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INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES a la biblioteca.  
 

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

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 
BLOC    CINEMÚSICA http://bptbloc.wordpress.com 
BLOC    BIBLIOTECA & TGN  https://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 
CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FRANCÈS, ALEMANY, ANGLÈS... FRANCÈS, ALEMANY, ANGLÈS... FRANCÈS, ALEMANY, ANGLÈS... FRANCÈS, ALEMANY, ANGLÈS...     
Els dissabtes APUNTA’T als clubs de Els dissabtes APUNTA’T als clubs de Els dissabtes APUNTA’T als clubs de Els dissabtes APUNTA’T als clubs de     

lectura en llengües.lectura en llengües.lectura en llengües.lectura en llengües.    
Gratuïts amb places limitades.Gratuïts amb places limitades.Gratuïts amb places limitades.Gratuïts amb places limitades. 
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CICLECICLECICLECICLE    
LÍNIA CONTÍNUALÍNIA CONTÍNUALÍNIA CONTÍNUALÍNIA CONTÍNUA    

MaigMaigMaigMaig----juny 2017juny 2017juny 2017juny 2017 

    
CLUBS DE LECTURA CLUBS DE LECTURA CLUBS DE LECTURA CLUBS DE LECTURA     

Conductor: Sergi XirinacsConductor: Sergi XirinacsConductor: Sergi XirinacsConductor: Sergi Xirinacs 
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DILLUNS 22 DE MAIG 2017 a les 18.30 h                COMPARTIM LA  LECTURA 
 

Combatents en  nom d’Al�là: de Catalunya  al    
Gihad d’Anna Teixidor  
 

Qui fou el primer català que va marxar a Síria? 
Com són aquests joves que abandonen Catalu-
nya i arrisquen la vida per la seva idea de l’islam? 
Són víctimes de sofisticades eines de reclutament 
o culpables d’haver-se deixat enganyar? I quin 
paper hi té la dona? Quins són els perills actuals i 
què hi podem fer? Fruit d’una intensa investiga-
ció, amb casos reals i testimonis en primera perso-
na, Combatents en nom d’Al�là dóna veu a 
aquests joves que han viscut aquest procés de 
radicalització gihadista al nostre país. Una visió 
excepcional del gihad a casa nostra.  

 
 
 

 

                      

CICLE LÍNIA CONTÍNUACICLE LÍNIA CONTÍNUACICLE LÍNIA CONTÍNUACICLE LÍNIA CONTÍNUA    
                                                                                Conductor: Sergi Xirinacs 

 
 

 

 

El Cicle Línia contínua s’endinsa en la confrontació humana que marca el 

tràgic darrer acte de la nostra Història. Violència, domini, extermini, refu-

giats. Invasió nazi, repartiment del món en blocs, imperi soviètic i ensulsia-

da, Afganistan, Txetxènia, Síria, gihad, polvorí d’Orient. 
 

Línia contínua és un cicle escènic organitzat per TeclaSmit Teatre, on un 

col�lectiu d’actors interpretaran a l’escenari textos literaris temàtics essen-

cials, testimonials. Activitats complementàries de cinema, xerrades 

col�loqui i club de lectura. Hi col�laboren l’Escola de Lletres de Tarragona i 

la Biblioteca Pública de Tarragona. 

DILLUNS 12 DE JUNY 2017 a les 19 h.                                          DOCUMENTAL 
 

To Kyma. Rescat al mar Egeu. Dirigit per David Fonseca i Arant-
za Díez.  

 
El documental relata la història d'una proesa: la d'un 
grup de socorristes catalans que s'han instal�lat com a 
voluntaris a l'illa grega de Lesbos per salvar vides al 
mar. Rescaten diàriament centenars, milers de perso-
nes que, fugint de la barbàrie de Síria, l’Iraq o 
l’Afganistan, es juguen la vida creuant l’Egeu des de 
Turquia en precàries barcasses. És un trajecte de deu 
quilòmetres que pot ser mortal.  

 

 

DILLUNS 26 DE JUNY 2017 a les 18.30 h                  COMPARTIM LA  LECTURA 
 

Lesbos d’ Arantza Díez  
 
L’octubre del 2015, Arantza Diez va viatjar a Lesbos 
per rodar el documental “To Kyma. Rescat al mar 
Egeu”. En aquella petita illa grega, porta d’entrada a 
Europa per a milers de persones, va compartir el dia a 
dia amb l’equip de socorristes catalans de Proactiva 
Open Arms, liderats per Oscar Camps, premi Català 
de l’Any 2015. De l’admiració per la seva tasca i la de 
centenars de voluntaris anònims arreu de la Mediter-
rània n’ha sorgit aquest llibre, un relat sobre allò que 
ens fa humans, però també una denúncia de la passi-
vitat de les institucions europees davant un drama 
que sembla no tenir fi.    

DIVENDRES 26 DE MAIG 2017 a les 20.30 h          REPRESENTACIÓ ESCÈNICA 
 

En nom de Déu ? 
Muntatge escènic acompanyat d’imatges sobre el gihadisme violent, a 
càrrec del col�lectiu TeclaSmit. S’interpretaran textos de diversa procedèn-
cia : Combatents en nom d’Al�là d’Anna Teixidor, La gran guerra per la 
civilització de Robert Fisk, La Bíblia, l’Alcorà i altres. 


