les quals 
són:  
 

* Cinema en català: Fènix 11:23 --grup de la Biblioteca Llefià-Xavier Soto 
 
* Tertúlia-concert sobre textos de Josep M. de Sagarra, a càrrec de Toni Subirana 
(Espai Betúlia) 
 
* Ruta del Dimoni: geolocalització amb Òmnium Cultural, grups de les biblioteques 
Llefià-Xavier Soto i Can Casacuberta 
 
* II Gimcana Cultural “A peu per Sant Adrià”: grup de la Biblioteca Llefià-Xavier Soto 
 
* Intercanvi de comentaris de llibres, amb Òmnium Cultural: grups de les biblioteques 
Llefià-Xavier Soto i Can Casacuberta 
 
* Festa dels 10 anys de VxL i cloenda del curs 2012-2013: lliurament de diplomes de 
reconeixement a les voluntàries dels GL 
 
* Grup de Pomar va a Direcció prohibida a Sant Cugat, activitat organitzada per ÒC 
 
* Grup de Llefià-Xavier Soto assisteix a la representació d’una obra de teatre al Círcol 
Catòlic en què actua un dels assistents 
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Col·laborar amb biblioteques per fomentar la lectura en català 

Tots els cursos de grau bàsic 1 tenen programada una visita a la biblioteca més propera al lloc 
on s’imparteixen les classes, per donar a conèixer l’equipament, per difondre els serveis que 
ofereixen, perquè en siguin futurs usuaris, per garantir l’accés a la cultura i per establir vincles 
que enforteixin la cohesió social.  

Així, al llarg de l’any 2013, més de 120 persones han visitat amb nosaltres les biblioteques 
de Badalona i Sant Adrià. 

Amb alumnes, participants en el VxL i dels grups “En català, llegim i parlem” i altres usuaris del 
CNL hem assistit com a espectadors a diverses activitats culturals organitzades per les 
biblioteques. Hem participat en 13 activitats. 

Difonem les activitats culturals de les biblioteques entre els nostres usuaris mitjançant el correu 
electrònic (a voluntaris i aprenents del VxL), mitjançant Facebook (compartint les entrades), els 
blogs de les biblioteques, directament el professorat a les classes (activitats determinades) i 
amb enllaços. 

 

Difondre i compartir les bones pràctiques sobre el foment de la lectura i 
activitats per fomentar la lectura en català 
 
El blog En català llegim i parlem (http://blocs.cpnl.cat/llegimiparlem) és l’instrument amb què 
s’ofereix tota la informació i és el lloc de contacte entre les persones que participen en grups de 
lectura o que fan lectures a l’aula. 
 
Cal destacar que tres dels autors ressenyats al blog (Mariona Masferrer, Amàlia Lafuente i 
Toni Soler) han fet també alguna entrada al blog i hi han fet comentaris (vegeu bona pràctica 
pàg.11). 
 
Hem fet trobades amb autors de la literatura catalana de manera presencial, com ara la 
presentació del llibre Origen: Tambakunda, a càrrec de la seva autora, Mariona Masferrer, en el 
marc de la V Trobada Gastrònòmica del VxL en què van participar unes 88 persones entre 
alumnes i voluntaris i aprenents.  
 
Uns 600 alumnes han participat en altres activitats de promoció de la lectura a les aules 
(vegeu pàg.9). 
 
Unes 180 persones van participar en activitats sobre l’Any Espriu, unes 40 persones van fer 
activitats per al Dia Mundial de la Poesia. 
 
 
 

 

 

EXTRACTE DE LA MEMÒRIA 2013 
 DEL CNL DE BADALONA I SANT ADRIÀ 

http://blocs.cpnl.cat/llegimiparlem

