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Lectura pública del llibre “L’Hospital dels pobres” de Tània Juste 
als jardins del Recinte Modernista  
 
Sant Pau festeja Sant Jordi, dia d’entrada gratuïta, amb una iniciativa de 
participació ciutadana que vol fer de la lectura l’eix d’una jornada cultural per 
excel·lència 
 
La Mediateca de Casa Àsia organitza un Bookcrossing al Recinte Modernista 
 
 
 
El Recinte Modernista de Sant Pau vol festejar Sant Jordi, dia d’entrada gratuïta, amb 
una lectura pública del llibre “L’Hospital dels pobres” (ed. Columna) de Tània Juste. 
Els jardins del Recinte s’habilitaran com una sala de lectura en la qual els visitants 
podran llegir fragments del llibre entre les 11 i les 14 hores. 
 
La lectura és terapèutica i, en aquest cas, què millor que un relat que transporta al 
lector a part de la història de l’hospital, des de la Santa Creu al conjunt arquitectònic 
de Domènech i Montaner. Un passeig per la Barcelona de finals del segle XIX i principis 
del XX. 
 
La lectura l’iniciarà l’autora del llibre i tot seguit cedirà el testimoni als visitants. S’ha 
previst que cada persona estigui un màxim de cinc minuts llegint. Joves i no tant joves 
podran participar en una iniciativa que el Recinte Modernista té intenció de repetir 
cada Sant Jordi, com una activitat més d’aquesta jornada cultural per excel·lència. Per 
participar-hi en aquesta activitat, enviar un correu a: activitats.recinte@santpau.cat. 
 
La música també tindrà el seu espai al Recinte en aquest dia. A les 17 hores, a la Sala 
Domènech i Montaner, la violoncel·lista Paula Sánchez oferirà un concert en petit 
format. 
 
I com no podia ser d’altra manera, els estudiants de 6è de Medicina de la Universitat 
Autònoma de Barcelona vendran roses a la porta principal del Recinte i Laie, la botiga 
de Sant Pau, instal·larà la seva parada de llibres també en aquest espai. Tània Juste i 
Gisela Pou, autora del llibre “La veu invisible” (Columna/Planeta), també amb Sant Pau 
com a protagonista indirecte de la trama, signaran exemplars de les seves novel·les al 
llarg del matí. 
 
Soseki, Manicka, Tagore i altres autors al Bookcrossing de Casa Àsia 
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La  Mediateca de Casa Àsia posa a disposició dels usuaris una gran varietat de títols 
emmarcats dins de l’iniciativa de  Bookcrossing. Aquesta campanya té com a finalitat 
posar en circulació llibres lliures perquè els recullin altres lectors, amb la intenció que 
aquests gaudeixin de la seva lectura i tornin a alliberar-los en altre punt del món.  

Autors com Soseki, Manicka o Tagore són una mostra del que podreu trobar en els 
exemplars repartits per les noves instal·lacions de la Mediateca, ubicades al Pavelló 
de Sant Manuel i per tot el Recinte Modernista de Sant Pau. En total, es posarà en 
circulació una seixantena de títols perquè siguin recollits i alliberats en algun altre 
punt diferent de Casa Àsia, de Barcelona i del món. 

A més a més, es donarà a tot aquell que s’apropi a la Mediateca un punt de llibre 
especial per la diada. 

 
 

 

Barcelona, 21 d’abril  de 2015 


