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JUSTIFICACIÓ
La funció de les biblioteques penitenciàries com a promotores de la lectura, l’alfabetització i la 
cultura, és un fet reconegut tant a les recomanacions de dret internacional (UNESCO i Nacions 
Unides), a les recomanacions d’àmbit professional internacionals (IFLA) i catalanes (COBDC), 
com en el reglament penitenciari català (Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació).

UNESCO, 2020.

En primer lloc, la UNESCO i les Nacions Unides, han publicat recentment (2020) un document 
titulat: «De qué manera las bibliotecas penitenciarias apoyan los esfuerzos de rehabilitación»*1, en
el qual s’hi descriu la importància de les biblioteques en els centres penitenciaris, així com els 
beneficis que representa pels seus usuaris:

«Las Bibliotecas ofrecen a las cárceles un mundo más allá de los barrotes de la prisión,
permitiendo a los reclusos seleccionar libros y otros materiales, llevar a cabo actividades de

investigación, participar en actividades organizadas, disfrutar de la compañía de otras personas, o
simplemente relajarse en un entorno seguro y acogedor. Esto puede ayudar a los presos a  olvidar
por un tiempo la dura realidad de la vida en prisión en un entorno que, de otra manera, resultaría

extremadamente restrictivo y regulado» (UNESCO, 2020).

I s’hi descriu, també, el rol de la biblioteca com a agent actiu i dinàmic que recolza els esforços de 
rehabilitació dels centres penitenciaris:  

 
«Las bibliotecas penitenciarias desempeñan una función significativa como espacios educativos,

informativos, culturales y de encuentro y aprendizaje para toda la comunidad penitenciaria.
Proporcionar acceso libre a los recursos correspondientes es fundamental para el desarrollo

personal de los reclusos, su bienestar y, en última instancia, su rehabilitación» (UNESCO, 2020).

IFLA, 2007. 

En segon lloc, Vibeke Lehmann i Joanne Locke, varen elaborar, al 2007, Les directrius 
internacionals per a les biblioteques de presó publicades per l’IFLA, «Pautas para servicios 
bibliotecarios para reclusos»*2 , les quals, a part de constituir una eina pràctica i essencial per a la 
creació, funcionament i avaluació de les biblioteques de presons, serveixen, encara avui, com a una 
declaració general de principis sobre el dret fonamental dels reclusos d’accedir a la informació:

«Una persona por estar encarcelada no renuncia a su derecho a aprender y a tener acceso a la
información; por tanto, la biblioteca de prisión debe ofrecer materiales y servicios semejantes a los

de las bibliotecas públicas en el mundo “libre”» (Lehmann i Locke, 2007). 

1 UNESCO (2020) Informe de Políticas del UIL 11: De que manera las Bibliotecas Penitenciarias Apoyan los 
Esfuerzos de Rehabilitación. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373367_spa  

2 Pautas para servicios bibliotecarios para reclusos / Vibeke Lehmann y Joanne Locke, IFLA Headquarters, 2007. 
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/99.pdf 
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COBDC, 2007

En tercer lloc, al 2005, el Departament de Justícia del govern català encarregà al Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya l’elaboració d’unes directrius per a les biblioteques de 
presó catalanes. El 2007 es van publicar aquestes directrius, de la mà de Maite Comalat Navarra i 
Andreu Sulé Duesa: «Directius per a les biblioteques de presó de Catalunya»*3, en les quals s’hi 
estableix la missió de les biblioteques penitenciàries: 

«Les biblioteques de presó tenen la missió d’oferir als interns l’oportunitat de desenvolupar les
seves habilitats literàries, donar resposta als seus interessos personals i culturals i oferir-los les

eines necessàries per formar-se al llarg de la vida» (Comalat i Sulé, 2007).

Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació, 2002.

Per últim, l’organització i el funcionament de les biblioteques de presó està reglamentat pel 
«Programa marc de biblioteques dels centres penitenciaris de Catalunya»: gener 2002*4, elaborat 
per l’antiga Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació. Segons aquest programa, els 
objectius de les biblioteques dins l’àmbit penitenciari són (Catalunya. Direcció General de Serveis 
Penitenciaris i Rehabilitació, 2002, 3):

1. Potenciar els hàbits de lectura. 
2. Despertar i impulsar inquietuds intel·lectuals noves. 
3. Contribuir a l’educació permanent. 
4. Facilitar l’accés als coneixements i a la cultura. 
5. Estimular el desenvolupament intel·lectual, social i cultural dels usuaris de les biblioteques.
6. Impulsar actituds de respecte i de convivència. 

La funció, missió i objectius de les biblioteques de presons i la defensa dels drets dels presos per 
accedir a la informació, lleure, cultura i aprenentatge continu, així com el rol de les biblioteques 
penitenciàries com a agents que recolzen la rehabilitació dels centres penitenciaris; procedents de 
les institucions abans citades (UNESCO, IFLA, COBDC i Direcció General de Serveis 
Penitenciaris i Rehabilitació); esdevenen el punt de partida del present treball «Cultura entre 
reixes», una guia per a organitzar i dinamitzar un club de lectura a la biblioteca del Centre 
Penitenciari Quatre Camins.

3 Comalat Navarra, Maite; Sulé Duesa, Andreu (2007) Directius per a les biblioteques de presó de Catalunya. 
COBDC. http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/44608/1/presons.pdf  

4 Generalitat de catalunya (2002) Programa marc del model de participació i convivència dels centres penitenciaris 
de Catalunya. file:///C:/Users/Mariona/Downloads/MODELZDEZPARTICIPACIZIZCONVIVNCIA.pdf 
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PRESENTACIÓ

Cultura entre reixes
Es presenta, «Cultura entre reixes», un manual de procediment en forma de guia pràctica de fàcil
aplicació, per a poder dinamitzar, de manera efectiva, un club de lectura a la Biblioteca del Centre
Penitenciari Quatre Camins, com a acció social, cultural i educativa.

El projecte s’adreça a totes aquells persones interessades (voluntaris externs, professionals interns o
col·laboradors de les biblioteques públiques) en dinamitzar un club de lectura a la Biblioteca de la
presó.

Els usuaris del club de lectura, són tots aquells presos que vulguin assistir de manera voluntària a
l’activitat cultural.

La guia, a part de descriure les pautes necessàries per a planificar, organitzar, desenvolupar i
dinamitzar el club, conté també recursos pel dinamitzador (jocs grupals), una selecció de títols i un
recull de dinàmiques ja llestes per a ésser aplicades.

I de manera prèvia, amb l’ànim de situar als dinamitzadors externs en l’espai i el temps, es presenta
un marc històric del sistema penitenciari i es descriu la ubicació geogràfica i els espais de la presó,
així com una descripció completa de la biblioteca, amb els seus recursos, personal i usuaris.

Resum de les les parts:

1. Marc històric: el sistema penitenciari a Catalunya.
2. Context: descripció del Centre Penitenciari Quatre Camins i de la biblioteca de la presó.
3. Cultura entre reixes: definició, reptes i objectius del club.
4. Destinataris: descripció del perfil i necessitats dels usuaris.
5. Dinamitzadors: descripció de les seves funcions específiques i habilitats socials.
6. Desenvolupament de les sessions: descripció de la metodologia grupal recomanada.
7. Dinàmiques de joc: recursos pels dinamitzadors en forma d’idees, jocs i activitats grupals.
8. Organització de les sessions: el treball previ. Espai, durada, periodicitat i subscripció.
9. Promoció i difusió: eines, canals i espais físics per a difondre l’activitat.
10. Avaluació: com avaluar les activitats.
11. Conclusions: com recollir i utilitzar de manera productiva els resultats de les avaluacions.
12. Annexos: Fitxes de les dinàmiques, bibliografies associades i cartells de les propostes.

1) Sessió 1. Club de lectura terapèutic. 
2) Sessió 2. Les veus dels presos. 
3) Sessió 3. Club de lectura filosòfic. 
4) Sessió 4. Cultura entre reixes. 
5) Sessió 5. Taller de còmic. 
6) Sessió 6. Taller de poesia. 
7) Sessió 7. Curs de conta contes. 
8) Sessió 8. Taller de lectura. 
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CONTEXT

El Centre Penitenciari Quatre Camins
Marc històric

El Centre Penitenciari (C.P.) Quatre Camins fou inaugurat el 1989. Va ser el primer equipament 
penitenciari construït per la Generalitat de Catalunya des de que va assumir les competències en 
execució penal el 1984. 

El C.P. Quatre Camins va néixer amb la intenció de canviar el model penitenciari que fins ara hi 
havia a l’estat espanyol. Aprofitant que Catalunya havia obtingut les competències d’execució penal
varen apostar per un centre penitenciari basat en la rehabilitació i reinserció social. El centre va ser 
innovador arquitectònicament, ja que incloïa espais i zones que fins a aquest moment no es tenien 
en compte, aules i biblioteques a cada mòdul residencial i una Àrea Educativa, l‘espai on s’ubicava 
l’escola i la biblioteca central.

Ubicació geogràfica
Està situat a la carretera del Masnou a Granollers, km 13,425, de la Roca del Vallès, comarca del 
Vallès Oriental (Barcelona). Ocupa prop de 24 ha en el municipi de La Roca del Vallès, fora del 
casc urbà i aproximadament a 5 km de Granollers, capital de la comarca del Vallès Oriental (Font: 
Departament de justícia. C.P. Quatre Camins, 2020)*5. El centre té una capacitat per a 1.594 interns.
Actualment resideixen hi 1.344 homes (Font: Dades del centre, 2019). 

Espais
El centre es troba dividit en diferents espais, essent aquests: 

1. Mòduls residencials (generals): Mr-1, Mr-2, Mr-3 
2. Mòduls específics: 

◦ Mr-4: Mòdul residencial amb programa de tractament VIGE (Control de les conductes 
de violència de gènere) i delictes de trànsit. 

◦ Mr-5: Mòdul de compliment de sancions i aïllament provisional. 
◦ Mr-6: Mòdul residencial amb programa de tractament SAC (Control de les conductes 

d'agressió sexual). 
◦ Mr-7: Mòdul residencial amb Programa de tractament DEVI (Tractament de les 

conductes de delictes violents). 
◦ Mr-8: Mòdul residencial amb programa de tractament de toxicomanies. 
◦ Infermeria. 
◦ Psiquiatria. 
◦ DAE-DIT: Departament d’Atenció Especial per a Discapacitats Intel·lectuals. 
◦ DERT: Mòdul Especial de Règim Tancat. 
◦ DMS: Departament de Mesures de Seguretat. 
◦ MSOB: Mòdul residencial Semi Obert, on els interns gaudeixen periòdicament de 

permisos i/o es troben en tercer grau. 

5 Departament de justícia. Generalitat de catalunya (2020). Centre Penitenciari Quatre Camins. 
http://justicia.gencat.cat/ca/departament/infraestructures/centres_penitenciaris/cp_quatre_camins/ 

8 TFG. Mariona Noè Colomer

http://justicia.gencat.cat/ca/departament/infraestructures/centres_penitenciaris/cp_quatre_camins/


El C.P. disposa d’altres espais, com: un poliesportiu, un teatre, tallers productius gestionats pel 
CIRE (Centre d’Iniciatives per a la Reinserció), tallers artístics, cuina, bugaderia, ingressos, 
comunicacions i sales pel vis-a-vis (Font: PEC, 2018. C.P. Quatre Camins)*6.

La biblioteca del centre penitenciari

Foto: Biblioteca de Quatre Camins. Conferència sobre contes per adults.
Font: Sara Genovart

Localització
La biblioteca central del C.P. Quatre Camins es troba dins de l’Àrea Educativa (amb espai propi) on
també hi ha l’escola (8 aules), una aula de tractament i una aula del Punt Òmnia (accés a Internet 
pels interns de periodicitat setmanal). Els mòduls també disposen d’una biblioteca gestionada des de
la biblioteca central (del mòdul 1 al 8, el MSOB i DMS). 

Horari
La biblioteca obre de dilluns a divendres de 9h00 a 13h00 i de 15h30 a 19h30. L’horari és coordinat
amb l’escola i els programes de tractament. En absència de la bibliotecària, la biblioteca roman 
oberta com a sala de lectura pels usuaris amb la col·laboració dels funcionaris i els auxiliars durant 
l’horari establert i els caps de setmana.

Normativa
El marc normatiu que emmarca l’acció sociocultural i educativa a la biblioteca:

• Reglament  : Programa marc de biblioteques dels centres penitenciaris de Catalunya (2002), 
elaborat per l’antiga Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació. És una forma 
d’organització funcional que té per missió contribuir a la creació d’un model de governança 
de les presons de Catalunya. Instaura les regles per a l’organització i el funcionament de les 
biblioteques de presó*7.

6 Font: Papio, Joel (2018) Projecte Educatiu de Centre (PEC). C.P Quatre Camins [document intern del C.P.].
7 Programa marc del model de participació i convivència dels centres penitenciaris de Catalunya. 

file:///C:/Users/Mariona/Downloads/MODELZDEZPARTICIPACIZIZCONVIVNCIA.pdf 
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• Directrius  :
◦ IFLA (2007) Pautes per als serveis bibliotecaris dels reclusos a les biblioteques de 

presons: l’objectiu d’aquest document, escrit per Vibeke Lehmann i Joanne Locke, és 
brindar una eina pel disseny, aplicació i avaluació dels serveis bibliotecaris per a 
reclusos.  El document pretén servir de guia per al desenvolupament de pautes 
internacionals per a les biblioteques de presons*8. 

