
Visita a la biblioteca “JOAQUIM CARBÓ” del CP Sant Josep El Pi d’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona) dia 28 de novembre del 2011. 

 

    

 

 

 



Em reben molt amablement i m’acompanyen a la biblioteca. Allà, l’ànima del projecte, més ben dit, de la 
realitat de la biblioteca, en Jaume Centelles està obrint  un munt de capses de llibres que s’han de repartir 
entre les aules i la mateixa biblioteca.  

      

 

Biblioteca per cert completament assortida de fons bibliogràfic i plena de joguines i pelutxos. N’observ uns 
quants que pengen del sòtil: -el món al revés- em diu en Jaume. També els ha arribat una folradora de llibres. 
(Costa uns 800 € crec recordar) –just nosaltres!!! 

                 

Abans d’entrar en olivetes, m’acompanya a visitar l’escola. És un edifici que ja té els seus anys però molt 
acollidor, on es respira molta vida. Escola de jornada partida, amb uns 275 alumnes. 100 queden cada dia a 
dinar. Molt complet en equipaments: sales de psico, informàtica, laboratori, teatre (gimnàs), anglès, hort 
escolar... Es veu que en Jaume és una persona molt estimada ja que els alumnes, així com el veuen, se li 
aferren, el saluden, li comenten coses... També em va presentant altres mestres amb qui coincidim. 



En Jaume és el director i dedica moltes hores a la biblioteca. Conta contes als més petits, dinamitza i anima la 
lectura dels més grans... 

      

De retorn a la biblioteca m’explica les activitats que es van fent. Destaca “El personatge Misteriós”: es tria 
un personatge de la literatura. Al passadís, just a l’entrada de la biblioteca, es van  col·locant pistes, una per 
setmana durant dos mesos aproximadament  que portaran als nins i nines a resoldre l’enigma. Ells poden 
entrar a la biblioteca a cercar informació durant el pati o a l’hora que tenen assignada setmanalment. En 
Jaume també els hi posa algunes pistes extres entre els llibres de la biblioteca. Una vegada creuen tenir la 
solució, l’anoten a una papereta i la dipositen a una urna. Tots aquells que ho han encertat es veuran 
recompensats amb un cromo que aferraran a un petit àlbum que tenen al llarg del curs. 

Per cert, durant el pati dos nins anaven destriant les respostes del personatge. Un d’ells pregunta al Jaume:  

-Si no ha posat l’accent, és vàlid? 
(Em mira irònicament) -L’accent és molt important, deixa la paperina a part, ja ho vorem. 
 
Una altre alumne, que acaba d’entrar a la biblioteca:  

-Jaume,  podríem comprar dos llibres de les memòries de  Steve Jobs? 
(Estranyat) - Bé. Però,  per què dos? 
- per si hi ha més gent que ho vulgui llegir, aquí, a la biblioteca... 
- Primer en compram un i després ja decidirem 
- D’acord 
- Què val? 
- No ho sé 
- Doncs. Averigua que val , m’ho dius i jo et donaré els diners i llavors aniràs a comprar-lo. 
(Després em comenta que quan li digui el preu, li donarà més doblers perquè en triï un altre, el que ell vulgui, i 
el compri) 
 
 
 
 



Comentam altres projectes que ja coneixia a través del seu treball, “La biblioteca, el cor de l’escola” premi 
Rosa Sensat d’animació a la lectura: “Cafè i llibres”  dirigit als pares (més ben dit a les mares, ja que ells, els 
pares,  mai hi participen) “Bibliotpati”, em comenta que ho fan per la primavera per allò del fred. M’ensenya 
molts del materials que han anat fent. Em crida l’atenció  un joc de l’OCA corresponent a un projecte de 
“Llibres de por”  molt ben confeccionat i il·lustrat. 
 
Parlam també de LA LLIGA DELS LLIBRES. Aquest és un projecte organitzat per l’Ajuntament d’Hospitalet, 
al qual hi participen els cursos de cinquè de diferents escoles (enguany 25). Aquests centres,  reben de 
l’Ajuntament lots de 15 llibres que els alumnes han de llegir. (El centre en compra més perquè n’hi hagi per a 
tots).  A final de curs es fa un joc de preguntes sobre els llibres. El projecte acaba amb una festa.   
Durant el curs, els dies que cinquè va a la biblioteca, en Jaume els hi comenta aspectes relacionats amb 
aquests llibres (autor, editorials, debats sobre la temàtica...). Així els motiva en les lectures. 
 
Per acabar, vull dir que per a mi ha estat molt enriquidora aquesta visita i esper que podem en un futur aplicar 
alguns d’aquests projectes o idees a la nostra escola. 
 
Per cert, quan m’entornava cap a Barcelona em vaig aturar a un bar a fer un cafè i a l’escusat, deixant-hi  tot 
el material que m’havia donat en Jaume Centelles (cromos, xapes, programes del cafè i libres, quadernets 
dels jocs del personatge misteriós...) Quan ja era a Barcelona i me’n vaig adonar de la feta, vaig agafar el 
metro i hi vaig tornar a veure si ho trobava: 
 “Tardis piulasquis...”  Quina ràbia!!!   Què hi farem?    
 
 
 
 

        
 
             LA DAMA DE LA BIBLIOTECA                                                            LES MALETES VIATGERES 

 



             

              UNA ESCALA EXPOSITOR                                                            LA MASCOTA DE LA BIBLIOTECA 

 

 

 



     

 

 

                                                          Gràcies Jaume 


