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A l’Almeda, un barri  

de Cornellà de Llobregat,  

que resisteix ara i sempre a 

l’invasor... 
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Neix l’any 2012 de la nostra 

era el Club de Lectura del 

Casal d’Avis del barri  

amb el suport  

de la Xarxa de Biblioteques de 

Cornellà de Llobregat.  
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Després de mil i una 

lectures de narrativa,  

ens decidim  

a inspeccionar nous 

horitzons... 
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Mézières, Jean-Claude. Valerian et Laulreline 





I endinsar-nos en el món del 
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Per tal de... 
 

Enriquir el bagatge lector de les 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. 
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Roca, Paco. La casa. Bilbao: Astiberri, 2015. Tan, Shaun. Emigrantes. Arcos de la Frontera: Fiore,  2006. 



I, si ens ho permeteu, algunes recomanacions: 

 
 Introduir el còmic en els clubs de lectura perquè...   
  Hi ha vida més enllà de la narrativa! 
 Cercar assessorament dels experts i de les biblioteques 

especialitzades. 
 Adequar la selecció de còmics al perfil dels components 

del club. 
 I també recordeu que... 
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... després d’una 
bona lectura  
cal recuperar 
forces!  ;-) 
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