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PRESENTACIÓ

Aquí teniu entre les vostres mans un recull de diferents propostes
de CLUBS DE LECTURA dels socis i sòcies que formen part de
l´Associació de Professionals de les Activitats de Dinamització Lectora
de Catalunya(DILECAT).

Hi trobareu propostes de Clubs de Lectura de les temàtiques més
diverses, dividides en les categories Infantil, Juvenil i Adults.

Aquesta és una selecció d´aproximadament 15 propostes de clubs
de lectura, per a més informació (disponibilitat, preus...) poseu-vos en
contacte amb la persona responsable de l´activitat. Per tal de sol.licitar
altres formats o proposar un tema concret, podeu posar-vos en contacte
amb la nostra associació dilecat@dinamitzaciolectora.cat

Per a altres altres activitats de dinamització lectora podeu consultar
la nostra pàgina web www.dinamitzaciolectora.cat

Moltes gràcies i esperem que
gaudiu de les nostres propostes!
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INFANTIL
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CATÀLEG DE CLUBS DE LECTURA / Infantil

LA PENYA DELS LLIBRES
a càrrec de Joan de Boer

La Penya dels Llibres és un club de lectura mensual dirigit a nois i noies de 8-12
anys. El nostre objectiu és el de crear un grup d´amics que llegeixen llibres, els comenten i
realitzen activitats ben divertides!

CONTACTE:
Joan de Boer
www.joandeboer.cat
jjbowi@yahoo.es
626 780 132 / 93 485 67 77
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CATÀLEG DE CLUBS DE LECTURA / Infantil

UN MÓN DE CONTES
a càrrec de Montse Rubinat

Un Món de Contes és un club de lectura mensual dirigit a infants de 7 a 11 anys.
L’objectiu del grup es compartir pensaments -tot valorant la comprensió lectora dels nens i
nenes- i les emocions que els hi ha transmès la lectura proposada mentre descobrim valors
humans a través dels llibres.

CONTACTE:
Montse Rubinat Sindreu
mrubinat@gmail.com
655 530 141
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CATÀLEG DE CLUBS DE LECTURA / Infantil

SOCIETAT SECRETA DE CONTRABANDISTES DE LLIBRES
a càrrec de Judith Navarro Royo · PetitaCompanyia

A la Societat Secreta de Contrabandistes de Llibres ens apropem a textos de
qualitat literària i estètica, i conversem sobre ells d’una manera lúdica, interpretant i
construint significats conjuntament. Així, aprenent a parlar sobre llibres, obtenim un gaudi
que ja no oblidarem.
Grups segons edats: 3 a 5 anys / 6 a 8 anys / 9 a 11 anys

CONTACTE:
Judith Navarro Royo
www.PetitaCompanyia.cat
judith@petitacompanyia.cat
679 827 166
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JUVENIL
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CATÀLEG DE CLUBS DE LECTURA / Juvenil

PARAULA DE MIXA
a càrrec de Mixa

Club mensual de lectura dirigit a nois i noies de 12-18 anys dinamitzat per una jove
booktuber especialitzada en literatura juvenil. L’objectiu d’aquest club és crear un espai (ja
sigui presencial o virtual) on els joves puguin expressar-se lliurement i amb complicitat, i
descobrir noves lectures que els atrapin i els facin reflexionar.

CONTACTE:
Mixa
www.paraulademixa.jimdo.com
mixaql@gmail.com
657 604 101

9

CATÀLEG DE CLUBS DE LECTURA / Juvenil

ATÍPICS: ÀLBUM, CÒMIC I ALTRES REGIONS FOSQUES
a càrrec de Judith Navarro Royo · PetitaCompanyia

Atípics és una comunitat lectora formada per adolescents i joves on transitem per
obres literàries de qualitat, bàsicament en format àlbum, però també còmic, novel·la gràfica
i altres hibridacions. Un espai singular on entrenar, insospitadament,
insospitadament, la nostra capacitat
interpretativa i la conversa literària. Ideal també per a indòmits refractaris a la lectura.
Grups per edats: 12 a 14 anys / 15 a 17 anys

CONTACTE:
Judith Navarro Royo
www.PetitaCompanyia.cat
judith@petitacompanyia.cat
679 827 166
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CATÀLEG DE CLUBS DE LECTURA / Juvenil

CLUB DE LECTURA PER A FUTURS BOOKTUBERS I INSTABOOKS
a càrrec de Jordi Romeu

Es comentaran els llibres que es llegeixin en grup i es gravarà un vídeo per penjar a
xarxes amb els lectors del club com a protagonistes. El club pretén posar en contacte els
joves lectors amb els textos més innovadors i de més actualitat, treballar el guió dels
vídeos, la gravació i la posterior edició. Durant el club també es farà una trobada amb un
booktuber que expliqui la seva experiència i com han de fer-ho per tenir més seguidors.

