
Biblioteca Pública de Tarragona 
Fortuny, 30 

43001 Tarragona 
 

Telèfons Informació: 977 240 331 i 977 240 544 

Informació bibliogràfica i obtenció de  
documents: 977 248 304  

bptarragona.cultura@gencat.cat 
 

Horari: 
Dilluns de 15 h a 20 h 

Dimarts a divendres de 10 h a 20 h 

Dissabtes de 10 h a 14 h 
 

WEB http://bibliotecatarragona.gencat.cat 
 

BLOG    CINEMÚSICA  http://bptbloc.wordpress.com 
BLOG BPT & TGN: CULTURA I PATRIMONIS  

https://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 

 

 

 
 

 

                                                             

 

 

 
 

 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

Podeu reservar les vostres places a: 
 

.Biblioteca (al telèfon  

977 240 331 o al correu electrònic  

bptarragona.cultura@gencat.cat)  

 

.Museu del Port (al telèfon 977 259 400 Ex-

tensió 4422 o al correu electrònic 

museuport@por�arragona.cat) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DIUMENGE 28 D’OCTUBRE 

12 h Presentació del conte número 5 de la 
col·lecció Pe-t Museu 
 

 

 

 
 

Autors: Imma Pujol i Antonio Latre 

Edat: famílies amb infants a par%r  

de 5 anys 

Lloc: Museu del Port de  

Tarragona 

Amb reserva prèvia 

 

DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE 

12 h L’hora del conte  

 

 
 

 
 

Amb MonMas 

Edat: a par%r de 5 anys 

Lloc: Museu del Port de Tarragona 

Amb reserva prèvia 

  OCTUBRE 2018    

Josep, el llucet,  
 pescador  de palangre  

Una de les arts menors del Serrallo 

  NOVEMBRE 2018    

 

�na�e�    

Sota les  

De vegades, la mar resta en calma i la seva monòtona 

immensitat avorreix al Pirata Safata de Plata. De sobte 

el vent infla la vela del seu vaixell i tresor a la vista!!!  



 

El MAR bressol de CONTES.  

CONTES des del bressol  

arriba a la novena edició i  s’adreça,  

com sempre, al públic familiar. Volem fondre 

en una sola proposta el llegat del nostre mar, 

un Mediterrani viu, molt proper i alhora des-

conegut, farcit d’històries, mites i llegendes 

que formen part del nostre imaginari 

col·lec%u, i que des de la família s’ha transmès 

al llarg de generacions.  

 

Amb el projecte “El Serrallo, un lloc de conte. 

La memòria dels pescadors”  ens proposem 

fer una tasca de recuperació del patrimoni  

tradicional immaterial, centrat en explicar  

contes inspirats en el Serrallo i basats en la 

memòria de pescadors i persones vinculades 

al món de la pesca. 

 

 

La 9a edició d'El MAR bressol de CONTES. 

CONTES des del bressol s’insereix en el marc 

del conveni de col·laboració entre la Biblioteca 

Pública de Tarragona i el Museu del Port de 

Tarragona amb l'objec%u de desenvolupar  

ac%vitats conjuntes al voltant del foment de la 

lectura i del patrimoni marí%m. 

 

OCTUBRE 2018    

DIUMENGE 21 D’OCTUBRE 
 

 

12 h Ballmanetes  
 

 

 

 

 

 Amb la Marta Gorchs 
 

Diuen que les plantes necessiten aigua i 

llum per créixer, però que sobretot, els va 

molt bé que els parlin 
 

Edat: famílies amb infants de 2 a 4 anys 

Lloc: Museu del Port de Tarragona 

Amb reserva prèvia 

 

DIMARTS 23 D’OCTUBRE 

17.15 h Visita familiar a l’Observatori Blau 
 
 

 

 

Ac%vitat familiar per fer una immersió al fons marí  

i viure la subhasta del peix 

Lloc: Llotja del Peix. Confraria de pescadors  

al carrer Trafalgar, 25 

 

Edat: famílies amb infants a 

par%r de 6 anys 

Amb reserva prèvia 
 
 
 

 
 

DIJOUS 25 D’OCTUBRE 
17.30 h Reunió del club de lectura infan-l per a 

lectors de 8 a 10 anys  

Cicle trimestral  
 
 
 

Un club per llegir, aprendre i xalar  

 

Llegirem els contes, resultat de la col·laboració 

entre la Biblioteca i el Museu del Port de 

Tarragona dins el projecte «El Serrallo un lloc de 

conte. La memòria dels pescadors» 
  

.Ramon, el ranxero, de pescador a 

cuiner  
 

  

 

 

 

  

 

.En  

 

 

Escrits per l’Imma Pujol i il·lustrats per l’Antonio Latre, 

amb la coordinació i assessorament de Dolors Saumell i 

Mercè Toldrà 
 

Properes reunions: dijous 27 de novembre i  

                                   dijous 13 de desembre 
 

Coordinació del club: Imma Pujol 
 

Amb reserva prèvia 

El Serrallo un lloc de conte 

.Dolores, la remendadora, 

remalla  xarxes vora mar 

Joan, el seitonet, pescador de nit 