◦ COBDS (2007) Directrius per a les biblioteques de presó de Catalunya: amb la finalitat 
de garantir que tots els centres penitenciaris catalans disposin d’un servei bibliotecari de 
qualitat, Sulé i Comalat, han elaborat aquestes directrius, que tenen com a objectiu servir
de guiatge en la planificació de les noves biblioteques de presó i en l’avaluació i la 
millora de les que ja hi ha*9.

Xarxa de Col·laboració / cooperació
La biblioteca forma part dels següents òrgans:

• Biblioteques protegides per la UNESCO (UNESCO, 2020)*10

• Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG)*11. BEG és un sistema 
interdepartamental per a la gestió de les Biblioteques especialitzades de la Generalitat de 
Catalunya.

Personal Bibliotecari
La biblioteca disposa d’una bibliotecària titulada i 6 auxiliars de biblioteca (presos). Dos estan a la 
biblioteca central, un al matí i l’altra a la tarda. Els quatre auxiliars restants treballen a les 
biblioteques dels mòduls més grans.

Els presos que treballen d’auxiliars de biblioteca cobren un sou escàs i gaudeixen de dos vis-a-vis 
més al mes, com la resta de presos que treballen a la presó en diferents feines (cuina, taller, neteja, 
manteniment, etc.).

La bibliotecària du a terme les tasques relacionades amb el control d’accés dels presos a la 
biblioteca, la gestió del fons documental, el servei de préstec a les cel·les d'aïllament i promoció de 
la lectura. Els auxiliars de biblioteca s’encarreguen del servei de préstec i atenció a l’usuari. És la 
bibliotecària qui selecciona i forma els auxiliars de biblioteca.

Els usuaris
Els usuaris de la biblioteca són presos del centre penitenciari (homes d’entre 21 i 70 anys), que 
compleixen una pena privativa de llibertat, condemnats per la comissió d’algun tipus de delicte. El 
seu origen cultural i les seves nacionalitats són molt diverses, això comporta que convisquin amb 
una gran varietat i diversitat de cultures, religions, llengües i procedències.

8 Lehmann, Vibeke; Locke, Joanne (2007) Pautas para servicios bibliotecarios para reclusos. IFLA Professional 
Reports : 99. https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/99.pdf 

9 Comalat Navarra, Maite; Sulé Duesa, Andreu (2007) Directius per a les biblioteques de presó de Catalunya. 
COBDC. Generalitat de Catalunya Departament de Justícia. 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/44608/1/presons.pdf 

10 UNESCO (2020) De qué manera las bibliotecas penitenciarias apoyan los esfuerzos de rehabilitación 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373367_spa 

11 Generalitat de Catalunya (2020) Biblioteques especialitzades. https://biblioteques.gencat.cat/ca/biblioteques/beg/ 
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La llengua d’origen és utilitzada en el si dels seus cercles més propers, i la llengua d’ús habitual en 
el centre penitenciari per comunicar-se amb l’entorn és la llengua castellana. La llengua catalana té 
un ús molt minoritari.

La gran majoria d’interns provenen d’un entorn socioeconòmic baix, marginal i delinqüencial que 
condiciona el risc d’exclusió social. La majoria tenen una història de fracàs escolar, o 
d’escolarització tardana i/o abandonament. El seu nivell d’alfabetització és baix. 

Pels presos, el seu internament és quelcom molt difícil de suportar, a causa de la càrrega emocional 
que cada un d’ells porta, dels problemes de salut mental, dels problemes de drogoaddicció, de la 
problemàtica familiar i social i el patiment que comporta la privació de llibertat i el compliment de 
la condemna en si (Font: PEC, 2018).

Fons documental
La Biblioteca disposa d’un fons documental vast, variat i relativament nou. A l’octubre de 2019, la 
biblioteca va rebre una àmplia partida de llibres, majoritàriament novetats, per a actualitzar el fons. 
Conté llibres de ficció i coneixement, diccionaris, obres de referència, manuals de dret penitenciari, 
col·leccions periòdiques i premsa.

Equipaments i recursos
La biblioteca disposa dels següents equipaments i recursos:

• Recursos: jocs d’escacs (taulell i peces), música, jocs i pel·lícules als ordinadors.
• Equipaments: dos ordinadors pels bibliotecaris i 8 ordinadors pels usuaris.
• Mobiliari: estanteries, dos taulells pels bibliotecaris i taules i cadires a la sala de lectura. 

A la biblioteca no hi ha internet, així com tampoc a l’escola, per mesures de seguretat. El personal 
extern pot accedir a Internet des del despatx de l’àrea d’administració, que està força allunyat de la 
biblioteca i l’escola. Els presos tenen dret a dues hores d’accés a Internet a la setmana, a través del 
Punt Òmnia (accés restringit, controlat i vigilat).

Recursos externs
• Biblioteca Can Pedrals   : és la biblioteca pública de Granollers, que per la seva condició de 

ser Central, Urbana i Comarcal, és l’encarregada d’oferir recursos documentals a les 
institucions del territori que avarca. Per tant, en el cas que es necessitin llibres externs al 
centre, aquesta entitat ofereix llibres en préstec.

• CePSE  : La Central de Préstec és un equipament del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya que té com a objectiu donar suport a les biblioteques públiques del país. 

Oferta de lots de llibres: aquests lots van destinats a donar suport a les activitats de 
dinamització de la lectura que s'organitzen a les biblioteques: els clubs de lectura i altres 
activitats per a fomentar l'hàbit lector entre la població.
 
La biblioteca de la presó, té dret a demanar els lots de préstec que disposa CePSE, a través 
de les biblioteques públiques. 
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EL CLUB DE LECTURA 

Missió
La missió del club de lectura és aconseguir que la cultura arribi als interns de Quatre Camins, 
escolant-se entre les reixes de la presó, per aconseguir millorar les seves vides, i que deixin, 
almenys per uns instants, els pensaments amargs a banda.

Objectius
Objectius generals (Programa MARC, 2002)

1. Potenciar els hàbits de lectura.
2. Despertar i impulsar inquietuds intel·lectuals noves.
3. Contribuir a l’educació permanent.
4. Facilitar l’accés als coneixements i a la cultura.
5. Estimular el desenvolupament intel·lectual, social i cultural dels usuaris de les biblioteques.
6. Impulsar actituds de respecte i de convivència.

Objectius específics (club de lectura)
1. Promoure la lectura per plaer entre els interns a través d'un entorn favorable per a 

l'aprenentatge, la imaginació i la reflexió.
2. Esdevenir un espai de trobada que afavoreixi la comunicació, el diàleg i el respecte, on el 

llibre i la lectura facilitin el desenvolupament personal.
3. Fomentar la possibilitat d'expressar-se, defensar les pròpies postures i compartir 

experiències amb els altres.
4. Fomentar l’esperit crític i el naixement de la consciència social per a conèixer els propis 

drets com a persona i defensar la integritat i dignitat personals.
5. Fomentar la possibilitat d’evadir-se a través dels llibres, per convertir l’escàs buc de la cel·la

en el refugi íntim de la lectura.
6. Trobar respostes als conflictes interns, els problemes de fora cap dins i millorar la 

convivència.

Definició
Un club de lectura, es defineix generalment, com a una activitat cultural grupal conduïda per una 
persona experta en llibres, en la qual els integrants del grup llegeixen el mateix llibre en la intimitat 
i posteriorment es troben en grup i comenten l’obra compartint les diferents impressions.

En el cas de Quatre Camins, enlloc de presentar un sol llibre, es recomana presentar diferents llibres
de diversos gèneres, estils i temàtiques literàries, amb l'objectiu de despertar l'interès i estimular la 
curiositat dels interns vers la lectura, permetre el descobriment dels interessos literaris entre els 
usuaris i possibilitar la descoberta i experimentació de l’univers literari.
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ELS DESTINATARIS
Els participants del club són tots aquells presos del centre penitenciari que vulguin assistir de 
manera voluntària i des de la seva llibertat personal al club. És recomana un màxim de quinze 
participants.

Perfils dels usuaris
Seguidament es defineix el perfil de l’usuari a través d’una sèrie d'elements (sexe, edat, grau 
d'alfabetització, etc.) per establir amb més claredat les característiques, les particularitats i les 
necessitats dels reclusos com a usuaris de l'activitat. 

Segment poblacional dels usuaris de la biblioteca

Sexe Home.

Edat Entre 21 i 50.

Nacionalitat L’espanyola és la majoritària, 
després de la marroquina, 
equatoriana, dominicana, 
romanesa i colombiana.

Comprensió oral del català Sí.

Comprensió oral del castellà Sí.

Comprensió lectora del català No.

Comprensió lectora del castellà Sí.

Alfabetització Majoritàriament baix.

Formació reglada Bàsica o en procés de formació.

Participació Voluntària.

I les seves necessitats
Els motius principals que motivarien els presos a assistir a l’activitat, són:

1. Buscar un espai protegit amb un clima tranquil i agradable. 
2. Escapar de la dura convivència diària.
3. Ésser tractat de manera amable, respectuosa i afectuosa per part del dinamitzador, que 

dedicaria als usuaris del club, atenció, dedicació, comprensió i acompanyament emocional i 
recolzament moral.

4. Ocupar el temps lliure amb activitats lúdiques i literàries que els ajudi a suportar la 
condemna i a no pensar en els conflictes interns i en els problemes de fora cap a dins.

5. Evadir-se, informats-se, aprendre i entretenir-se a través de la lectura de llibres i de la 
dinamització de l’activitat.
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EL DINAMITZADOR
La persona que dinamitza el club ha d’obrir les portes a la participació de tothom i animar que 
cadascú aporti la seva visió, facilitant un espai acollidor on cada persona tingui la seguretat que la 
seva opinió serà escoltada i valorada. 

Cal tenir present, que el dinamitzador ha d’estar preparat per escoltar i moderar, més que demostrar 
el seu coneixement amb eloqüència.  I que «qui no llegeix, no pot fer llegir». O sigui, el 
dinamitzador, per sobre de tot, ha d’ésser aficionat a la lectura i sentir estima pels llibres, per poder 
transmetre el seu valor als usuaris del club.  

Els principals reptes del dinamitzador, són, fer descobrir l’univers literari a aquells que encara no 
l’han conegut i fer néixer el gust per la lectura entre els participants, perquè, d’aquesta manera, els 
interns puguin beneficiar-se de les avantatges de la lectura, i fer-ho sempre a través de 
l’acompanyament emocional i suport moral.

Funcions
El dinamitzador ha de llegir en profunditat, analitzar i treballar les obres a consciència, per a poder 
desenvolupar un bon treball de la lectura i arribar, d’una manera efectiva, a la reflexió i al debat.  En
aquest sentit, ha d’ésser capaç de:

1. Situar les obres treballades en unes coordenades d’espai i temps.
2. Presentar l’autor i la seva bibliografia.
3. Pactar unes pautes de comportament i respecte entre el grup.
4. Crear un clima agradable que convidi a la conversa distesa.
5. Fer despertar l’esperit crític dels lectors.
6. Conèixer cada un dels membres del grup i vetllar perquè tothom pugui participar 

obertament, donant la paraula als qui es mantenen al marge de la conversa i controlar els 
més extravertits o que mostren una conducta problemàtica.

Habilitats socials 
Per tal d’aconseguir unes relacions respectuoses, cordials i amistoses entre els membres de grup, fer
néixer un sentiment d’equip, i que cada un dels membres del grup se sentin valorats, es recomana:

• Relacionar-se amb els membres del grup de manera respectuosa, amable i gentil, a través de 
l’empatia, per saber com se senten, sense prejudicis ni avaluacions.

• Escoltar-los activament a través d’un contacte visual sincer i amable, tenint en compte les 
seves emocions descobertes a través del llenguatge no verbal.

• Valorar positivament les aportacions de cada un dels membre del grup i animar-los a seguir 
endavant.

• Traspassar optimisme per encoratjar-los a enfrontar-se a les adversitats el millor possible.
• Cal que el dinamitzador pugui expressar allò que vol dir a través d’un missatge clar i sincer, 

amb l’ajuda d’exemples concrets i capacitat d'improvisació.
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TRIAR ELS LLIBRES
La tria de les lectures és de gran importància per aconseguir l’èxit en el club. Cal cercar llibres que 
atreguin als usuaris i al mateix temps s’adeqüin al seu nivell intel·lectual i cultural, perquè s’hi 
puguin enganxar i descobreixin, així, el refugi íntim i personal en què hom pot recollir-se quan 
llegeix un llibre. Per a fer una bona tria de títols per al club de lectura que resultin adequats pels 
usuaris, és oportú tenir en compte un seguit de coordenades basades en el perfil dels participants:

• Partim d’un nivell intel·lectual i cultural entre els usuaris molt baix. Per tant, cal triar els 
llibres que s’adeqüin a aquesta condició.

• La llengua vehicular del centre penitenciari és el castellà i molt pocs parlen i entenen el 
català. Davant aquesta realitat lingüística, els llibres seran en castellà, atès que l’objectiu 
principal del club és acostar la lectura als presos, no a la immersió lingüística.

• Necessiten lectures lleugeres que els enganxin des del primer moment, per a poder evadir-se 
amb facilitat.

• Necessiten, també, lectures que els ajudin a resoldre els conflictes interns i encaixar millor la
difícil situació.

Per a facilitar la tasca del dinamitzador a l’hora de triar les lectures apropiades per als col·lectius 
específic d’usuaris, s’ha elaborat una Selecció de títols, definida a l’annex i associada a cada 
dinàmica grupal, que conté la imatge de la coberta, descripció bibliogràfica i un breu resum.

