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1. Què és un club virtual de lectura?

https://www.facebook.com/annamaria.villalonga/videos/10224934413805274
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2. Tipologies i funcionament

Opció a
Establir un únic dia per trobar-nos virtualment -després 
d’haver llegit el llibre- a través de qualsevol plataforma de 
videoconferència multilateral i comentar en una única sessió 
tot allò que la persona moderadora consideri adient. Aquest 
model és segurament el que més s’assembla a un club 
presencial. Els lectors llegeixen a casa, anoten, reflexionen... i 
després ho comparteixen plegats en una única sessió. 



2. Tipologies i funcionament

Opció b
Establir diversos dies de trobades virtuals a través de plataformes 
de videoconferència multilateral. En aquest cas, el calendari 
vindrà marcat pel nombre de pàgines -capítols, contes, poemes, 
etc- amb què la persona moderadora decideixi dividir la lectura. 



2. Tipologies i funcionament

Opció c
Usar una plataforma on els lectors puguin anar escrivint les 
seves impressions, aportacions, preguntes... que seran ateses 
per la persona moderadora. Hi haurà igualment un calendari 
que marcarà el ritme de la lectura que acabarà amb una 
darrera sessió a través també d’una plataforma de 
videoconferència multilateral. 



2. Tipologies i funcionament

Opció d
Compartir les impressions de la lectura únicament en una 
plataforma que ens permeti escriure-hi (per exemple, un grup 
tancat a Facebook), sense cloenda final ni trobades virtuals. 
Aquesta és la tria que resultaria més austera però també dona 
bons resultats.



2. Tipologies i funcionament

http://www.llibresperllegir.cat/lectura-colectiva/ulisses
http://www.llibresperllegir.cat/lectura-colectiva/el-sistema-periodic-primo-levi
http://www.llibresperllegir.cat/lectura-colectiva/els-papers-postums-del-club-pickwick


• Proposta d’un llibre
• Difusió a la xarxa
• Periodització i estructura
• Lectura:

– Temps per llegir a casa
– Temps per comentar al web
– Dinamització a les xarxes
– Trobada presencial final 

2. Tipologies i funcionament



Llibre

ConductorLectors
Plataforma

✓ Ganes i passió
✓ Empatia - dinamització
✓ Coneixements
✓ Amb identitat digital

✓ Públic digital
✓ Enriqueixen la lectura

✓ Imposa el guió de la lectura: 
best-sellers vs “roques” 
literàries

✓ No hi ha llibres “ideals” però 
els clàssics són garantia.

2. Tipologies i funcionament



Club de lectura experimental 
biblioteca de Figueres:

https://www.facebook.com/groups/3
29620420537392/

2. Tipologies i funcionament - Plataforma

https://www.facebook.com/groups/329620420537392/


Llegim i piulem: exemple de club a 
Twitter 

https://twitter.com/homemanuscrit/s
tatus/491273864547405824

2. Tipologies i funcionament - Plataforma

https://twitter.com/homemanuscrit/status/491273864547405824


2. Tipologies i funcionament - Plataforma

Tellfy

https://www.youtube.com/watch?v=z1zHf7fFaa8&ab_channel=Tellfy
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Escoltem 
Activament
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Creem 
comunitat

3. Les xarxes socials: tant sí, com no



Assegurem la difusió 
de les activitats 

literàries
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Compartim 
objectius 
parlant dels 
altres

3. Les xarxes socials: tant sí, com no



Contagiem 
el virus de 
la lectura
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Ens acostem als 
joves 
hiperconnectats

3. Les xarxes socials: tant sí, com no



La lectura a la 
xarxa i en xarxa 
implica 
socialització de 
la lectura.

3. Les xarxes socials: tant sí, com no



Llegir 
col·lectivament 

és

= rellegir.
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Llegir 
col·lectivament 
és compartir 
Interpretacions I 
mirades

diferents
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Llegir i compartir a la 
xarxa és també 

escriure
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Les lectures 
compartides en línia 
són per a 

sempre
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Verba volant 
scripta manent



4. Conclusions - Dubtes

Una lectura col·lectiva virtual  és 

líquida
✓No horaris
✓No barreres físiques
✓“Internet és la venjança dels 

tímids” 
Zygmund Bauman



Estem 
preparats?
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Els lectors 2.0 
som lectors 
superficials?
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José Antonio 
Cordón
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Els lectors 2.0 
som lectors 
superficials?



Captem

NOUS 
lectors?

I 
l’espagat...
el saps 
fer?
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Banalitzem la literatura, a la xarxa?

4. Conclusions - Dubtes

http://www.nuvol.com/opinio/la-banalitzacio-de-la-cultura/

Marià Villangómez



QUÈ DIUEN ELS LECTOR:

• “Des de què participo a la comunitat sempre tinc un llapis i un 
paper a punt, quan llegeixo [...] El fet de poder compartir les 
lectures és molt gratificant i molt enriquidor; sempre m'havia 
queixat de no poder compartir , de no poder contrastar... Ara 
ja no. I em sento molt a gust , en aquest fòrum: és com si us 
conegués de sempre, a tots plegats.”

• “El fet de llegir és absolutament íntim, sí, però tots 
necessitem connectar també amb el món exterior, socialitzar, 
compartir...”   
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QUÈ DIUEN ELS LECTORS:

• “Gràcies al fòrum he trobat un grup d'amics i amigues 
"virtuals" amb qui puc compartir les meves lectures, me 
perdonen les meves faltes i m'ensenyen moltíssimes coses 
en el meu llarg camí cap a la meta: ser una bona lectora.”

• “L’esforç diari i continuat sobre uns textos mestres són com 
una aula virtual on, gairebé sense adonar-te’n, vas aprenent 
una mica l'ofici d' escriure segons el teu bagatge i estil 
personal “ 
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Moltes gràcies per la 
vostra atenció 

Ester F. Matalí
esterfmatali@gmail.com