CONTACTE:
Jordi Romeu Carol
www.jordiromeucaol.cat
jromeuca@gmail.com
600 717 340
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ADULTS
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CATÀLEG DE CLUBS DE LECTURA / Adults

CLUB DE LA CIÈNCIA-FICCIÓ
a càrrec de Inés Macpherson

El gènere de la ciència ficció ofereix la possibilitat de descobrir altres mons, de
visitar i imaginar futurs possible i de pensar l’ésser humà i el seu comportament. Un club de
lectura que busca donar a conèixer autors i obres a lectors interessats en un gènere immens
i molt divers.

CONTACTE:
Inés Macpherson
www.encuentosydesencuentos.wordpress.com
ines.macpherson@gmail.com
676 121 220
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CATÀLEG DE CLUBS DE LECTURA / Adults

CLUB DE LECTURA DE BIBLIOTERÀPIA
a càrrec de Booklife. Laura Garcia

Club de lectura mensual, on a través d’un llibre de ficció acompanyem i analitzem
una emoció, sentiment o situació difícil del nostre dia a dia com la por, el dol, la culpa, el
perdó, la gelosia, l’amistat, l’esperança o la resiliència.

CONTACTE:
Booklife (Laura Garcia)
http://facebook.com/booklife.biblioteràpia
laura@80grams.com
667 55 09 04
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CATÀLEG DE CLUBS DE LECTURA / Adults

CLUB DE LITERATURA D’HUMOR
a càrrec de Ramon Pardina

Per què un acudit fa gràcia i un altre no? Quin és el to adequat? Com ha canviat
l’humor amb el temps? Analitzarem les claus per fer riure llegint obres de mestres de la
literatura humorística com Tom Sharpe, Woody Allen, David Sedaris, Òscar Andreu, P.G.
Wodehouse o Eduardo Mendoza.

CONTACTE:
Ramon Pardina
www.ramonpardina.com
ramonpardina4@yahoo.es
661 001 084
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CATÀLEG DE CLUBS DE LECTURA / Adults

CLUB DE LECTURA GENERAL
a càrrec de Joan de Boer

El Club de Lectura General és un club de lectura que agrupa les lectures en 3
grans eixos temàtics: territoris literaris; gèneres literaris i temes d´interès general.
D´aquesta manera els lectors, a més d´una lectura plaent i el gaudi de poder-la
compartir, enriqueixen els seus coneixements literaris i participen d´un debat d´interès
social altament edificant.

CONTACTE:
Joan de Boer
www.joandeboer.cat
jjbowi@yahoo.es
626 780 132 / 93 485 67 77
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CATÀLEG DE CLUBS DE LECTURA / Adults

LLEGIR EL TEATRE
a càrrec d’Alicia Molina

A partir de la iniciativa del TNC de promoure la lectura i el coneixement dels textos
teatrals i de crear una escola d’espectadors entre els lectors i les peces teatrals que hi
ofereixen, moltes biblioteques porten a terme aquest club de lectura. L’Alicia Molina és la
conductora dels textos dramàtics proposats en la temporada 2021-2022 a la Biblioteca Can
Cases de Llinars del Vallès Oriental, d’octubre a maig.

CONTACTE:
Alicia Molina
www.aliciamolinacontes.com
alicianarradora@gmail.com
687 765 506
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CATÀLEG DE CLUBS DE LECTURA / Adults

NOVEL·LES DE CINE
a càrrec de Montse Rubinat

Novel·les de Cine és un club de lectura mensual dirigit a adults de 20 a 104 anys.
L’objectiu és llegir novel·les que s’han portat al cinema per després veure-les i fer un “CineFòrum”.

CONTACTE:
Montse Rubinat Sindreu
mrubinat@gmail.com
655 530 141
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CATÀLEG DE CLUBS DE LECTURA / Adults

CLUB amb ADULTS d’ÀLBUM IL·LUSTRAT INFANTIL I JUVENIL
a càrrec de Judith Navarro Royo · PetitaCompanyia

La família és un pilar fonamental en la construcció dels hàbits lectors i habilitats
interpretatives dels fills des de les primeres edats.
Club de lectura, distès però rigorós, ideat per descobrir amb mares, pares i docents totes les
possibilitats interpretatives i de gaudi que ofereix l’àlbum il·lustrat. Coneixerem textos,
autors/es, itineraris lectors... revelant les claus per apropar-los
apropar
als fills.

CONTACTE:
Judith Navarro Royo
www.PetitaCompanyia.cat
judith@petitacompanyia.cat
679 827 166
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CATÀLEG DE CLUBS DE LECTURA / Adults

AUTORS I AUTORES ACTUALS I D’AQUÍ
a càrrec de Jordi Romeu

El club de lectura d’autors i autores actuals i d’aquí analitza obres d’escriptors i
escriptores que escriuen en català amb la presència física o virtual de l’autor. El club
pretén posar en contacte les persones lectores amb els autors i autores dels textos llegits
per tal d’aprofundir en la lectura i l’anàlisi de les obres.

CONTACTE:
Jordi Romeu Carol
www.jordiromeucaol.cat
jromeuca@gmail.com
600 717 340
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ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LES ACTIVITATS
DE DINAMITZACIÓ LECTORA DE CATALUNYA
(DILECAT)

www.dinamitzaciolectora.cat
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