La selecció de llibres és en base a la preferència lectora dels usuaris, obtinguda a través del resultat 
de l’anàlisi d’indicadors dissenyats i aplicats per a tal efecte, i de la informació recollida durant la 
tasca d’atenció a l’usuari i servei de préstec a la biblioteca de la presó. La poesia, llibres de lectura 
fàcil i contes infantils, malgrat que no són llibres reclamats entre els usuaris de la biblioteca, s’han 
incorporat a la bibliografia, atès que són llibres que esdevenen eines molt útils per a treballar la 
comunicació amb els familiars i per a adaptar-se als col·lectius amb dificultats lectores. A 
continuació, es presenta una taula amb la relació de la Selecció de títols (bibliografia) preferent dels
usuaris, per ordre de prioritat, amb la seva dinàmica grupal associada, desenvolupada en detall a 
l’annex:

BIBLIOGRAFIA DINÀMICA GRUPAL

1. Llibres d’autoajuda: manuals i al·legories. Club de lectura terapèutic.

2. Narratives carceràries: biografies i cartes. La veu dels presos.

3. Manuals d’estratègia militar i política, 
filosofia i història: assaig i ficció.

Crea la teva pròpia filosofia de vida.

4. Novel·la històrica i policíaca Club de lectura cultura entre reixes. 

5. Còmics d’humor i crítica social Escriu la teva vida en una tira còmica.

6. Llibres de reculls de Poesia de varis estils. Taller de poesia.

7. Contes infantils i àlbums il·lustrats. Curs de conta contes.

8. Llibres de Lectura Fàcil: varis temes i 
nivells.

Taller de lectura.
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L’ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS
Abans de desenvolupar la trobada, es recomana planificar les sessions, pensant en el lloc, el temps i 
la documentació necessària.

L’espai

El lloc de trobada on dur a terme l’activitat de lectura ha de ser un lloc fix i conegut per a tothom, a 
poder ser, la biblioteca central. És un lloc còmode i envoltat de llibres, on el grup es pot col·locar en
cercle per afavorir que tots els participants es vegin les cares i es creï un ambient de concentració i 
familiaritat. 

La durada
Es recomana que el club es realitzi durant el curs escolar, per aprofitar l’ambient escolar i l’augment
del flux d’usuaris que visiten la biblioteca, després d’assistir a l’escola.

La periodicitat
Cal establir una periodicitat pel desenvolupament de les sessions durant la durada del club. Es 
recomana un freqüència de les sessions mensual, però depèn de la disponibilitat del dinamitzador i 
de la coordinació amb la biblioteca. 

Calendari
Cal elaborar un calendari en el qual s’hi especifiqui de manera concreta i abastable, la durada, la 
periodicitat, el càlcul del nombre de sessions segons la durada, així com la franja setmanal i horària.
A continuació, es presenta un calendari, el contingut del qual, és en forma de recomanació, atès que 
s’adapta a l’horari de la biblioteca i a la disposició dels usuaris.

CALENDARI I HORARI DE L’ACTIVITAT

Durada D’octubre a juny.

Franja setmanal Primer dimecres de mes.

Franja horària 18h00 – 19h30.

Periodicitat Mensual.

Càlcul del núm. de sessions Vuit.

Inscripció i control d’assistència
Documents necessaris per a desenvolupar les sessions de manera prèvia i in situ.

1. Full d’inscripció imprès i enregistrar a l’arxiu de la base de dades de la Biblioteca Central, 
amb els noms i cognoms del membres, el número d’identificació, lloc i hora de l’activitat.

2. Llista impresa dels membres amb les dades bàsiques.
3. Full d’assistència imprès i enregistrat amb format estadístic per documentar l’assistència.
4. Llista de títols impresa i enregistrada.
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Promoció i difusió de les sessions
La promoció i la difusió d’un club de lectura són factors bàsics per a assegurar-ne el funcionament. 
I per fer-ho caldrà utilitzar tots els canals que disposa el centre penitenciari per adreçar l’activitat al 
públic potencial.

En primer lloc és important definir els perfils d’usuari que es vol arribar, i detectar-ne els espais de 
difusió. 

Seguidament es presenta una taula en la qual es descriu el canal i l’espai físic de difusió en funció 
dels diferents perfils d’usuari.

Perfil d’usuari Canal de difusió Espais físics

Tots aquells presos que 
vulguin assistir de 
manera voluntària a 
l’activitat.

- Els presos no tenen permès accedir a 
Internet, així que es descarten tots els canals 
de caràcter virtual.
- Cartells informatius.
- Revista oficial del C.P. «El cinquè camí».
- Del boca a orella: informar de l’activitat als 
usuaris de la biblioteca i també als professors i
monitors perquè en faci difusió.
- Acció proactiva: presentar l’activitat als 
alumnes de l’escola amb el previ permís dels 
professors de l’escola.

- Cartelleres.
- Biblioteca central.
- Biblioteques de mòdul.
- Tots aquells espais més 
concorreguts de la presó.
- Escola.

Col·lectius amb 
dificultats lectores 
relacionats amb:
. Toxicomanies.
. Immigració.
. Sense escolaritzar.
. Problemes de salud 
mental.

- Demanar als professionals de l’escola que 
atenen els col·lectius específics que els 
proposi l’activitat.

- La promoció és oral, 
interna i controlada, per 
tant, es descarta la 
difusió als espais físics.

És important, a la primera sessió del club, preguntar als participants per quin canal els ha arribat la 
informació, o l’espai físic on han vist el cartell penjat. D’aquesta manera es podrà millorar el 
sistema de difusió en les properes sessions. 

Seguidament, s’elaborarà un cartell informatiu, que es penjarà amb antelació als llocs determinats, 
el qual ha d’explicar l’activitat de manera atractiva, per animar a la participació del públic 
potencial; ha de ser escrit en castellà (atès que és la llengua vehicular del centre), en segona 
persona, per avocar a l’espectador, i de caràcter ras, curt, directe i visual. I atès que les parets de la 
presó estan plenes de cartells penjats de caràcter textual, es recomana acompanyar-ho d’una imatge 
ben visible que identifiqui l’activitat. El missatge que transmeti la imatge serà clau per obtenir èxit 
d’assistència.
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DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS
En el desenvolupament de les sessions, es persegueix que els reclusos actuïn com a subjectes actius 
d'un procés que els ha de permetre descobrir, d'una banda, les seves potencialitats com a lectors i, de
l'altra, el valor que la lectura pot tenir en el seu moment vital actual.

Pel desenvolupament de les diferents sessions del club, es recomana desenvolupar una metodologia 
genèrica present a totes les sessions, per a facilitar la tasca del dinamitzador, el transcurs de 
l’activitat i la comunicació i la participació activa de tots els qui en formen part. 

METODOLOGIA GENÈRICA PRESENT A TOTES LES SESSIONS

Mètode Explicació

1. Tipologia de llibres variant En cada sessió s’ofereixen diferents gèneres i 
estils narratius: ficció, coneixement, llibres 
il·lustrats, etc.; perquè el grup experimenti i 
conegui la diversitat literària. 

2. Presentació dels llibres i dels autors En cada sessió, es presenta el llibre i una 
biografia breu dels diversos autors i se’ls situa en 
el seu marc històric i temporal.

3. Bibliografies temàtiques En cada sessió, es presenta una bibliografia 
temàtica diferent, que servirà com a propòsit per a
desenvolupar les diferents dinàmiques de grup.

4. Temps per fullejar Els components dels grup es prenen el temps 
necessari per a tafanejar i fullejar els llibres, per 
així descobrir les lectures.

5. Lectura de petits fragments Es posa a l’abast de tot el grup fragments de 
textos que es llegeixen en veu alta, per endinsar-
se en les lectures.

6. Valoracions literàries Els participants valoren activament i en grup les 
lectures, i s’enceta una tertúlia literària, en la qual
tots en són partícips.

7. Dinàmiques de joc Per a fer de la trobada una acció dinàmica, activa 
i vivencial, es duen a terme dinàmiques de joc 
(presentades al següent apartat i al recull de 
dinàmiques de l’annex), per iniciar l’activitat, 
descriure els gustos literaris, treballar les lectures 
i per anar més enllà del club.

L'objectiu principal del disseny d’aquesta metodologia genèrica present a totes les sessions, és 
oferir-los un ventall ampli de títols, gèneres, estils, temàtiques i autors per despertar-los l'interès 
literari, desenvolupar l'esperit crític, i possibilitar la descoberta i l'experimentació; més que no pas 
que tots llegeixin un mateix títol per després posar-lo en comú.
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DINÀMIQUES DE JOC
Jocs, idees i activitats grupals

1. TRENCAR EL GEL: PRESENTAR ELS MEMBRES DEL CLUB

El joc dels Gustos literaris, per despertar l’interès literari entre els integrants del grup: preparar 
paperets o targetes amb diferents preguntes, i cada un dels membres n’haurà d’agafar una a l’atzar. 
A continuació, cadascú diu el seu nom, llegeix la pregunta en veu alta i la respon. Per exemple:

1. Deixes els llibres a mitges? 
2. T’agraden tots els gèneres literaris?
3. Qui et recomana els llibres?
4. Mires el final dels llibres abans de començar?

El joc dels Tres llibres especials, per relacionar la dinàmica amb la família: que els participants del 
club voltin per la biblioteca i agafin tres llibres que responguin a aquestes preguntes:

1. Quin llibre regalaries a la teva parella?
2. Quin llibre regalaries als teus pares?
3. Quin llibre regalaries al teu millor amic?

2. PER TREBALLAR LES LECTURES

Jocs i activitats en grup per a valorar els llibres:
1. Cada membre ha d’escriure en un pòsit el que l’ha fascinat/impressionat/agradat del llibre i 

l’ha d’enganxar a la coberta del llibre. Seguidament i en grup, es llegiran els resultats.
2. Confeccionar un treball artístic sobre el que els ha evocat el llibre o que representin escenes

de la història (aquarel·les, dibuixos, origami, grafitis, morals, el mur dels missatges, etc.)
3. Elaborar un quadern de notes particular, per escriure-hi aquelles frases extretes dels llibres 

que donen resposta a les inquietuds personals. 

Qüestions adreçades al grup per a reflexionar al voltant de les lectures:
1. La realitat sempre supera la ficció. Heu viscut quelcom semblant al que ha passat el 

protagonista de la història del llibre?
2. Paral·lelismes amb les emocions. En algun moment de les vostres vides, heu sentit les 

emocions que ha descrit el protagonista?
3. L’experiència és saviesa. Què li diríeu al protagonista si el tinguéssiu davant?
4. Adquisició de nou aprenentatge. Heu après alguna cosa nova amb la lectura?
5. La literatura desperta els sentits. La lectura us ha evocat algun record que havíeu oblidat?

3. I DESPRÉS DEL CLUB, QUÈ?

Activitats relacionades amb els llibres per anar més enllà de les lectures de les obres.
1. Veure la versió cinematogràfica del llibre.
2. Convidar a l’autor, experts en la matèria o testimonis a fer una xerrada.
3. Publicar recomanacions dels llibres treballats a la revista de la presó.
4. Buscar un lloc a la biblioteca i mostrar tot el treball manual i artístic creat en el club.
5. Elaborar un diari del club i escriure-hi els fragments més significatius pel grup.
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AVALUACIÓ
Després de casa sessió, es recomana valorar l’activitat tan des dels ulls de la dinamitzadora com 
dels participants, en referència a les lectures, espai, periodicitat, recursos i el desenvolupament de 
les trobades. Per a fer-ho es proposa unes plantilles d’avaluació en forma d’enquesta:

Enquesta d’avaluació per als participants
TÍTOL DE LA DINÀMICA: VALORACIÓ PARTICIPANTS

MOLT BASTANT POC GENTS

1. Els llibres m’han interessat.

2. La temàtica de la sessió m’ha interessat.

3. M’ha agradat participar en el grup.

4. M’ha agradat participar en els jocs grupals.

5. La conversa literària m’ha interessat.

6. Valoro positivament el treball de la moderadora.

7. La periodicitat és l’adequada

8. L’ambient ha estat l’adequat.

9. L’horari ha estat l’adequat.

10. El nombre de participants ha estat l’adequat.

OBSERVACIONS:
•
•
•
•
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Enquesta d’avaluació per a les dinamitzadores
TÍTOL DE LA DINÀMICA: VALORACIÓ DINAMITZADORA

MOLT BASTANT POC GENTS

1. Considero que els llibres són adequats.

2. Considero que la temàtica de la sessió és 
l’adequada.

3. M’ha agradat dinamitzar la sessió.

4. Els jocs grupals són els adequats.

5. El ritme de les sessions ha estat l’adequat.

6. La periodicitat de les sessions ha estat 
l’adequada.

7. L’horari de les sessions ha estat l’adequat.

8. L’espai ha estat l’adequat.

9. El nombre de participants ha estat l’adequat.

10. Considero important que l’activitat continuï.

OBSERVACIONS: 
•
•
•
•
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S’han assumit els objectius específics?

Ara toca tornar al principi i repensar en els objectius que s’havien plantejat en un principi, i cavil·lar
sobre si s’han assumit tots o n’han sorgit de nous. Per a aconseguir-ho, es presenta una taula on s’hi 
presenten, de nou, els objectius, per a reflexionar i respondre, per part del dinamitzador, si s’han 
complert o no els objectius inicials. A les observacions s’escriuen aquells objectius que han sorgit 
nous i no s’havien plantejat en un principi.

