
INSCRIPCIONS OBERTES 
 

Clubs de lectura a la Biblioteca Pública de Tarragona o a l’adreça 
de correu electrònic bptarragona.cultura@genca.cat 
Ruta cultural a la Biblioteca Pública de Torreforta o a l’adreça de 
correu electrònic imsstbto@tinet.org 

Biblioteca Pública de Tarragona 
Fortuny, 30, 43001 Tarragona 
Telèfons. Informació: 977 240 331, 977 240 544,  
977 248 304  
a/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 

 
 
 

Facebook Twitter     Bloc      Issuu    YouTube Picassa Pinterest Instagram 

Biblioteca Pública de Torreforta 
Pl. Tarragonès, s/n, 43006 Tarragona 
Telèfons. Informació: 977 550 235, 977 550 229 
a/e: imsstbto@tinet.org 
 
Horari estiu (24 de juny - setembre): 
Dilluns a divendres de 10 h a 14 h  
Dissabtes tancat 
 
Horari hivern: 
Dimarts, dijous, divendres i dissabtes de 10 h  
a 13 h  
Tardes de 16 h a 20 h 

        

ANY 
 

NEUS 
CATALÀ 

 
 

#NeusCatalà 
 

Octubre-Novembre 2015 

 
 

Activitats organitzades en el marc del Ple pel Català al Camp de Tarragona 
i amb la participació dels centres de formació d’adults 

del Departament d’Ensenyament 
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Aquesta tardor el Ple pel Català al Camp de                
Tarragona dedicarà part de la seva activitat a home-
natjar Neus Català, en el marc de la commemoració 
de l’Any Neus Català. Així s’aprofundirà en la dimensió 
del personatge, en el seu compromís i en tot allò que 
representa com a testimoni de les dones que van lluitar 
a la Guerra Civil i a la Segona Guerra Mundial.  

Neus Català va néixer l’any 1915 als Guiamets (Priorat). 
Es va diplomar en infermeria el 1937, formà part de les     
Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya i, en co-
mençar la Guerra Civil (1936), es traslladà a Barcelona. 
L’any 1939 creuà la frontera amb 182 infants orfes de la 
colònia Negrín de Premià de Dalt, que estaven sota la 
seva cura. A França, col�laborà en activitats de la Resis-
tència. Fou denunciada als nazis l’any 1943 i deportada 
a Ravensbrück, primer; i, posteriorment, al camp de Flos-
senbürg, on l’obligaren a treballar en la indústria arma-
mentística. En ser alliberada, retornà a França, on conti-
nuà la lluita clandestina contra el franquisme. