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INSCRIPCIONS OBERTES a la Biblioteca.  
 

També les podeu fer per correu:  
bptarragona.cultura@gencat.cat 

Biblioteca Pública de Tarragona,  Fortuny, 30, 43001 Tarragona 
Telèfons. Informació: 977 240 331, 977 240 544, 977 248 304  
c.e.: bptarragona.cultura@gencat.cat 
 
Horari estiu (juliol - setembre): 
Dilluns de 15 h a 20 h  
Dimarts i dijous de 10 h a 20 h  
Dimecres i divendres  de 10 h a 15 h 
Dissabtes tancat 
 
Horari hivern: 
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 
BLOC    CINEMÚSICA http://bptbloc.wordpress.com 
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 “ANY LLULL” #AnyLlull 

EXPOSICIÓ 2 AL 20 de NOVEMBRE 

La vida desmesurada de Ramon Llull 

El 2016 és l’Any Ramon Llull, en què es recorden els 700 anys de la seva mort. Amb motiu 

d’aquesta commemoració, la Institució de les Lletres Catalanes ha creat una instal�lació 

itinerant que es posa a disposició de les biblioteques públiques de Catalunya. 

Mostra bibliogràfica 

Edicions destacables de l’autor  que es conserven al fons patrimonial de la Biblioteca de  

Tarragona. 

 

 

 

DIMECRES 19 D’OCTUBRE 2016 a les 18.15 h 
Conferència d’Albert Soler: “Ramon Llull, ment prodigiosa, creativitat  
desbordant".  
 
Inauguració del curs del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona.  

Ramon Llull és un dels escriptors i pensadors més desta-

cats de l’edat mitjana, no sols dels territoris de parla ca-

talana, sinó de tot Europa. Un nom que supera l’abast 

català i que és patrimoni de la humanitat. La seva tra-

jectòria va afavorir que fes aportacions remarcables en 

tots els àmbits del saber de la seva època, que van des 

de la filosofia i la tecnologia, fins al dret, la medicina, 

l’astronomia, la retòrica o la lògica. Al mateix temps, va 

produir una extraordinària obra literària, que se situa als 

inicis de la tradició literària catalana, i que inclou títols 

emblemàtics com el Blanquerna, el Llibre de les bèsties 

o el Llibre del gentil.  

DILLUNS 7 DE NOVEMBRE 2016  
a les  19 h 
 
Conferència 
“Ramon Llull: l'obsessió per la veritat”.  
 A càrrec de Mercè Sardà, filòloga i  

 professora.  
 
 Lloc: Biblioteca Pública de Tarragona 

DIVENDRES 11 de NOVEMBRE 2016 a les  19 h                 
 
Lectures per commemorar l’Any Llull.  
Selecció de textos del Llibre de les bèsties i del Llibre d’Evast e Blanquerna. 
 

 A càrrec de Sergi Xirinacs i amb lectures per part del col�lectiu TeclaSmit. 

Lloc: Biblioteca Pública de Tarragona 