S’HAN COMPLERT ELS OBJECTIUS? SÍ NO

1. Promoure la lectura per plaer entre els interns a través d'un entorn favorable per a 
l'aprenentatge, la imaginació i la reflexió.

2. Esdevenir un espai de trobada que afavoreixi la comunicació, el diàleg i el respecte, 
on el llibre i la lectura facilitin el desenvolupament personal.

3. Fomentar la possibilitat d'expressar-se, defensar les pròpies postures i compartir 
experiències amb els altres.

4. Fomentar l’esperit crític i el naixement de la consciència social per a conèixer els 
propis drets com a persona i defensar la integritat i dignitat personals.

5. Fomentar la possibilitat d’evadir-se a través dels llibres, per convertir l’escàs bus de
la cel·la en el refugi íntim de la lectura.

6. Trobar respostes als conflictes interns, els problemes de fora cap dins i millorar la 
convivència.

Observacions / Objectius nous
•
•
•
•
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CONCLUSIONS
Punts forts i punts febles

Es recomana agrupar els resultats de les avaluacions de la dinamitzadora i dels participants en punts
forts i punts febles:

• Punts forts: per conèixer què és el que funciona i seguir practicant-ho en les futures sessions.
• Punts febles: buscar solucions per canviar allò que no funciona, i així, millorar les futures 

sessions.

Objectius nous i objectius no assumits

Es recomana agrupar els objectius que no s’han assumit i els objectius nous que han sorgit.
• Objectius nous: incorporar els objectius que han sorgit nous a les dinàmiques de grup.
• Objectius oblidats: pensar en com millorar les trobades per a assumir els objectius oblidats.

Missatge als lectors

Foto: Viatge, obra anònima del Centre Penitenciari Mas d’Enric 
Font: CEJFE. Departament de Justícia. Concurs de fotografies Lectura i presó 2020. 

Gràcies a tots aquells que feu passar la cultura entre les reixes de la presó, perquè arribi als 
racons més oblidats i invisibles de la societat, aconseguint il·luminar el camí dels qui es troben 
immersos en la foscor, i posar el vostre granet de sorra per intentar fer d’aquest món, un lloc 
millor.
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ANNEX
Partint del fet que en el calendari s’hi calcula vuit trobades anuals que abasten el curs escolar, s’han 
dissenyat vuit sessions de club de lectura, amb les dinàmiques de grup ja llestes per a ésser 
aplicades, les bibliografies temàtiques associades, i els cartells per a presentar les activitats, ja 
llestos per a ésser penjats, i així, difondre l’activitat:

1. Sessió 1. Club de lectura terapèutic: 
1) Dinàmica grupal.
2) Bibliografia.
3) Cartell.  

2. Sessió 2. Les veus dels presos. 
1) Dinàmica grupal.
2) Bibliografia.
3) Cartell.  

3. Sessió 3. Club de lectura filosòfic.
1) Dinàmica grupal.
2) Bibliografia.
3) Cartell.   

4. Sessió 4. Cultura entre reixes. 
1) Dinàmica grupal.
2) Bibliografia.
3) Cartell.  

5. Sessió 5. Taller de còmic.
1) Dinàmica grupal.
2) Bibliografia.
3) Cartell.   

6. Sessió 6. Taller de poesia. 
1) Dinàmica grupal.
2) Bibliografia.
3) Cartell.  

7. Sessió 7. Curs de conta contes. 
1) Dinàmica grupal.
2) Bibliografia.
3) Cartell.  

8. Sessió 8. Taller de lectura. 
1) Dinàmica grupal.
2) Bibliografia.
3) Cartell.  

24 TFG. Mariona Noè Colomer



Sessió 1: Club de lectura terapèutic
DINÀMICA DE GRUP

TÍTOL DE L’ACTIVITAT Club de lectura terapèutic.

BIBLIOGRAFIA Recull de manuals d’autoajuda i novel·les al·legòriques.

PÚBLIC Presos del C.P. Quatre Camins que vulguin assistir de manera 
voluntària a l’activitat.

DIFUSIÓ Elaborar cartells anunciant el lloc, el dia i l’hora de l’activitat i 
penjar-los a la biblioteca, a les biblioteques de mòdul i als espais 
més concorreguts de la presó. 

INSCRIPCIONS Sota al cartell, penjar un full d’inscripció amb caselles en les quals 
els interessats escriguin el seu nom. Paral·lelament, també es faran 
les inscripcions a l’ordinador de la biblioteca. En acostar-se la data 
de l’activitat, es recolliran els cartells i els fulls d’inscripció i 
s’actualitzaran les dades a l’ordinador de la biblioteca.

DOCUMENTACIÓ 
NECESSÀRIA

• Registre i full imprès amb els noms dels assistents.
• Registre i full d’assistència.
• Registre i full amb els títols dels llibres.

OBJECTIUS ESPECÍFICS • Identificar els pensaments i els sentiments amargs.
• Donar-lis nom.
• Buscar solucions per intentar controlar-los i sanar l’esperit.

ESPAI Biblioteca central.

DURADA 1h i 1/2.

TEMPS DE PREPARACIÓ 1h.

TREBALL PREVI • Lectura profunda dels llibres.
• Escollir els fragments més interessants i assenyalar-los.
• Buscar informació de les teràpies per descriure-les.

PERSONAL NECESSARI Una persona.

MATERIAL NECESSARI Blocs de notes i bolígrafs.

DESENVOLUPAMENT • Presentar els llibres i els seus autors.
• Descriure cada teràpia psicològica dels manuals.
• Descriure el missatge metafòric en les al·legories.
• Deixar-lis temps perquè fullegin i tafanegin els llibres.
• Lectura grupal en veu alta dels fragments.
• Comentar, valorar, intercanviar impressions i reflexionar al 

voltant de les lectures.

DINÀMICA DE JOC Elaborar un quadern de notes. Escriure-hi els fragments o 
expressions que ens resultin més terapèutics per a les nostres vides. 

DESPRÉS DEL CLUB Es proposa fer una altra trobada per compartir procés i els resultats, 
i/o convidar a l’autor o expert en la matèria per fer una tertúlia.
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BIBLIOGRAFIA

El poder del ahora. Una guía para la iluminación espiritual / Eckhart Tolle. 
Madrid : Gaia, 2001. 220 p. 
- E. Tolle explica que la causa del dolor espiritual és la incomprensió del 
pensament propi i que és necessari saber que allò més important és viure l’ara,
l’únic temps que existeix veritablement. 

Fitxa del llibre
Resum   animat  
Eckhart Tolle

El poder del Tao / Lou Marinoff. Barcelona : Ediciones B, 2019. 336 p.
- Lou Marinoff, ajuda al lector a prendre decisions a través de les ensenyances 
de Lao Tzu i la filosofia taoista. Inclou exemples pràctics per a trobar aquelles 
respostes que el lector anhela, per aprendre a transformar el malestar i la ira en
benestar i pau interiors.

Fitxa del llibre

Lou Marinoff

El arte de no amargarse la vida. Las claves del cambio psicologico y la 
transformacion personal / Rafael Santandreu. Barcelona. Grijalbo : 2018. 365 
p.  
- R. Santandreu exposa un mètode pràctic per aconseguir el canvi psicològic 
per esdevenir persones fortes i felices i superar la depressió i l’ansietat.

Fitxa del Llibre 
Resum animat 

Rafael Santandreu

El Monje que vendió su Ferrari / Robin S. Sharma. Barcelona : Grijalbo, 
2019. 202 p.
- Julian, és un advocat d'èxit que, després de superar un atac de cor, es troba 
immers en una buidor existencial. Decideix viatjar fins a un monestir 
d'Himàlaia i aprendre les ensenyances del monjos budistes sobre la felicitat, el 
coratge i la pau interior. 

Fitxa del llibre 
Resum animat 
Robin Sharma 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Robin_S._Sharma
https://www.youtube.com/watch?v=hUtpUk9v_LY
https://www.megustaleer.com/libros/el-monje-que-vendi-su-ferrari/MES-004542
https://www.rafaelsantandreu.es/
https://www.youtube.com/watch?v=78ngr7PLXHU
http://www.lecturalia.com/libro/66326/el-arte-de-no-amargarse-la-vida
http://www.lecturalia.com/autor/4649/lou-marinoff
https://www.megustaleer.com/libros/preguntale-a-platon/MES-096385
https://www.eckharttolle.com/
http://www.youtube.com/watch?v=8IW8LJ4tZc0
http://www.youtube.com/watch?v=8IW8LJ4tZc0
https://www.alfaomega.es/admin/libros/libro/comerciales/235/


CARTELL

CLUB DE LECTURA TERAPÉUTICO

Los pensamientos oscuros te atormentan? 

Deseas descubrir el arte de no amargar-te la vida?

Ven y participa.

Lugar: Biblioteca central.
Dia: Miércoles, [dia/mes/any].

Hora: 18h00 – 19h30.

Nombre y apellidos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Sessió 2: Les veus dels presos
DINÀMICA DE GRUP

TÍTOL DE L’ACTIVITAT Les veus dels presos.

BIBLIOGRAFIA Narrativa carcerària: biografies, autobiografies i cartes escrites per 
presos que deixen un testimoni escrit de la seva vida a la presó.

PÚBLIC Presos del C.P. Quatre Camins que vulguin assistir de manera 
voluntària a l’activitat.

DIFUSIÓ Elaborar cartells anunciant el lloc, dia i hora de l’activitat i penjar-
los a la biblioteca, a les biblioteques de mòdul i als espais més 
concorreguts de la presó.

INSCRIPCIONS Sota al cartell, penjar un full d’inscripció amb caselles en les quals 
els interessats escriguin el seu nom. Paral·lelament, també es faran 
les inscripcions a l’ordinador de la biblioteca. En acostar-se la data 
de l’activitat, es recolliran els cartells i els fulls d’inscripció i 
s’actualitzaran les dades a l’ordinador de la biblioteca.

DOCUMENTACIÓ 
NECESSÀRIA

• Registre i full imprès amb els noms dels assistents.
• Registre i full d’assistència.
• Registre i full amb els títols dels llibres.

OBJECTIUS ESPECÍFICS • Conèixer la vida de presos més enllà de Quatre Camins.
• Compartir experiències similars.
• Desenvolupar sentiments de complicitat i d’empatia cap als 

protagonistes de la història. 

ESPAI Biblioteca central.

DURADA 1h i 1/2.

TEMPS DE PREPARACIÓ 1h.

TREBALL PREVI • Lectura profunda dels llibres.
• Escollir els fragments més interessants i assenyalar-los.
• Buscar informació sobre els protagonistes i la seva època.

PERSONAL NECESSARI Una persona.

MATERIAL NECESSARI Pòsits de colors i retoladors.

DESENVOLUPAMENT • Presentar els llibres, els seus autors i el marc històric.
• Deixar-lis temps perquè fullegin i tafanegin els llibres.
• Lectura grupal en veu alta dels fragments.
• Comentar, valorar, intercanviar impressions dels llibres.
• Reflexionar sobre el paral·lelisme de les emocions, 

sentiments, conductes i respostes davant les adversitats dels 
protagonistes amb les nostres.

DINÀMICA DE JOC Enganxar pòsits a les cobertes dels llibres que més ens han 
impressionat amb una frase que expressi la seva admiració.

DESPRÉS DEL CLUB Veure la versió cinematogràfica de Papillon.
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BIBLIOGRAFIA

Papillon / Hernry Charriere (1906-1973). Barcelona : Debolsillo, 2019. 698 p. 
- En 1931, Henri Charrière, alias Papillon, pel tatuatge en forma de papallona 
al seu pit, fou condemnat a presó per un assassinat que no havia comès. 
Sentenciat a cadena perpètua a una colònia penal de la Guayana Francesa, en 
la seva ment tan sols pensava en una sola cosa: escapar. Després de varis 
intents fallits de fuga, fou enviat a l’anomenada Illa del Diable, en la qual cap 
reclús se n’havia escapat. 

Fitxa del llibre
Henri Charrière 

Cartas desde la prisión / Nelson Mandela  (1918-2013). Barcelona : Malpaso, 
2018. 654 p. : amb il·lustraciobs.  
- Una àmplia selecció de les cartes que forjaren una esperança i, amb el temp, 
un país nou. El retrat més intim d’un home excepcional. 

Fitxa del llibre  
Nelson Mandela 

Confesiones de un gánster de Barcelona / Lluc Oliveras. Barcelona : 
Ediciones B, 2014. 606 p. 
- El llibre és un retrat de la vida delictiva de la Barcelona dels anys setanta i 
vuitanta, i del sistema penitenciari de l’època de la Transició. El testimoni és 
Miguel Ángel Soto Martín, alter ego de Dani el Rojo, mític delinqüent de la 
Barcelona underground del moment. 

Fitxa del llibre 
Dani el Rojo 
Lluc Oliveras 

Tras los muros / Luis Beldi. Argentina : Planeta, 2013. 318 p.
- Tras los muros mostra els negocis foscos i l’univers de delinqüència que es 
viu dins les presons argentines: els suborns als guàrdies o als directors per 
comprar fugues, com burlar el sistema penitenciari...

