
 

 

Biblioteca Pública de Tarragona,  Fortuny, 30, 43001 Tarragona 

Telèfons. Informació: 977 240 331, 977 240 544, 977 248 304  

bptarragona.cultura@gencat.cat 

 

HORARI: 
Dilluns de 15 h a 20 h  

De 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    BIBLIOTECA & TGN  https://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 

 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 
 
 

 

    

INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES a la biblioteca. 
Inscripció prèvia. Places limitades 

 

També a través de:  
 

bptarragona.cultura@gencat.cat 

PASSEJADES  

MATINALS 

L’Oliva. 19 octubre. Parc del Francolí. 3 novembre. 

Barri jueu. 9 novembre. Part Baixa . 23 novembre. 

TARDOR 2018 



 

 

 
 

 

 

 

 

L’Oliva : un barri amb història. 
 

Des d’una certa distància la muntanya de  l’Oliva ha viscut la història de 
la ciutat. A vegades, la història en majúscula; durant el Setge a Tarrago-
na de les tropes de Napoleó o els tràgics afusellaments de la guerra civil 
i postguerra. Unes altres, la història menuda a través d’homenatges a 
personalitats, dies de la mona, replantacions forestals, acampades, bere-
nars o reunions polítiques i socials.  Les restes del desaparegut Fortí, els 
dipòsits de l’aigua, el zig-zag, l’antena de la ràdio i tants altres masos, 
funcionals o més senyorívols, configuren encara un entorn viu i amb en-
cant. Pere Manuel Llorens, veí estudiós del barri, seràqui ens acompa-
nyarà.  

DIVENDRES 19 

OCTUBRE  

a les 10.30 h 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Parc del  Francolí. La tardor. 
 
El Parc urbà del Francolí ocupa 12,7 hectàrees i és contigu a la llera del 
Francolí, que desemboca un quilòmetre més enllà. Va ser inaugurat fa 
una dècada, per intentar la recuperació paisatgística de l’entorn i per do-
nar-li nous usos lúdics i socials. És l’inici de l’anella verda que hauria de 
connectar els rius Francolí i Gaià i la costa. Els arbres poden ser estudiats 
i descrits científicament, però també són elements del patrimoni natural, 
transmissors de vida, amb propietats curatives, amb determinades for-
mes estètiques... Les espècies i subespècies que trobarem són diverses i 
universals, predominant les autòctones mediterrànies. La ruta estarà 
guiada per Raül Fon-Quer, biòleg, enginyer tècnic agrícola i farmacèutic.   

DISSABTE 3  

NOVEMBRE  

a les 10.30 h 

 
 

 

 

 

 

Els jueus a Tarragona. 
 

El barri jueu estava perfectament delimitat. Les primeres traces són del 
segle XII i el màxim esplendor va coincidir en el temps de Jaume I. A 
partir del progrom de 1391 va entrar en decadència, per acabar definiti-
vament, un segle després, amb l’expulsió dels jueus sota el regnat dels 
Reis Catòlics. Com molts altres, el call de Tarragona estava format per 
un conjunt de carrers estrets i carrerons que conduïen a la plaça princi-
pal, o plaça de la jueria (actual plaça dels Àngels). A la plaça i al llarg  
del carrer principal es trobaven els edificis més representatius: el forn, 
els banys i la sinagoga. El cementiri jueu era fora ciutat, prop de la platja 
del Miracle. L’historiador Xavier Mejuto ens farà la visita. 

DIVENDRES 9 

NOVEMBRE  

a les 10.30 h 

 
 

 

 

 

 

 
Indústria i habitatge al centre de la Part Baixa. 
 

Durant tot el segle XIX i bona part del XX la part baixa de Tarragona ha 
acollit petits tallers, indústries i magatzems, així com habitatges de di-
versa factura. L’arquitecte Ramon Aloguin descriurà les vicissituds d’edi-
ficis interessants que encara són en peu i ens explicarà la història social 
que hi ha darrera les transformacions econòmiques i urbanístiques de la 
part central del barri.  Entre altres, tindrem notícia de la Duana (Casa 
Melcior Lloveres), l’Ideal Cinema, els magatzems Steiner, Bonsoms i 
Müller, la Chartreuse o les restes de les fortificacions del Setge de la 
Guerra del Francès.  

DIVENDRES 23 

NOVEMBRE  

a les 10.30 h 


