
 

    

PLACES LIMITADESPLACES LIMITADESPLACES LIMITADESPLACES LIMITADES    
INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES a la Sala infantil 

 

i també:  
 

bptarragona.cultura@gencat.cat 

 Cicle  

PENSAR EN VEU ALTA  

Club de lectura  
de pensament filosòfic 

CLUB DE LECTURA JUVENIL  

JOVES ATRAPATS PER LA LECTURA 

Coordina: Muntsa Plana  
 

 

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 
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/ 
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DISSABTE 25 DE NOVEMBRE de 10 h a 11.15 h 

DISSABTE 23 DE DESEMBRE de 10 ha 11.15 h  

DISSABTE 14 D’OCTUBRE d’11 h a 12 h 

PRESENTACIÓ DEL CICLE TRIMESTRAL 

De 6è de Primària a 2n d’ESO 

Una cosa és coneixement i una altra, saviesa. El 

coneixement s’aprèn amb el cervell; la saviesa, amb 

el cor. La mare era sàvia sense saber de lletra. Per 

això en les cultures antigues és tan important tenir 

memòria. Però també ho és en les cultures actuals, 

perquè allò que no s’escriu o no es grava no es 

recorda, i es perd. No tot es troba a Google! 

Momo sap escoltar molt bé, sap escoltar quan gairebé 

ningú escolta. 

En quin moment de la vida, les persones perden els seus 

somnis? També nosaltres ens convertirem en Homes 

Grisos? 

També deixarem de tenir temps per viure? Temps per 

estar amb les persones que estimem? Temps per aturar-

nos a mirar els núvols?...  

I Momo... què en pensa de tot això? 

Tots som diferents, i aquesta diferència és la 

que ens fa créixer, nodrir-nos i aprendre els 

uns dels altres...  

DISSABTE 28 D’OCTUBRE de 10 h a 11.15 h 

CLUB DE LECTURA JUVENIL  

JOVES ATRAPATS PER LA LECTURA 

El plaer de pensar junts. De compartir en veu alta els nostres 

pensaments i nodrir-nos, així, de les nostres diferències. El plaer 

d’aprendre a escoltar i escoltar-me. Al cicle de Pensar en Veu Alta 

gaudirem de la màgia de la literatura, aprendrem a llegir entre línies. 

Aprendrem, també, a escoltar els nostres pensaments, a estirar el filet 

de tot allò que la història llegida ens ha remogut dins nostre per a fer-

nos moltes preguntes que posarem en comú i que raonarem plegats, 

aprenent a dialogar. Iniciarem i compartirem un viatge del pensament 

crític i reflexiu. 

Qui és la Muntsa Plana? 

“Crec que quan estava dins de la mare ja devia de fer-me mil 

preguntes... perquè des de sempre no he parat de preguntar-me i de 

preguntar. De petita era molt tímida però ben aviat vaig descobrir que 

podia parlar de moltes maneres i fer-me entendre. Així vaig començar 

un viatge a través de les arts: literatura, pintura, música, dansa i 

teatre... que van esclatar plens de vida dintre meu. 

Vaig formar-me en art-teràpia, també en procediments pictòrics, 

gravat, cant, piano, teatre i creació literària. Continuo fent-ho, ja que la 

vida és un aprendre constant, jugant amb el violoncel, la dansa 

integral,  les lectures dramatitzades, la narració oral i escrita... “ 