Fitxa del llibre
Luis Beldi 
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http://www.lecturalia.com/autor/21088/luis-beldi
https://www.amazon.es/Tras-los-muros-C%C3%A1rceles-corrupci%C3%B3n-ebook/dp/B00GMQ5NGW
http://www.llucoliveras.com/
https://www.youtube.com/channel/UCliyrqdaBNbtjQ9o6Lr4Rjw
https://www.megustaleer.com/libros/confesiones-de-un-gnster-de-barcelona/MES-095413
https://www.youtube.com/watch?v=lvukR27BI4k
https://www.malpasoed.com/libro/cartas-desde-la-prision/
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/aMandela%2C+Nelson%2C+1918-2013/amandela+nelson+++++1918+++++2013/-3,-1,0,B/browse
https://www.youtube.com/watch?v=QbsiYmq2sRQ
https://www.megustaleer.com/libros/papillon/MES-087041
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/aCharri%7Bu00E8%7Dre%2C+Henri%2C+1906-1973/acharriere+henri+++++1906+++++1973/-3,-1,0,B/browse


CARTELL 

CLUB DE LECTURA

Las voces de los presos

Papillón, Nelson Mandela, Dani el Rojo ...

Todos ellos te esperan en la biblioteca.

Ven y participa.

Lugar: Biblioteca central.
Dia: Miércoles [dia/mes/any].

Hora: 18h00 – 19h30.

Nombre y apellidos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Sessió 3: Club de lectura filosòfic
DINÀMICA DE GRUP

TÍTOL DE L’ACTIVITAT Crea la teva pròpia filosofia de vida.

BIBLIOGRAFIA Llibres d’història, estratègia militar i política i filosofia samurai.

PÚBLIC Presos del C.P. Quatre Camins que vulguin assistir de manera 
voluntària a l’activitat.

DIFUSIÓ Elaborar cartells anunciant el lloc, el dia i l’hora de l’activitat i 
penjar-los a la biblioteca, a les biblioteques de mòdul i als espais 
més concorreguts de la presó.

INSCRIPCIONS Sota al cartell, penjar un full d’inscripció amb caselles en les quals 
els interessats escriguin el seu nom. Paral·lelament, també es faran 
les inscripcions a l’ordinador de la biblioteca. En acostar-se la data 
de l’activitat, es recolliran els cartells i els fulls d’inscripció i 
s’actualitzaran les dades a l’ordinador de la biblioteca.

DOCUMENTACIÓ 
NECESSÀRIA

• Registre i full imprès amb els noms dels assistents.
• Registre i full d’assistència.
• Registre i full amb els títols dels llibres.

OBJECTIUS ESPECÍFICS • Conèixer els tractats que han fet història.
• Conèixer els autors que han marcat la història.
• Aplicar les seves idees a la realitat quotidiana per millorar 

les nostres vides. 

ESPAI Biblioteca central.

DURADA 1h i 1/2.

TEMPS DE PREPARACIÓ 1h.

TREBALL PREVI • Fer una lectura profunda dels llibres.
• Escollir els fragments més interessants i assenyalar-los.
• Buscar informació complementària sobre l’autor i l’obra.

PERSONAL NECESSARI Una persona.

MATERIAL NECESSARI Paper i bolígrafs

DESENVOLUPAMENT • Presentar els llibres, autors i la seva època històrica.
• Descriure les diferents estratègies, actituds o postures.
• Deixar-lis temps perquè fullegin i tafanegin els llibres.
• Lectura grupal en veu alta dels fragments.
• Comentar, valorar, intercanviar impressions i reflexionar al 

voltant de les lectures.

DINÀMICA DE JOC Pensar en quina estratègia proposada pels autors ens sentim més 
identificats o ens complau més. Seguidament, portar l’estratègia al 
nostre territori quotidià i elaborar la nostra pròpia filosofia de vida. 

DESPRÉS DEL CLUB Es proposa fer una altra trobada per compartir procès i els resultats.
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BIBLIOGRAFIA

El arte de la guerra / Sun Tzu (544 aC - 496 aC) ; ilustraciones de Rosanna 
Tasker.  Barcelona : Editorial Alma, 2019. 122 pàgines : amb il·lustracions.
- Aquesta obra xinesa té més de dos mil anys, però el seu contingut té tanta 
vigència avui com ho tenia llavors, perquè, les màximes de Sun Tzu parlen tan
de l’art de la guerra, com de la manera de gestionar conflictes de tot tipus i 
sortir-ne airosos. 

Fitxa del llibre
Resum animat

Sun Tzu

El Príncipe / Maquiavelo (1469 - 1527) ; Madrid : Alianza, 2010. 175 pàgines.
- El príncipe (publicat pòstumament al 1531, Itàlia), deixa al descobert les 
veritats pràctiques del poder i mostra la forma en què freqüentment l’exercici 
del poder contradiu o obvia els preceptes morals. En lloc de dedicar-se a fer 
judicis sobre la moral o la religió, tracta les qüestions d’estratègia política.   

Fitxa del llibre 
Resum animat 
Maquiavelo 

El Libro de los cinco anillos / Miyamoto Musashi (1584 - 1645). Móstoles : 
DOJO, 2017. 156 p. : amb il·lustracions. 
- L’obra és un dels textos fonamentals del pensament marcial japonès. Escrit al
segle XVI per l’autor, com a manual per a instruir als deixebles de la seva 
escola, l’obra acabà convertint-se en la pedra angular de la filosofia dels 
samurais. 

Fitxa del llibre
Miyamoto Musashi

Africanus / Santiago Posteguillo. Barcelona : Ediciones B, 2018. 714 p.  
Col·lecció : Triologia de Africanus, 1. Novel·la Històrica.
- A finals del segle III a. C., Roma estava a punt d’ésser destruïda pels exèrcits 
cartaginesos amb Anníbal com a general capdavanter. Pocs anys abans, nasqué
un infant que estava destinat a canviar el curs de la història: Publi Corneli 
Escipió, conegut més tard per l’Africà. 

Fitxa del llibre
Santiago Posteguillo 
Publi Corneli Escipió
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https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0024561.xml
https://www.escritores.org/biografias/17662-posteguillo-santiago-
https://www.megustaleer.com/libros/el-hijo-del-cnsul-triloga-africanus-1/MES-090242
file:///C:/Users/Mariona/Desktop/Miyamoto%20Musashi
http://aladi.diba.cat/record=b1859070~S171*cat
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/maquiavelo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=pESwoqfdOQM
https://www.alianzaeditorial.es/libro/ciencias-sociales/el-principe-nicolas-maquiavelo-9788420664231/
https://ca.wikipedia.org/wiki/1527
https://ca.wikipedia.org/wiki/1469
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/11106/Sun%20Tzu
https://www.youtube.com/watch?v=kgcnO6u11Aw
http://aladi.diba.cat/record=b1928913~S171*cat
https://ca.wikipedia.org/wiki/496_aC
https://ca.wikipedia.org/wiki/544_aC


CARTELL

CLUB DE LECTURA

Crea tu propia filosofía de vida

con

Sun Tzu, Miyamoto Musashi, 
Maquiavelo

y más.

Ven y participa.

Lugar: Biblioteca central.
Dia: Miércoles, [dia/mes/any].

Hora: 18h00 – 19h30.

Nombre y apellidos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Sessió 4: Club de lectura cultura entre reixes
DINÀMICA DE GRUP

TÍTOL DE L’ACTIVITAT Club de lectura cultura entre reixes. 

BIBLIOGRAFIA Recull de llibres de novel·la històrica i policíaca.

PÚBLIC Presos del C.P. Quatre Camins que vulguin assistir de manera 
voluntària a l’activitat.

DIFUSIÓ Elaborar cartells anunciant el lloc, el dia i l’hora de l’activitat i 
penjar-los a la biblioteca, a les biblioteques de mòdul i als espais 
més concorreguts de la presó.

INSCRIPCIONS Sota al cartell, penjar un full d’inscripció amb caselles en les quals 
els interessats escriguin el seu nom. Paral·lelament, també es faran 
les inscripcions a l’ordinador de la biblioteca. En acostar-se la data 
de l’activitat, es recolliran els cartells i els fulls d’inscripció i 
s’actualitzaran les dades a l’ordinador de la biblioteca.

DOCUMENTACIÓ 
NECESSÀRIA

• Registre i full imprès amb els noms dels assistents.
• Registre i full d’assistència.
• Registre i full amb els títols dels llibres.

OBJECTIUS ESPECÍFICS • Sentir curiositat per llegir-se els llibres.
• Emportar-se en préstec algun llibre.
• Experimentar la sensació d’enganxar-se als llibres.
• Sentir l’evasió psicològica a través de la lectura.

ESPAI Biblioteca central.

DURADA 1h i 1/2.

TEMPS DE PREPARACIÓ 1h.

TREBALL PREVI • Fer una lectura profunda dels llibres.
• Escollir els fragments més interessants i assenyalar-los.
• Buscar informació complementària sobre l’autor i l’obra.

PERSONAL NECESSARI Una persona.

MATERIAL NECESSARI Punts de llibre per valorar la lectura amb una escala de preferència.

DESENVOLUPAMENT • Presentar els llibres, els autors, i el marc històric i narratiu. 
• Explicar les particularitats dels diferents gèneres literaris.
• Deixar-lis temps perquè fullegin i tafanegin els llibres.
• Lectura grupal en veu alta dels fragments.
• Comentar, valorar i intercanviar impressions de les lectures.

DINÀMICA DE JOC Reflexionar en quin moment de les nostres vides hem sentit les 
emocions que senten els personatges, rumiar si hem passat per algun
moment semblant, atès que la realitat sempre supera la ficció, i 
pensar què li diríem al personatge amb la nostra experiència vital. 

DESPRÉS DEL CLUB Fer una altra trobada per recomanar i valorar les lectures que s’han 
endut a través del què han escrit als punts de llibre. 
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BILBIOGRAFIA

La biblia de barro / Julia Navarro. Barcelona : Penguin Random House, 2017. 
766 p. 
- Una arqueòloga iraquiana néta d’un poderós home amb un passat fosc, quatre
ancians amb set de venjança, traficants d’art sense escrúpols, dos assassins a 
sou... són alguns dels protagonistes d’un trencaclosques inquietant que no es 
resoldrà fins a l’última pàgina. 
- Fitxa del llibre
- Julia Navarro

El Médico / Noah Gordon. Barcelona : Roca, 2010. 796 p. 
- Crònica sobre el viatge del jove Rob Cole, de la seva lluita contra la malaltia 
i la mort i el seu do místic de curar.  
- Fitxa del llibre
- Noah Gordon 

El Guardián invisible / Dolores Redondo. Barcelona : Destino, 2016. 431 p. 
Col·lecció : Triología del Baztán ; 1. 
-Després del descobriment del cos nu d’un adolescent sinistrament col·locat al 
marge del riu Baztan, s’estableix la connexió amb l’assassinat d’una altra noia 
un mes abans. La inspectora d’homicidis, Amaia Salazar, dirigirà una 
investigació que la portarà als escenaris on va néixer, d’on sempre havia 
volgut escapar, i haurà de lluitar en dos fronts: trobar l’assassí que està 
espantant tot el poble i resoldre els seus temors personals i familiars. 
- Fitxa del llibre 
- Dolores Redondo   

El Silencio de la ciudad blanca / Eva García Sáenz de Urturi. Barcelona : 
Planeta, 2016. 473 p. Col·lecció: Trilogía de la ciudad blanca ; 1.
-Dos assassinats seguits amb el mateix modus opernadi, talment com succeí 20
anys enrere. El jove inspector Unai López de Ayala, expert criminalista amb 
mètodes poc ortodoxes, s’encarrega del cas, però una tragèdia personal no li 
permet encarar el cas com un més.
- Fitxa del llibre
- Eva García Sáenz de Urturi 
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http://www.evagarciasaenz.com/
https://www.planetadelibros.com/libro-el-silencio-de-la-ciudad-blanca/211749
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/tTrilog%7Bu00ED%7Da+de+la+ciudad+blanca+%3B/ttrilogia+de+la+ciudad+blanca/-3,-1,0,B/browse
https://www.doloresredondo.com/
https://www.planetadelibros.com/libro-el-guardian-invisible/70317#soporte/70317
https://noahgordon.com/es/
http://www.rocalibros.com/roca-editorial/catalogo/Noah+Gordon/El+medico
https://julianavarro.es/novelas/la-biblia-de-barro/
https://www.penguinrandomhousegrupoeditorial.com/foreign-rights-catalogue/la-biblia-de-barro/


CARTELL 

CLUB DE LECTURA

Cultura entre rejas

Sueñas en escapar?
Puedes leerte un libro y lograr la evasión,

aunque sea sólo mental...

Ven y participa.

Lugar: Biblioteca central.
Dia: Miércoles [dia/mes/any].

Hora: 18h00 – 19h30.

Nombre y apellidos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Sessió 5: Taller de còmic
DINÀMICA DE GRUP

TÍTOL DE L’ACTIVITAT Dibuixa la teva vida en una tira de còmic

BIBLIOGRAFIA Recull de còmics d’humor i crítica social.

PÚBLIC Presos del C.P. Quatre Camins que vulguin assistir de manera 
voluntària a l’activitat.

DIFUSIÓ Elaborar cartells anunciant el lloc, el dia i l’hora de l’activitat i 
penjar-los a la biblioteca, a les biblioteques de mòdul i als espais 
més concorreguts de la presó.

INSCRIPCIONS Sota al cartell, penjar un full d’inscripció amb caselles en les quals 
els interessats escriguin el seu nom. També es faran les inscripcions 
a l’ordinador de la biblioteca. En acostar-se la data de l’activitat, es 
recolliran els cartells i els fulls d’inscripció i s’actualitzaran les 
dades a l’ordinador de la biblioteca.

DOCUMENTACIÓ 
NECESSÀRIA

• Registre i full imprès amb els noms dels assistents.
• Registre i full d’assistència.
• Registre i full amb els títols dels llibres.

OBJECTIUS ESPECÍFICS • Sentir curiositat per llegir-se els llibres.
• Despertar l’esperit crític i la consciència social a traves de la

temàtica de la crítica social dels còmics.
• Compartir moments significatius de les seves vides.

ESPAI Biblioteca central

DURADA 1h i 1/2

TEMPS DE PREPARACIÓ 1h.

TREBALL PREVI • Lectura profunda dels llibres.
• Buscar informació dels autors i les històries.
• Preparar el curs de creació de tires còmiques.

RECURSOS VIRTUALS Crear una tira còmica en sis passos. Font: Tot en art

PERSONAL NECESSARI Una persona.

MATERIAL NECESSARI Fulls de paper, regles, llapis, gomes i retoladors.

DESENVOLUPAMENT • Presentar els llibres, autors i il·lustradors.
• Deixar temps perquè fullegin i tafanegin els llibres.
• Lectura grupal en veu alta dels fragments escollits.
• Comentar, valorar, intercanviar impressions i reflexionar al 

voltant de les lectures.

DINÀMICA DE JOC Pensar en un algun moment significatiu de les nostres vides digne 
d’ésser il·lustrat. Elaborar una tira còmica del record de vida. 

DESPRÉS DEL CLUB Penjar o guardar la creació artística a algun lloc de la biblioteca, 
dedicat a recollir els treballs creatius del club.
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https://totenart.com/tutoriales/crear-una-tira-comica-en-6-pasos/


BIBLIOGRAFIA

Persépolis / Marjane Satrapi. Barcelona : Reservoir Books, 2020. 352 p. : amb
il·lustracions.
- Persèpolis és la història autobiogràfica de la iraniana Marjane Satrapi. El 
relat narra com va la protagonista va néixer i créixer en un règim 
fonamentalista islàmic que l’acabarà portant a abandonar el seu país.

Fitxa del llibre 
Marjane Satrapi

Booktrailer

Maus : relato de un superviviente / Art Spiegelman. Barcelona : Reservoir 
Books, 2007. 295 p. : il.lustracions.
- Maus es la biografia de Vladek Spiegelman, un jueu polonès supervivent dels
camps d’extermini nazis, explicada a través del seu fill Art, un dibuixant de 
còmics que vol deixar la memòria de l’aterradora persecució que varen patir 
milions de persones a l’Europa sotmesa por Hitler, i de les conseqüències 
d’aquest patiment a la vida quotidiana de les generacions posteriors.

Fitxa del llibre
Art Spiegelman  

Booktrailer

V de vendetta / Alan Moore, David Lloyd ; con Steve Mhitaker y Siobhan 
Dodds. Barcelona : ECC, 2013. 288 p. : amb il·lustracions en color. 
- Any 1997. Ha finalitzat la III Guerra Mundial. Anglaterra s’ha convertit en 
un estat feixista. En aquests temps de desesperació, apareix un misteriós 
individu que es fa dir dir "V" i que ataca als interessos i agents de l’estat, 
creant el caos. Però, ¿qui es "V"? ¿Què busca?

Fitxa del llibre 
Alan Moore     
Booktrailer 

El Jueves : 40 años / recopilación y textos de Jordi Riera Pujal. Barcelona : 
RBA, 2017. 220 p. : il·lustracions en color. 
- Mítica revista humorística de crítica social que, encara avui, segueix essent 
una de les més llegides, des del 1977. El llibre ofereix una selecció de les 
aventures dels personatges de ficció de la revista.  

Fitxa del llibre 
El jueves 
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https://www.eljueves.es/
http://aladi.diba.cat/record=b1883979~S171*cat
https://www.youtube.com/watch?v=8K6oSrMjVjk
http://www.lecturalia.com/autor/5151/alan-moore
http://aladi.diba.cat/record=b1730445~S171*cat
https://www.youtube.com/watch?v=39qMgjHsUPk
http://www.lecturalia.com/autor/1784/art-spiegelman
https://www.megustaleer.com/libros/maus/MES-012578
https://www.youtube.com/watch?v=uJTDUaAcUDM
http://www.lecturalia.com/autor/2311/marjane-satrapi
https://www.megustaleer.com/libros/perspolis/MES-102270


CARTELL

TALLER DE CÓMIC

Dibuja tu vida en una tira de cómic.

Ven y participa.

Lugar: Biblioteca central.
Dia: Miércoles [dia/mes/any].

Hora: 18h00 – 19h30.

Nombre y apellidos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Sessió 6: Taller de poesia
DINÀMICA DE GRUP

TÍTOL DE L’ACTIVITAT Taller de poesia.

BIBLIOGRAFIA Llibres de poesia de diferents estils: visual, urbà, infantil i haikus.

PÚBLIC Presos del C.P. Quatre Camins que vulguin assistir de manera 
voluntària a l’activitat.

DIFUSIÓ Elaborar cartells anunciant el lloc, dia i hora de l’activitat i penjar-
los a la biblioteca, a les biblioteques de mòdul i als espais més 
concorreguts de la presó.

INSCRIPCIONS Sota al cartell, penjar un full d’inscripció amb caselles en les quals 
els interessats escriguin el seu nom. Paral·lelament, també es faran 
les inscripcions a l’ordinador de la biblioteca. En acostar-se la data 
de l’activitat, es recolliran els cartells i els fulls d’inscripció i 
s’actualitzaran les dades a l’ordinador de la biblioteca.

DOCUMENTACIÓ 
NECESSÀRIA

• Registre i full imprès amb els noms dels assistents.
• Registre i full d’assistència.
• Registre i full amb els títols dels llibres

OBJECTIUS ESPECÍFICS • Facilitar la comunicació afectiva amb les famílies. 
• Fer teràpia a través de l’escriptura curativa.

ESPAI Biblioteca central.

DURADA 1h i 1/2.

TEMPS DE PREPARACIÓ 1h

TREBALL PREVI • Seleccionar les poesies més emotives i senzilles.
• Preparar els passos per ensenyar a fer l’origami d’una rosa i 

d’un vaixell: Tutorial.

PERSONAL NECESSARI Una persona.

MATERIAL NECESSARI Fulls en blanc, bolígrafs i retoladors; llibres i còmics vells, tisores.

DESENVOLUPAMENT • Presentar els llibres, autors i poesies.
• Deixar temps perquè fullegin i tafanegin els llibres.
• Lectura en veu alta grupal de les poesies seleccionades.
• Comentar, valorar, intercanviar impressions i reflexionar al 

voltant de les lectures.

DINÀMICA DE JOC • Pensarem un familiar molt estimat a qui volem escriure-li 
una bonica poesia: a la parella, a la mare, als fills i filles, etc.

• Ens inspirarem en les lectures per a escriure i/o dibuixar el 
poema escrit / visual / il·lustrat...

• L’acompanyarem d’una figura d’origami: una rosa amb els 
fulls dels llibres vells per als familiars adults, i un vaixell 
amb els fulls dels còmics vells per als infants.

OBSERVACIONS Recolzar emocionalment als participants en relació amb la família.
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https://www.youtube.com/watch?v=h0he2ba9BEA


BIBLIOGRAFIA

Poemas para niños chicos / de Federico García Lorca (1898-1936) ; ilustrados 
por Elena Hormiga. Madrid : Jaguar, 2018. 24 p. Il·lustracions en color.
- Poemas para niños chicos, una cuidada selecció de textos pensats pels 
infants, bellament il·lustrats per Elena Hormiga. 

Fitxa del llibre  
Federico García Lorca 

Public poems. 50 años de poemas en la calle / Alain Arias-Misson. Barcelona :
Ediciones Assimétricas, 2018. 128 p.
- El Public Poem és un format de poesia d’avantguarda que considera els 
espais públics com una pàgina en blanc.

Fitxa del llibre 
Alain Arias-Misson 

Fotopoemario / Joan Brossa ; Chema Madoz. Barcelona : La fábrica, 2017. 96 
p.
- Aquest és el resultat d’un esforç conjunt d’entre el poeta Joan Brossa i el 
fotògraf Chema Madoz. Ambdós demostren que, si una imatge pot valer més 
que mil paraules, un poema pot, a la vegada, oferir-nos una gran imatge. 

Fitxa del llibre 
Joan Brossa 

Chema Madoz 

Haikus de amor: poesía japonesa de deseo, pasión y añoranza /  Yoshie 
Ishibash ; Patricia  Donegan. Barcelona : Dojo ediciones, 2012. 192 p.
- Aquests haikus reflecteixen l’experiència compartida de la capacitat 
d’estimar i la de ser estimat. 

Fitxa del llibre   
Haikus  
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https://www.tallerdeescritores.com/que-es-un-haiku
https://www.alfaomega.es/libros/?brapida=haikus&materia=&action=buscar_rapida&entrar=entrar
https://clubdefotografia.net/chema-madoz/
https://www.escriptors.cat/autors/brossaj/biografia-joan-brossa
https://www.naoslibros.es/libros/fotopoemario-3aed/978-84-17048-40-2/
https://www.arteinformado.com/guia/f/alain-arias-misson-3827
https://www.naoslibros.es/libros/public-poems-50-anos-de-escritura-en-la-calle/978-84-949522-2-7/
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/tokio_federico_garcia_lorca.htm
https://edicionesjaguar.com/wordpress/nuevas-actividades-de-poemas-para-ninos-chicos/


CARTELL

TALLER DE POESÍA
& PAPIROFLEXIA

Quieres escribir una bella carta de amor para tu pareja?
O un poema visual para tus hijos?

Ven y participa.

Lugar: Biblioteca central.
Dia: Miércoles [dia/mes/any].

Hora: 18h00 – 19h30.

Nombre y apellidos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Sessió 7: Curs de conta contes
DINÀMICA GRUPAL

TÍTOL DE L’ACTIVITAT Curs de conta contes.

BIBLIOGRAFIA Contes infantils i àlbums il·lustrats amb diferents moralines.

PÚBLIC Presos del C.P. Quatre Camins que vulguin assistir de manera 
voluntària a l’activitat.

DIFUSIÓ Elaborar cartells anunciant el lloc, dia i hora de l’activitat i penjar-
los a la biblioteca, a les biblioteques de mòdul i als espais més 
concorreguts de la presó.

INSCRIPCIONS Sota al cartell, penjar un full d’inscripció amb caselles en les quals 
els interessats escriguin el seu nom. Paral·lelament, també es faran 
les inscripcions a l’ordinador de la biblioteca. En acostar-se la data 
de l’activitat, es recolliran els cartells i els fulls d’inscripció i 
s’actualitzaran les dades a l’ordinador de la biblioteca.

DOCUMENTACIÓ 
NECESSÀRIA

• Full imprès amb els noms dels assistents.
• Full d’assistència.
• Full amb els títols dels llibres

OBJECTIUS • Facilitar la comunicació afectiva amb les famílies. 
• Fer teràpia a través de la lectura dels contes.

ESPAI Biblioteca central.

DURADA 1h i 1/2.

TEMPS DE PREPARACIÓ 1h.

TREBALL PREVI • Seleccionar els textos més emotius del contes.
• Relacionar les moralines amb les necessitats infants.
• Preparar el curs de conta contes.

RECURSOS VIRTUALS • Psicoanálisis de loc cuentos de hadas   / B. Bettelheim
• El decálogo del cuentacuentos   / B. Montero

PERSONAL NECESSARI Una persona

MATERIAL NECESSARI Cap.

DESENVOLUPAMENT • Presentació dels contes, autors, moralines i il·lustradors.
• Lectura en veu alta grupal de la selecció de textos.
• Contemplarem en detall les il·lustracions.
• Reflexionarem sobre els beneficis d’explicar contes als nens.
• Reflexionarem sobre la necessitat que tenen els infants 

d’escoltar històries i refugiar-se en els seus protagonistes.

DINÀMICA DE JOC Pensarem i parlarem dels nostres fills i aprendrem a explicar-lis 
contes per poder compartir un moment especial amb ells.

OBSERVACIONS Recolzar emocionalment als participants en els sentiments d’enyor 
o penediment en recordar als seus familiars.
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http://www.cuentacuentos.eu/teorica/articulos/BeatrizMonteroEldecalogodelnarradororal.htm
http://www.heortiz.net/ampag/mitos/bettelheim-pa_cuentos_de_hadas.pdf


BIBLIOGRAFIA

Donde viven los monstruos / texto e ilustraciones de Maurice Sendak (1928 - 
2012). Pontevedra : Kalandraka, 2014. 36 p.
- Aquella nit, en Max, s’havia portat molt malament i la seva mare el va 
castigar a la seva habitació sense sopar. Llavors un bosc màgic nasqué a 
l’estança. En Max viatjà per mar fins arribar a Allà on viuen els mostres. Però 
aviat, un sentiment d’enyorança l’embargà, volia tornar a casa amb la seva 
mare.  

Fitxa del llibre 
Maurice Sendak 

Audioconte

El Pez arcoiris / texto e ilustración: Marcus Pfister. Barcelona : Beascoa, 2005.
25 p.
- El peix irisat té les escames més boniques de tot l’oceà, però no les vol 
compartir perquè es veu molt bonic amb elles. Això farà que tots els altres 
peixos s’allunyin d’ell i es quedi sense amics. Finalment, entén, que per ésser 
estimat i tenir amics, cal compartir allò que més valores perquè els altres 
també en puguin gaudir.

