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Un llibre com una finestra, com una casa, com un refugi. Promocionar la lectura 

en llengua catalana en col·lectius on els hi és difícil tenir un llibre a casa. Aquests 

no son la primera necessitat, abans cal comprar unes espardenyes, pagar la 

factura de la llum o comprar productes bàsics. Per aquest motiu es vol col·laborar 

en el foment de la lectura en llengua catalana en infants i joves lectors i dones 

del Casal d'Infants del Raval. Aquest projecte té un parell de branques, una 

adreçada a infants i joves i l'altre a les dones. La idea és que diferents escriptors 

triïn un d'aquests col·lectius que treballi amb infants, joves i dones que viuen en 

situacions particularment difícils i s'impliqui durant un quadrimestre. Alguns dels 

socis participants han estat: Míriam Cano, Jaume Copons, Liliana Fortuny, Maica 

Duaigües, Montserrat Espallargas, Lluís Farré, Montserrat Morera, Ivone Puig, 

Maria Sevilla i Conxita Tarruell.

Pel que fa a infants i joves, a cada visita l'escriptor portarà un parell de contes per 

explicar, propis o aliens, però contes que li hagin canviat la vida d'alguna manera. 

Contes que se li hagin fet companys. A més d'explicar-los, en deixarà un exemplar 

per al col·lectiu, i en regalarà un a cada nen que l'hagi escoltat. A mesura que 

conegui cada nen, mirarà de triar-li, a més, llibres que li puguin interessar particu-

larment, per portar-los a la següent visita. Al final del programa, cada nen hauria 

de comptar amb una petita biblioteca personal d'entre cinc o sis llibres, entre els 

que ha triat l'autor per a tot el grup i els que ha triat de manera personalitzada per 

a cada nen. Sabem per experiència que els llibres només poden ser refugi en la 

mesura en què ens semblen amics. Ajudem als infants i joves, doncs, a trobar els 

llibres que els poden acompanyar en aquesta etapa de la seva vida. 

Pel que fa a les dones, mares dels infants i joves usuaris del Casal d'Infants del 

Raval, es pretén, també fomentar la lectura entre aquest col·lectiu i que hi hagi 

un intercanvi entre els autors i les dones; és a dir, els autors els explicaran la 

necessitat i els beneficis de la lectura i els explicaran contes tradicionals d'aquí, 

una manera d'acostar-se a la cultura i les tradicions catalanes, a aquest col·lectiu 

de dones, la majoria originàries del Pakistan i algunes de l'Àfrica subsahariana. 
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D'ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA

Grups reduïts de joves, 
alguns nouvinguts, en 
els quals es comparteix 
la lectura de llibres amb 
escriptors.

SECTOR CULTURAL: 

     – LITERATURA: LECTURA

     – LITERATURA: COMPRENSIÓ

     – LITERATURA: EXPRESSIÓ ORAL
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     – JOVES I ADOLESCENTS (EN GENERAL)
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     – URBÀ
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     – ALFABETISME

     – EDUCACIÓ

     – INTEGRACIÓ SOCIAL
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El rol dels joves participants és participar d’aquestes trobades a la vegada que 

poden anar millorant les seves habilitats lectores i lingüístiques a través de 

l’intercanvi de lectures i xerrades en grups reduïts d’infants entre 6 i 16 anys. La 

prova pilot del curs 2017 va ser molt positiva i es preveu que les sessions puguin 

realitzar-se al llarg de tot el curs escolar actual per als més petits i que l’experièn-

cia es faci de manera trimestral per als joves de 12 a 16 anys. 

ROL DELS JOVES EN EL PROJECTE

OBJECTIU PRINCIPAL DEL PROJECTE

El propòsit del programa és fomentar la lectura en llengua catalana i reforçar el 

vincle emocional entre els lectors, els autors i els llibres. Que el públic jove s'inter-

essi pels llibre, per la lectura.

Cal dir també que els autors que participen en el projecte, en principi, abans 

donen una o dues sessions formatives per part d'una persona especialitzada en 

el foment de la lectura en l'entorn escolar. 

PER QUÈ ESTÀ CONSIDERAT UN CAS DE BONES PRÀCTIQUES?

Aquest projecte és considerat un cas de bones pràctiques ja que es tracta que 

d’una manera informal els nens amb poc accés a la lectura en llengua catalana 

puguin, disposar d’espais on conversar amb escriptors i altres companys amb la 

mateixa situació de nouvinguts que ells, i millorar les seves habilitats lingüístiques. 

PROPÒSITS DEL PROJECTE

- Fomentar la lectura.

- Integració social.

- Educació.
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