
 

            

 

 

 
2a JORNADA DE CÒMIC I BIBLIOTEQUES 

 
 
Títol de l’activitat o del servei 
 

Primers passos en la lectura de còmics al Club de Lectura del 
Casal de la Gent Gran del barri d’Almeda (Cornellà de Llobregat) 

 
Biblioteca  

 

Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat 

Resum de l’activitat o del 

servei 

 

El Club de Lectura del Casal d’Avis d’Almeda va néixer l’any 
2012 fruit de la iniciativa d’un grup de persones vinculades a 
aquest Casal i del seu interès per organitzar un espai de trobada 
i debat a l’entorn els llibres i la lectura amb els seus usuaris. 

 
Un cop l’activitat es va consolidar, es va apostar per la 
introducció d’altres gèneres, més enllà de la narrativa, en la 
programació de lectures. A partir de l’edició 2012-13 
s’introdueix la poesia i, a partir de l’edició 2015-16, el còmic.  
 
Els objectius que perseguim amb aquesta diversificació de 

textos, concretament en el cas del còmic, són: 
 Enriquir el bagatge lector dels participants. 
 Donar a conèixer els codis propis del còmic. 
 Trencar els estereotips existents sobre aquest gènere. 
 Descobrir autors i estils diversos i de qualitat 

reconeguda. 

 

Aquesta activitat s’adreça als membres del Club de Lectura del 
Casal d’Avis d’Almeda que és obert a qualsevol persona de la 
ciutat que vulgui participar-hi. Actualment el Club està format 
per vint participants, totes dones, des dels 65 fins als 85 anys. 
 

Qui l’organitza?  

 
El Club està coorganitzat per la biblioteca Sant Ildefons i el 
Casal d’Avis del barri d’Almeda.  
 

Activitats complementàries 

 
A la tertúlia a l’entorn de l’obra Ardalén de Miguelanxo Prado, 

amb la que es va iniciar la incursió al món del còmic, es va 
comptar amb la presència de Jaume Vilarrubí. La intenció era 
aportar la visió d’una persona experta que enriquís el debat i 
que generés interès i curiositat pel món del còmic. El propòsit és 
comptar amb persones expertes per a les properes tertúlies. 
 

  



 

 

         

Quan s’ha dut a terme? Amb 
quina periodicitat? 

 
L’activitat s’ha dut a terme un cop al curs. Durant el present any 

hi ha la previsió de repetir-la amb la lectura de La casa de Paco 
Roca i, per al proper curs la intenció és endinsar-se en 
Emigrantes de Shaun Tan. 
 

Metodologia: 

 
El funcionament d’aquesta activitat és l’habitual del format Club 
de Lectura: els participants reben un exemplar de l’obra 
escollida i, al cap d’un mes, es debat conjuntament amb la 
moderació d’un conductor.  
 

Cost econòmic: 

 
El cost econòmic de l’activitat es redueix al pagament del 
préstec interbibliotecari per a la confecció del lot de llibres (30 
€). 
 

 