Fitxa del llibre 
Marcus Pfister 

Audioconte 

¡Cómo mola tu escoba! / Julia Donaldson ; ilustrado por Axel Scheffler. 
Barcelona : Macmillan, cop. 2011. 24 p.
- Era una vegada una bruixa que volava amb la seva gata. Reia feliç, la bruixa, 
i la gateta roncava quan volaven amb l'escombra totes dues de matinada. Un 
llibre enginyós i divertit, sobre l’amistat i el coratge, ple d'humor i de valors 
profunds, creat per una autora i un il·lustrador de gran prestigi internacional. 

Fitxa del llibre 
Julia Donaldson 

Audioconte

Sol / texto e ilustración: Sam Usher. Barcelona : Patio Editorial. 25 p.
- És el dia més calorós de l'any. El sol brilla i fa calor, és el dia perfecte per 
què un nen i el seu avi se'n vagin de pícnic. Però quan per fi troben el lloc 
ideal, uns altres hi han arribat abans. 
- Usher sap captar com ningú la briosa impaciència dels nens i pur goig d’estar
a l’aire lliure. Un àlbum d’estructura clara, amb inici i desenllaç a la casa, i 
l’aventura de ritme repetitiu i enjogassat al mig. Una obra divertida, 
interessant, propicia per llegir en veu alta mentre es contemplen les grans 
imatges i la gran quantitat de detalls.

Fitxa del llibre 
Sam Usher 
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https://www.patioeditorial.com/autor/es/484-sam-usher
https://www.gretel.cat/recomanacions-lij/sol/
https://www.youtube.com/watch?v=aOTUq1ceTuc
http://www.lecturalia.com/autor/21402/julia-donaldson
https://www.brunolibros.es/libro/albumes/como-mola-tu-escoba/
https://www.youtube.com/watch?v=Dr92P3eXvAM
http://www.marcuspfister.ch/
https://www.megustaleer.com/libros/el-pez-arcoris-el-pez-arcoris/MES-011534
https://www.youtube.com/watch?v=l7TV3h5IY1c
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-dedicatorias/biografia-maurice-sendak
http://www.kalandraka.com/en/colections/collection-name/book-details/ver/onde-viven-os-monstros-1/


CARTELL

CURSO DE CUENTA CUENTOS

Quieres explicar una cuento a tus hijos? 

Ven y participa.

Lugar: Biblioteca central.
Dia: Miércoles [dia/mes/any].

Hora: 18h00 – 19h30.

Nombre y apellidos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Sessió 8: Taller de lectura
DINÀMICA DE GRUP

TÍTOL DE L’ACTIVITAT Taller de lectura.

BIBLIOGRAFIA Llibres de Lectura Fàcil: diferents temes i nivells de dificultat.

PÚBLIC Col·lectius específics relacionats amb la immigració, salud mental, 
drogodependències o sense escolaritzar. 

DIFUSIÓ Parlar amb els professors de l’escola que atenen als col·lectius i 
proposar-lis l’activitat.

INSCRIPCIONS Sota les instruccions dels professors.

DOCUMENTACIÓ 
NECESSÀRIA

• Registre i full imprès amb els noms dels assistents.
• Registre i full imprès d’assistència.
• Registre i full imprès amb els títols dels llibres

OBJECTIUS ESPECÍFICS • Millorar la comprensió i fluïdesa lectora.
• Seguir el fil del relat: identificar els protagonistes i recordar 

l’ordre dels fets.
• Adquirir nous coneixements generals relacionats amb l’obra.

ESPAI Biblioteca central.

DURADA 1h i 1/2.

TEMPS DE PREPARACIÓ 1h.

TREBALL PREVI Seleccionar els llibres de LF de diferents temes i nivells.

PERSONAL NECESSARI Una persona.

MATERIAL NECESSARI • Papers, llapis i gomes.
• Retoladors.
• Llapis de colors.
• Pintures i pinzells.

DESENVOLUPAMENT • Explicar la història narrada i la vida dels autors.
• Deixar temps perquè fullegin i tafanegin els llibres.
• Lectura guiada i acompanyada dels llibres.
• Comentar, valorar i intercanviar impressions.
• Reflexionar sobre el paral·lelisme de les emocions, 

evocacions al record i nous coneixements adquirits a través 
de les lectures.

DINÀMICA DE JOC Crearem una obra artística lliure inspirada en la història, en allò que 
hem après o en allò que ens ha fet recordar.

OBSERVACIONS Considerar les recomanacions dels professors que atenen als 
col·lectius a l’hora de desenvolupar la dinàmica.
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BIBLIOGRAFIA

Caballo de guerra / Michael Morpurgo ; adaptació de Núria Martí Constans. 
Barcelona: La Mar de Fàcil, 2015. 120 p. : il·lustracions en color. Tema: 
Lectura Fàcil. 
- Quan esclata la Primera Guerra Mundial, el Joey, el cavall de granja de 
l’Albert, és venut a l'exèrcit i enviat al front. L’amistat entre el cavall i l’Albert
és tan forta que el jove promet que l’anirà a trobar, sigui a on sigui. El cavall 
és alhora narrador i protagonista d’aquesta novel·la èpica sobre lleialtat, 
amistat, mort i desig de pau en un món en guerra. 

Fitxa del llibre
Michael Morpurgo
Caballo de batalla  

Cruce de mundos / Anna Tortajada ; versió de Núria Martí Constans. 
Barcelona : La Mar de Fàcil, 2017. 152 p. : il·lustracions en color. Tema: 
Lectura Fàcil. 
- Novel·la històrica sobre l'amistat entre tres joves: un israelià, una fenícia i un
esclau africà. Tres cultures, tres religions, tres maneres diferents d'entendre el 
món. 

Fitxa del llibre
Anna Tortajada

Juego sucio / Manuel de Pedrolo ; adaptació de Laia Mateu. Barcelona: La 
Mar de Fàcil, 2019. 85 p. : il·lustracions el color. 
- El relat tracta del desig del protagonista, Xavier, per Juna, i de l’ambició 
d’ella per pujar socialment a través dels diners. És sobretot una novel·la 
policíaca, amb elements de narrativa d’intriga. 

Fitxa del llibre
M  anuel de Pedrolo  

Joc Brut

Viaje al centro de la tierra / Jules Verne ; adaptació de Núria Martí. Barcelona:
Almadrava, 2019. 168 p. : il·lustracions el color. 
- El jove Axel i el seu oncle Otto comencen un viatge fantàstic per l'interior de 
la Terra seguint uns signes misteriosos que troben entre les pàgines d'un llibre 
antic.

Fitxa del llibre 
Jules Verne
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CARTELL

TALLER DE LECTURA

Te gustan las historias? 

Ven y participa.

Lugar: Biblioteca central.
Dia: Miércoles [dia/hora/any].

Hora: 18h00 – 19h30.

Nombre y apellidos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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PROCESSAMENT I ANÀLISI DE DADES

Rol de l’estudiant al C.P. Quatre Camins

L’estudiant del grau en Informació i documentació que ha elaborat el TFG, ha realitzat les 
pràctiques curriculars a la biblioteca de la presó de Quatre Camins, desenvolupant les tasques 
referents a la gestió documental, atenció a l’usuari, servei de préstec i la creació i dinamització 
d’activitats socials, culturals i educatives de promoció a la lectura. 

Punt de partida

Partint de la situació que el C.P. Quatre Camins compta, actualment, amb 1433 interns, i una sola 
bibliotecària professional, és molt difícil dinamitzar activitats socioculturals a la biblioteca de la 
presó amb una periodicitat determinada, ja que les tasques diàries de gestió documental i servei de 
préstec ocupen la jornada laboral de la professional. 

Partint d’aquí, la missió del TFG, és, contribuir en millorar el sistema bibliotecari del C.P. Quatre 
Camins, donant resposta a una necessitat no coberta a causa de falta de capital humà: dinamitzar 
clubs de lectura, com a activitats socioculturals, a la biblioteca de la presó amb una periodicitat 
determinada. 

En efecte, els clubs de lectura, són altament necessaris a les biblioteques penitenciàries, atès que el 
pres esdevé un agent actiu, no pas passiu, perquè té l’oportunitat de posicionar-se, opinar, 
reflexionar al voltant de les lectures i compartir les experiències i punts de vista amb la resta de 
membres del club de lectura.  

Motivació

La motivació principal que mou la confecció del present TFG és la voluntat de millorar la vida dels 
presos a través de la dinamització d’activitats culturals dins de l’àmbit de la biblioteca penitenciària;
oferint al pres, a través del club de lectura, un aixoplug de la dura convivència diària a la presó i 
l’acompanyament emocional de la dinamitzadora, atès que els participants suporten unes pesades 
càrregues emocionals generades per l’enyor de la família i els problemes de fora cap a dins.

Processament i anàlisi de dades

Treball de Camp

La font d’informació més important per a realitzar el TFG, ha estat el treball de camp a la biblioteca
de la presó de Quatre Camins, en l’exercici de les tasques bibliotecàries, durant les pràctiques 
curriculars del grau en Informació i documentació i el posterior contacte amb el centre a través el 
voluntariat. 

En primer lloc, l’observació directa en l’àmbit natural, ha resultat ésser una tècnica tan essencial 
com eficaç, per a descriure l’entorn de la biblioteca de presó, detectar les necessitats del usuaris (tan

53 TFG. Mariona Noè Colomer



culturals, educatives i efectives), descriure els perfil dels usuaris i conèixer les habilitats necessàries
dels dinamitzadors.

En segon lloc, i partint d’una intervenció personal més directe, les converses disteses amb els 
interns al pati de la presó, al voltant de la qüestió «per què no assistiu a la biblioteca?», han 
esdevingut una informació primordial per a establir l’eix central del projecte: millorar el sistema 
bibliotecari del Centre Penitenciari a través de la detecció de les mancances de la biblioteca de la 
presó.

En tercer lloc, l’experiència arran de la iniciativa de preparar setmanalment taules de llibres de 
diferents temàtiques, va donar lloc a converses literàries entre els usuaris de la biblioteca sobre les 
seves preferències literàries i les valoracions personals de les lectures. Aquesta informació ha estat 
clau per a confeccionar l’apartat de Selecció de Títols. 

I per últim, però més important, la invenció, disseny, difusió, organització, posada en marxa i 
dinamització de clubs de lectura a les biblioteques de mòduls i a la biblioteca central de la presó. 
L’anàlisi de les experiències dinamitzadores ha estat de gran importància a l’hora de confeccionar 
les fitxes de dinàmiques de joc grupals i elaborar els recursos pel dinamitzador en forma d’idees, 
jocs i activitats per a iniciar les sessions dels clubs de lectura i la reflexió al voltant del treball de les
lectures. 

Entrevistes

C.P. Quatre Camins

Entrevistada Montserrat Abelló, bibliotecària titulada del C.P. Quatre Camins.

Format Presencial.

Lloc Biblioteca C.P. Quatre Camins.

Data Diverses trobades durant el desembre 2019.

Desenvolupament Realització de vàries trobades amb la bibliotecària de Quatre Camins, un 
cop finalitzades les pràctiques curriculars a la biblioteca.

Anàlisi dels resultats La informació extreta de les trobades ha servit per a donar forma a la idea 
original del projecte de «cultura entre reixes» i assentar-ne la missió, reptes 
i objectius generals.

C.P. Brians

Entrevistada Montse González, bibliotecària titulada del Centre Penitenciari De Brians 1 
(846 homes i 330 dones penades. Sant Esteve de ses Rovires). 

Format Virtual 

Canal Flux de comunicacions via e-mails.

Data 23/4/2020.

Desenvolupament A través de l’entrevista es pretenia extreure informació sobre com es 
dinamitzaven els clubs de lectura a la biblioteca de la presó de Brians i 
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enriquir el TFG a través de l’experiència d’altri. 

Anàlisi dels resultats A través de l’entrevista s’ha descobert que la bibliotecària dóna servei a 
usuaris (homes) i usuàries (dones) de la biblioteca i compta amb l’ajuda de 
l’antic estudiant de pràctiques de la U.B per a dinamitzar els clubs de 
lectura terapèutics amb les dones internes de la presó. El resultat d’aquesta 
informació ha servit d’inspiració per elaborar la fitxa de dinàmica de joc 
«club de lectura terapèutic».  

C.P. de Joves 

Entrevistat Bibliotecari del C.P. de joves.

Format Presencial.

Lloc Biblioteca del C.P. de joves (388 homes d’entre 18 i 25 anys. La Roca del 
Vallès).

Data Novembre de 2019.

Desenvolupament Durant les pràctiques curriculars a Quatre Camins, es dugué a terme la 
visita al C.P. de joves, que se situa al costat del de Quatre Camins. Allí es va
fer una visita a la biblioteca de la presó i es va presenciar una dinàmica 
sociocultural in situ amb els presos joves.

Anàlisi dels resultats A través d’aquesta experiència s’adquireixen nous aprenentatges sobre 
habilitats socials i psicològiques, per part del bibliotecari, a l’hora 
d’aconseguir controlar els usuaris de l’activitat i captar la seva atenció.

C.P. de dones Wad-Ras

Entrevistada Bibliotecària del C.P. de dones Wad-Ras (142 dones penades. Barcelona).

Format Virtual 

Canal Flux de comunicacions via e-mails.

Data 18/5/2020

Desenvolupament El fil conductor dels clubs de lectura realitzats a la biblioteca de la presó de 
dones són sobre la família i els fills, per a poder a parlar, reflexionar i 
desfogar-se sobre el dolor emocional causat pel vincle emocional amb els 
fills.

