Naix «Llegeix i gaudeix» el club de lectura de la biblioteca Marià Villangómez
divendres, 18 d'octubre de 2019 11:42

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Cultura, informa que el pròxim dimarts 19 de
novembre a les 20.00h, la Biblioteca Marià Villangómez acollirà la primera sessió del club de
lectura «Llegeix i gaudeix» dirigit per la bibliotecària Lorena Francisco Garcia.

Aquest club de lectura s’ha creat arrel les inquietuds d’un grup de persones aficionades a la
lectura a la nostra illa. El seu funcionament es basarà en que cada participant del club llegirà un
llibre a casa seva, i l’últim dimarts de cada mes es reuniran a la biblioteca per debatre sobre el
que han llegit.

La consellera d'Educació i Cultura, Susana Labrador, ha assenyalat que amb iniciatives com
aquesta “pretenem fomentar la lectura entre la població de l'illa, a la vegada que es crea un
grup que comparteix aquesta afició que tan beneficiosa és tant per l'adquisició de
coneixements, com pel foment del pensament autocrític o com de font d'entreteniment, i que a
més es pot practicar en qualsevol lloc i a qualsevol edat”.

Primer llibre: El sopar
El llibre proposat per a la primera sessió és El sopar de l’autor holandès Herman Koch. Es
tracta d’una novel·la àcida i provocadora que apunta sense miraments a tota una classe social
dels Països Baixos i, per extensió, a tot Europa, instal·lada en la seva satisfacció i complaença,
i indiferent cap a la nova generació.

A la Biblioteca Marià Villángomez de Sant Francesc hi ha a disposició de les persones que hi
vulguin participar 10 exemplars per prestar. Només s’han d’inscriure al club a través de l’adreça
electrònica biblioteca@conselldeformentera.cat i passar a la biblioteca per agafar el llibre i
llegir-lo abans del 19 de novembre quan posaran en comú les seves impressions.
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