
Tindran prioritat els usuaris de la Biblioteca. Edat: Majors de 18 anys.  
 

Per assis�r als tallers heu de rebre la  confirmació de l’admissió (per correu 

electrònic i si no en teniu, per telèfon). 
 

L’assistència és obligatòria i en cas de no poder assis�r cal avisar amb ante-
lació. Si no és així, les persones quedaran excloses de posteriors edicions. 

ACTIVITATS I TALLERS GRATUÏTS  

LLENGÜESLLENGÜESLLENGÜESLLENGÜES    

TICTICTICTIC    

CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA 

I MÚSICAI MÚSICAI MÚSICAI MÚSICA    

CLUBS DE CLUBS DE CLUBS DE CLUBS DE     

LECTURALECTURALECTURALECTURA    

  Tallers gratuïts amb places limitades. INSCRIU-TE per: 
 

         telèfon 977 240 331 - 977 240 544,  
correu bptarragona.cultura@gencat.cat (indicant nom, cognoms i telèfon)  

         o bé al taulell núm. 3 de planta primera 

HISTÒRIA I HISTÒRIA I HISTÒRIA I HISTÒRIA I 

CULTURACULTURACULTURACULTURA    
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SETEMBRE 2018SETEMBRE 2018SETEMBRE 2018SETEMBRE 2018    

La Biblioteca Pública de Tarragona posa a disposició dels seus usuaris el servei 

de préstec de tauletes i d’ordinadors portà�ls. Aquest servei és gratuït i té com 

a objec�u facilitar les tasques d’inves�gació, recerca de feina i aprenentatge.  
 

Pot u�litzar aquest servei qualsevol persona major d’edat que s’acredi� amb el 

DNI, NIE, passaport o permís de residència, i entregui el carnet de la Biblioteca. 

Demaneu més informació al taulell de la primera planta! 

PRÉSTEC DE TAULETES I PORTÀTILS! PRÉSTEC DE TAULETES I PORTÀTILS! PRÉSTEC DE TAULETES I PORTÀTILS! PRÉSTEC DE TAULETES I PORTÀTILS!     



 

 

ÉS SEGUR UTILITZAR INTERNET AL MEU MÒBIL? 

Quines eines he de fer servir per navegar sense por per la Xarxa? Què he de fer 

per no caure en anuncis comercials i/o correu brossa? 

A càrrec d’Alejandro García 
DIJOUS 6 de SETEMBRE de 18.30 h a 20 h 

ALLIBERA ESPAI DEL TEU MÒBIL 

Aprèn com alliberar espai del teu disposi�u amb l’ajut de l’espai virtual o núvol.  

Envia i descarrega els teus arxius sempre que vulguis. 

A càrrec d’Alejandro García 
DIMARTS 4 de SETEMBRE de 18.30 h a 20 h 

TIC TIC TIC TIC     

PRESENTACIÓ DE LA NOVA TEMPORADA DELS CLUBS DE LECTURA DE LA 
BIBLIOTECA 
 

La Biblioteca us proposa les lectures i posa els llibres en préstec a disposició dels 

membres de cada club de manera gratuïta. La finalitat dels Clubs és fomentar l'hàbit 

de la lectura, reforçar el paper socialitzador de la biblioteca pública a més de 

promocionar autors i temà�ques locals.  

Veniu i assabenteu-vos dels nous cicles que us proposem!  

Entrada lliure, aforament limitat. 
DIJOUS 20 de SETEMBRE a les 18.30 h 

 

 

CINEMA I MÚSICACINEMA I MÚSICACINEMA I MÚSICACINEMA I MÚSICA 
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RUTA LITERÀRIA “EL SERRALLO VIST PELS ESCRIPTORS” 

Tot passejant pel Serrallo escoltarem textos que han recreat literàriament el barri 

mariner i pescador de Tarragona. Així posarem en valor patrimoni vinculat amb el 

mar i el port, mitjançant la lectura en veu alta. Els autors dels textos seleccionats 

han intentat copsar què té, o què ha �ngut, el Serrallo de singular; d’altres han fet 

una descripció a par�r d’impressions, vivències i records personals i encara d’al-

tres han fet servir el Serrallo d’escenari versemblant per a les seves narracions.  

DIVENDRES 14 de SETEMBRE a les 19 h 

Lloc d’inici: Museu del Port.  

BIBLIOTEQUES AMB DO. GRAN RESERVA D’ÒPERA    

Una xerrada-audició-tast sobre l’òpera i el vi o, més aviat, sobre el vi a l’òpera. Amb 

els brindis més fes�us i les àries més vinícoles del repertori operís�c. Amb tast de vins 

gen�lesa de la DO Tarragona.  

A càrrec de David Puertas, músic i periodista, conferenciant i autor d’una dotzena 

de llibres sobre música.  

Entrada lliure, aforament limitat. 
DIJOUS 13 de SETEMBRE a les 18.30 h 

 
 
DOCS BARCELONA DEL MES: OVER THE LÍMIT 

Projecció del documental dirigit per Marta Pris. 
Fins on arribaries per aconseguir l’èxit? Aquesta és la història de l’atleta russa de gim-

nàs�ca rítmica, Rita Mamum. Versió original en rus sub�tulada en català.  

Apte per a tots els públics. Entrada lliure, aforament limitat. 
DIJOUS 27 de SETEMBRE a les 18.30 h  

 

 PASSEIG LITERARI PER L’ESCORNALBOU DE TODA 
Recorregut pel Castell-MonesKr  

Durant el passeig resseguirem els tes�monis d’alguns escriptors, ar�stes i historia-

dors que van fer-hi estada. 

DIUMENGE 16 de SETEMBRE a les 11 h 

Lloc: Castell-Mones�r d’Escornalbou. Organitzen: Biblioteca Pública de Tarragona i 

Agència Catalana del Patrimoni.  

Places limitades. Reserva prèvia al telèfon 977 834 007  

CLUBS DE LECTURACLUBS DE LECTURACLUBS DE LECTURACLUBS DE LECTURA 