Anàlisi dels resultats L’anàlisi dels resultats corrobora la gran diferència del perfil d’usuari i les 
seves necessitats depenent del seu gènere.  

Biblioteca Pública Can Pedrals

Entrevistades Professionals bibliotecàries de la biblioteca Can Pedrals (Granollers), que 
pel fet d’ésser una biblioteca central, urbana i comarcal, és l’entitat 
encarregada de col·laborar i cooperar amb el C.P. Quatre Camins de manera
activa. 
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Format Oral 

Canal Flux de comunicacions telefòniques.

Data 19/5/2020.

Desenvolupament A través de l’entrevista es pretenia investigar sobre la cooperació real entre 
la biblioteca pública i el centre penitenciari. 

Anàlisi dels resultats Els resultats foren que la biblioteca dóna servei al Centre Penitenciari a 
través del préstec de llibres disponibles a la biblioteca i com a intermediaris 
del CEPSE. Aquestes dades serveixen per a descriure els recursos externs 
reals de la biblioteca penitenciària. Malgrat l’existència d’aquests serveis, la
biblioteca pública, actualment, no realitza aquest servei per la manca de 
comunicació activa entre biblioteca i centre penitenciari.

Meritxell Trullàs: Rere els murs

Entrevistada Meritxell Trullàs, autora de l’article «rere els murs: club de lectura al C.P. 
Quatre camins» escrit al 2010, fruit de la col·laboració i cooperació de la 
biblioteca Pública de Can Pedrals i el C.P. Quatre Camins.

Format Virtual

Canal Flux de comunicacions via e-mails.

Data 19/5/2020.

Desenvolupament Amb l’entrevista es pretenia extreure informació sobre l’experiència del 
projecte pilot de club de lectura a la presó deu anys enrere. 

Anàlisi dels resultats Els resultats foren que el projecte pilot es va quedar en unes poques 
sessions durant la tasca sense continuïtat, per la falta de recursos econòmics
que ocasionaven la impossibilitat de contractar persones externes per a 
dinamitzar el club de lectura a la presó; i per la manca de suport pel que fa a
les institucions generals de justícia a l’hora de facilitar les relacions entre 
les entitats. Aquesta informació corrobora la necessitat de comptar amb 
col·lectius de voluntaris relacionats amb entorns bibliogràfics, culturals, 
educatius o socials, per a desenvolupar els clubs de lectura a les presons. 

Enquestes

Enquestes passades als usuaris de la biblioteca de la presó i l’escola de Quatre Camins sobre les 
preferències lectores dels enquestats. A través de l’anàlisi de les dades dels resultats de les 
enquestes, s’ha pogut determinar els tipus de documents i les matèries bibliogràfiques preferents 
entre els enquestats. Aquesta informació ha servit per a confeccionar l’apartat de Selecció de títols 
del projecte per adaptar els títols al interès dels usuaris potencials del club de lectura.

Literatura acadèmica

S’ha partit de tres fonts d’informació clau en relació a la bibliografia científica i acadèmica: 

56 TFG. Mariona Noè Colomer



1. Les directrius de les biblioteques penitenciàries i els treballs d’Andreu Sulé Duesa, com a 
expert en biblioteques de presons, per a treballar el marc normatiu i d’acció de les 
biblioteques penitenciàries.

2. La XBM per extreure informació al voltant de la dinamització de clubs de lectura,
3. La Base de Dades interna del C.P. de Quatre Camins per a extreure informació a l’hora 

d’elaborar el context penitenciari i l’àmbit d’acció del TFG: la biblioteca de la presó.  

En primer lloc, per a elaborar el marc normatiu i d’acció referent a les biblioteques de presó a nivell
tan territorial com internacional, i justificar, així, la raó d’ésser del TFG des d’un punt de vista 
acadèmic, s’ha partit de l’anàlisi bibliogràfic de les directrius i reglaments de biblioteques de presó, 
provinents de COBDC, IFLA i UNESCO, i dels articles científics escrits per Andreu Sulé Duesa, 
l’expert en biblioteques de presó de la Universitat de Barcelona:

1. UNESCO (2020) Informe de Políticas del UIL 11: De que manera las Bibliotecas 
Penitenciarias Apoyan los Esfuerzos de Rehabilitación. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373367_spa 

2. Lehmann, Vibeke; Locke, Joanne (2007) Pautas para servicios bibliotecarios para reclusos.
IFLA Professional Reports : 99. 
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/99.pdf  

3. Comalat Navarra, Maite; Sulé Duesa, Andreu (2007) Directius per a les biblioteques de 
presó de Catalunya. COBDC. Generalitat de Catalunya Departament de Justícia. 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/44608/1/presons.pdf  

4. Programa marc del model de participació i convivència dels centres penitenciaris de 
Catalunya (2002) Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació 
file:///C:/Users/Mariona/Downloads/MODELZDEZPARTICIPACIZIZCONVIVNCIA.pdf  

5. Sulé Duesa, Andreu (2005). Tesi doctoral. Les biblioteques de presó a Catalunya. 
Universitat de Barcelona. https://www.tdx.cat/handle/10803/2901#page=1  

6. Sulé Duesa, Andreu (2004). Les biblioteques de presó a Catalunya. Universitat de 
Barcelona. file:///C:/Users/Mariona/Downloads/16663-Text%20de%20l'article-41639-1-10-
20060721%20(6).pdf 

En segon lloc, per a elaborar l’esquelet de la guia pràctica a l’hora d’organitzar, desenvolupar i 
avaluar les sessions de club de lectura, s’ha partit de la bibliografia generada en l’àmbit de les 
biblioteques públiques municipals en relació a la creació i dinamització de clubs de lectura:

1. Grup de treball d'Àrees infantils i juvenils de XBM. (2012). Pautes per a la creació i la 
dinamització dels clubs de lectura infantil i juvenil. Diputació de Barcelona. 
https://www.diba.cat/es/web/biblioteques/publicacions-i-
documents/detall/-/contingut/16060163/pd-pautes-per-a-la-creacio-i-la-dinamitzacio-  dels-  
clubs-de-lectura-infantil-i-juvenil  

2. Ávila, Rocío. (2011). Com conduir sessions de lectura fàcil: Directrius d’organització, 
planificació i dinamització dels clubs de lectura fàcil. Associació de Lectura fàcil. 
http://www.lecturafacil.net/media/uploadsck/2015/09/14/110606_rocio_avila_tfc_definitiu.p
df 

3. Trullàs, Meritxell. (2010). Rere els murs: Club de lectura del Centre Penitenciari Quatre 
Camins. Textos Bibliotecaris de Biblioteconomia i documentació. Número 25. 
http://bid.ub.edu/25/trullas1.htm    
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http://www.lecturafacil.net/media/uploadsck/2015/09/14/110606_rocio_avila_tfc_definitiu.pdf
http://www.lecturafacil.net/media/uploadsck/2015/09/14/110606_rocio_avila_tfc_definitiu.pdf
http://bid.ub.edu/25/trullas1.htm
https://www.diba.cat/es/web/biblioteques/publicacions-i-documents/detall/-/contingut/16060163/pd-pautes-per-a-la-creacio-i-la-dinamitzacio-dels-clubs-de-lectura-infantil-i-juvenil
https://www.diba.cat/es/web/biblioteques/publicacions-i-documents/detall/-/contingut/16060163/pd-pautes-per-a-la-creacio-i-la-dinamitzacio-dels-clubs-de-lectura-infantil-i-juvenil
https://www.diba.cat/es/web/biblioteques/publicacions-i-documents/detall/-/contingut/16060163/pd-pautes-per-a-la-creacio-i-la-dinamitzacio-dels-clubs-de-lectura-infantil-i-juvenil
https://www.diba.cat/es/web/biblioteques/publicacions-i-documents/detall/-/contingut/16060163/pd-pautes-per-a-la-creacio-i-la-dinamitzacio-dels-clubs-de-lectura-infantil-i-juvenil
file:///C:/Users/Mariona/Downloads/16663-Text%20de%20l'article-41639-1-10-20060721%20(6).pdf
file:///C:/Users/Mariona/Downloads/16663-Text%20de%20l'article-41639-1-10-20060721%20(6).pdf
https://www.tdx.cat/handle/10803/2901#page=1
file:///C:/Users/Mariona/Downloads/MODELZDEZPARTICIPACIZIZCONVIVNCIA.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/44608/1/presons.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/99.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373367_spa


En tercer i últim lloc, per a descriure el context de la presó de Quatre Camins i la biblioteca 
penitenciària, s’ha partit d’informes interns extrets de la base de dades interna dels centre 
penitenciari: 

1. L’informe PEC (Projecte Educatiu de Centre) de l’escola d’adults de Quatre Camins (2018), 
facilitat pel director de l’escola (Joel Papio), durant les pràctiques al C.P.

2. Les biblioteques de presó de la Generalitat de Catalunya (2008), facilitat per la bibliotecària
del centre (Montserrat Abelló). És un document adreçat a totes les bibliotecàries de les 
presons de Catalunya que conté els objectius, missió, funcions i obligacions de les 
biblioteques penitenciàries de Catalunya.

3. Un conjunt de de dades científiques internes al centre creades per Andreu Sulé Duesa, que 
contenen, per una banda, indicadors per a passar enquestes a les bibliotecàries de les presons
de Catalunya dissenyats per a l’autor i; per altra banda, l’anàlisi del resultat dels indicadors 
«Sulé Duesa, Andreu (2018) Promoció de la lectura, l’alfabetització i la cultura a les 
biblioteques de presó de Catalunya». L’existència d’aquest conjunt de dades és degut a què 
l’autor va investigar les tasques educatives dutes a terme a les biblioteques penitenciàries de 
les presons catalanes. La bibliotecària de Quatre Camins va guardar totes les dades que li 
enviava l’autor generades per a investigar el tema. Entre els conjunt de dades no es descriu 
ni s’anomena l’article font, tan sols s’explica que el treball és fruit de l’encàrrec d’una 
organització estrangera de caràcter internacional.

Dificultats en la recollida de dades

Covid-19 

En el transcurs de la recollida de dades, s’han trobat dificultats greus a l’hora de realitzar les 
entrevistes a les bibliotecàries d’altres presons de Catalunya, que han suposat un obstacle a l’hora 
d’enllestir la tasca d’investigació d’una manera completa. 

L’objectiu, primerament, era entrevistar a les bibliotecàries de les set presons de Catalunya restants 
(sense comptar la del C.P. Quatre camins i C.P. de Joves) a través d’una entrevista via e-mail. 

Per tal d’aconseguir tal repte, en primer lloc, es va contactar telefònicament amb la direcció general 
de serveis penitenciaris, tal i com manaven les recomanacions als voltant del protocol penitenciari. 
Però no hi havia persones físiques que atenguessin a les oficines a causa de l’estat d’alerta sanitària 
i remetien a un e-mail, del qual, mai es va rebre resposta a les peticions d’ajuda sobre la necessitat 
d’adquirir informació al voltant de les biblioteques de presons. 

En segon lloc, es va fer una recerca a la web del departament de justícia per a trobar els e-mail de 
les biblioteques de presó. Un cop trobades totes les adreces virtuals, es va procedir a enviar un e-
mail a cada una d’elles demanant col·laboració en l’elaboració del TFG en relació a les biblioteques
de presó amb l’entrevista elaborada adjuntada; però no es va rebre cap resposta. 

I per últim, es va trucar per via telefònica als C.P., però la gran majoria de bibliotecàries no assistien
al lloc de feina a causa del focus d’infecció de les presons, i els educadors i coordinadors presents 
als centres no oferien prou informació d’interès ni una alternativa per a poder comunicar-se amb 
elles. Tan sols es va aconseguir la col·laboració de les bibliotecàries dels C.P. de Brians i Wad-Ras, 
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a través de l’esforç dels directors de les escoles de les respectives presons, que varen aconseguir 
contactar amb elles i fer realitat la cooperació amb l’estudiant a través d’un entorn telemàtic.  

Agraeixo profundament la col·laboració, cooperació i esforç d’aquestes persones qui varen ésser 
molt amables, eficients i de gran ajuda per a enriquir el projecte.

Conclusions

L’anàlisi del treball de camp durant les pràctiques curriculars a la presó de Quatre Camins i el 
posterior contacte amb el centre a través del voluntariat, és l’ànima del TFG. Especialment en la 
invenció, disseny i realització de dinàmiques de joc grupals literàries, essent, aquestes, projectes 
pilot desenvolupats a la biblioteca penitenciària. 

Destaco també, la importància del procés previ a la confecció del TFG, pel que fa a la documentació
de tots els passos realitzats i els recursos utilitzats durant aquestes experiències dinamitzadores; 
amb el propòsit que el manual esdevingui complert i no hi hagi cap punt buit que ocasioni pèrdua de
control.

I per últim, amb l’anhel que altres persones interessades en dinamitzar clubs de lectura als presos, 
puguin aprofitar els recursos pràctics del TFG, presento el manual a través de l’eina Online d’un 
blog <https://culturaentrereixes.blogspot.com/>, per externalitzar la guia a través de l’accessibilitat 
de l’eina, i aprofitar el seu caràcter interactiu, perquè els dinamitzadors hi deixin la seva empremta 
personal a través dels comentaris; i millorar, així, el club de lectura. I en definitiva, per a poder  

escolar la cultura entre les reixes perquè arribi als racons més invisibles i oblidats de la societat.
  

 

Foto: "Els llibres són el Camí " / Obra anònima. C.P. de Ponent.
Font: CEJFE Departament de justícia. Certamen fotogràfic Lectura i presó 2020.
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