
Llegim el 
CLUB DE LECTURA
Gener_Març 2020

Les biblioteques públiques de la ciutat us oferim una nova proposta per
sumar al Festival MOT. Per començar a fer un tast de l'edició d'enguany
programem un  Club de lectura, que constarà de cinc  sessions, amb llibres
d’autors i autores que ens visitaran al MOT 2020.

Biblioteca Antònia Adroher
Califòrnia de Jordi Coca
A càrrec de Jordi Garcia

DIMARTS 21 DE GENER. 19 H
Biblioteca Salvador Allende
El museu de l'amor
modern de Heather Rose
A càrrec de Blai Gasull

DIMARTS 4 DE FEBRER. 19 H

*



La dinàmica serà la mateixa que la de qualsevol
club de lectura i cada persona es pot inscriure a les
sessions que vulgui, des d’una sola a totes cinc.,
però amb compromís d’assistència. 
 
L’activitat és gratuïta i l’entrada lliure però només
les 18 primeres persones inscrites tenen garantit un
exemplar del llibre per poder-lo llegir prèviament.   
 
Per a formalitzar la inscripció, cal adreçar-se a una
de les cinc biblioteques presentant el carnet de
Lectura Pública, a partir del dia 2 de desembre de
2019.
 
Els llibres es podran recollir a la biblioteca on es faci
l’activitat, però si cal es poden fer arribar a la
biblioteca de referència de la persona inscrita
mitjançant el préstec interbibliotecari.
 
Els llibres de les tres primeres sessions es podran
recollir a partir del 16 de desembre a les
biblioteques corresponents. Els llibres de les dues
darreres sessions es podran recollir a partir del 15 de
gener.
 

Biblioteca Just M. Casero
Germà de gel d'Alicia Kopf
A càrrec d'Esteban Bernis

DIMARTS 18 DE FEBRER. 19 H

Biblioteca Ernest Lluch
Una màquina d'espavilar
ocells de nit  de Jordi  Lara
A càrrec de Carles Cassú

DIMARTS 24 DE MARÇ. 19 H

Biblioteca Carles Rahola
La dama i l'unicorn
de Tracy Chevalier
A càrrec de Glòria Guilera

DIMARTS 3 DE MARÇ. 18 H
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