TROBADA NACIONAL DE CLUBS DE LECTURA
AMPOSTA 2006

Els clubs de lectura són avui una de les iniciatives més interessants, tot i ser una
activitat senzilla i modesta entorn al seu protagonista que és el llibre. A través d’ ell ens
arriben noves sensacions, una pluja d’idees, i això s’amplia quan el grup lector es
reuneix i dona altres punts de vista, intercanvi d’opinions, el que ens diu que un mateix
llibre pot ser interpretat de diverses maneres.
Els clubs estan pensats per a persones amb ganes de llegir, de fer amics i xerrar tot
prenent un cafè... L’oferta d’oci és una de les claus del seu èxit.
El “ Cafè Tertúlia “, el nostre club de lectura, va néixer de l’iniciativa des de l’Àrea
d’Adults de la biblioteca, d’un grup d’amics del llibre i la lectura i del suport de la
Regidoria de Cultura.. Va ser així com el 23 d’Abril el 2003 es va presentar a la Sala
d’Adults de la biblioteca per a tots aquells i aquelles que volguessin compartir aquestes
sessions bimensuals, no com una obligació, sinó com una activitat en la que podem
trobar un espai a la biblioteca on podem estar còmodes, parlar i facilitar el contacte
social.

Els objectius del club són entre d’altres:
*

Fomentar l’hàbit de la lectura i el diàleg

*

Oferir noves possibilitats per al temps lliure

*

Donar a conèixer la biblioteca com a equipament cultural i mostrar el seu fons

*

Crear un punt de trobada per a persones interessades en la lectura

*

Demostrar que la lectura, que és un acte solitari, pot compartir-se i afavorir
l’intercanvi d’opinions basades en el respecte.

*

El club de lectura és un instrument per a socialitzar la lectura.

Hi ha dos vivències del club de lectura Cafè Tertúlia que ens van fer pensar en la
possibilitat d’organitzar una Trobada de Clubs, dintre de les activitats de la Capital de la
Cultura Catalana Amposta 2006: La primera, la participació del nostre club al programa
de Televisió de Catalunya “ De Llibres” del Vicenç Villatoro, del que podriem dir que
“és el club dels clubs”; la segona, la visita al Saló del Llibre de Barcelona, on vam
coincidir amb membres del club de lectura de Valls, veterans en la matèria.
L’objectiu d’aquesta Trobada era la posada en comú d’experiències, maneres de
funcionament, fer una “xarxa de clubs” amb la finalitat d’intercanviar lots de llibres, no
duplicar compres, particularitats amb les que ens trobem , en definitiva , reforçar
aquesta oferta cultural.

Centrant-nos ja en la trobada, començarem dient que van participar els clubs de lectura
de les següent biblioteques:



Biblioteca Comarcal de Banyoles



Biblioteca Marquès d’Olivart, de Les Borges Blanques



Biblioteca Pública de Cambrils



Biblioteca Delta de l’Ebre, de Deltebre



Biblioteca Pública de Lleida



Biblioteca Pública de Torredembarra



Biblioteca Pública d’Ulldecona



Biblioteca Pública de Valls



Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó d’Amposta

A partir de les 10’30 de matí, els components de cada club es van dedicar a penjar en
panells, una mostra de les serves activitats; articles, fotografies, viatges, tríptics, punts
de llibre, etc, mentre xerraven i intercanviaven impressions cordialment
Seguidament, la Regidora de Cultura, Margarida Maigí i Joana Serret, Bibliotecària
Responsable de l’Àrea d’Adults, van donar la benvinguda a tots els assistents. Després,
es va presentar el punt de llibre commemoratiu de la trobada , obra de dos membres del
nostre Club, Imma i Ma. José Ginovart.

Acte seguit vam passar a la Sala d’Adults, on cada club de lectura tenia un representant
a la taula, el qual va exposar a la resta la seva manera de treballar.
A migdia , després d’un petit recorregut amb autocar pel Delta, vam dinar al Poble Nou
del Delta, petita pedania d’Amposta situada entre la badia dels Alfacs i la llacuna de
l’Encanyissada, tot rodejat d’arrossars. Els colors de la ribera en plena sega ens
translladaren al món de Sebastià Juan Arbó, el que ens va preparar per fer la ruta
literària de l’autor pels carrers i places representatives d’Amposta, on el reconegut
literat va tenir les seves vivències. La ruta fou amenitzada pel filòleg ampostí Màrius
López.

Al final de la tarda, l’alcalde d’Amposta, Joan-Maria Roig, va fer entrega a tots el clubs
d’una ceràmica que representa el Pont Penjat d’Amposta, commemorativa de la Capital
de la Cultura Catalana Amposta 2006, i després va presentar en Vicenç Villatoro que va
conduir la darrera taula rodona sobre la socialització de la lectura a través dels Clubs:
convertir un acte solitari i privat en una activitat compartida.

Com a conclusions de la Jornada podem destacar:



Els clubs de lectura són una cosa viva



Cada club de lectura és diferent.; Tots els clubs tenen coses en comú



Els membres dels clubs llegeixen i participen per gust, no per obligació



Els clubs són un element socialitzador ; fomenten l’escolta activa i el canvi
d’opinions



Caldria organitzar una xarxa de clubs



S’han d’optimitzar recursos; no duplicar compres i compartir guies, comentaris,
etc...



El Servei de Biblioteques s’hauria d’implicar i aprofitar el bon moment dels
clubs de lectura



Es podria compartir un espai comú, una web, que potser s’hauria de gestionar
des de el Servei Biblioteques



L’ especialització dels clubs pot ser una via nova i atractiva per captació de més
públic: Virtuals, de lectura fàcil, de gèneres diversos: policíac, literatura eròtica,
....



Esperem que aquesta Trobada Nacional de Clubs de Lectura, no sigui una cosa
efímera que caigui en sac buit; s’hauria de cercar el suport necessari per tal de
que els pròxims anys es pugui repetir l’experiència amb la participació de més
clubs i de forma itinerant per la nostra geografia.

Text del punt de llibre commemoratiu:
Entre aigües hi ha un casalici,
fou fàbrica, fou castell.
Tingué una torre formosa,
grans muralles i un fossat.

Cada om de la ribera,
cada pedra del roquer,
ens miren amb ulls antics,
parant l’oïda a veus noves.
La brisa perfuma el pont,
el besa el sol matiner
i des de la biblioteca
el nostre riu és un mar.

I per acabar, tornar a agrair l’esforç de tots els assistents i felicitar-los per la tasca
quotidiana que porten a cap llegint i fomentant el gust per la lectura.

Joana Serret

