LES BASES DEL CLUB DE LECTURA DE ROSA SENSAT “EDUCACIÓ I
SOCIETAT”
L’Associació de Mestre Rosa Sensat vol posar en marxa un club de lectura per a adults
obert a tothom, entorn a l’educació i la societat, amb la voluntat de reflexionar
obertament i lliurement sobre les relacions que s’estableixen entre l’educació, la
política, l’economia i la societat, i com afecten aquestes en el futur de l’educació tant
localment com globalment.
Els textos i els llibres poden ser tant en català com en castellà.
La relació dels llibres a llegir es decidirà cada any, per votació, a partir d’una tria feta
per Rosa Sensat entre els títols que aportin els propis participants.
El grup tindrà un màxim de 25 persones. Es demana un compromís d’assistència i
participació al Club. En cas que alguna de les persones participants es doni de baixa
serà substituïda el mes següent per una persona que estigui en llista d’espera.
La participació al Club de Lectura és gratuïta.
Es reunirà una vegada al mes, els segons dimarts de mes, de 18.30 a 20 a la biblioteca
de Rosa Sensat.
El calendari de trobades serà:













15 de desembre: presentació
12 de gener
9 de febrer
8 de març
12 d’abril
10 de maig
14 de juny
19 de juliol (es farà el tercer dimarts per la celebració de l’Escola d’estiu durant
els primers quinze dies)
13 de setembre
11 d’octubre
8 de novembre
13 de desembre

Es llegirà un llibre al mes.
Periòdicament es programarà un debat/col·loqui obert i públic sobre un dels
llibres/textos llegits.
Cada membre del Grup haurà de procurar-se el seu exemplar del llibre. No caldrà que
tothom tingui la mateixa edició.
El grup comptarà com a conductor al politicòleg Ferran Casanova i Ferrer.
La difusió del Club es farà a través de les xarxes socials de Rosa Sensat, per correu
electrònic, i la web.
Es podrà crear un blog del Club, obert a la participació de tots els membres, i que
servirà de punt d’informació del Club.
En cas que es tracti d’un text/llibre la llengua original del qual sigui diferent del català o
castellà, sempre que es pugui (hi hagi traducció) es llegirà en català.

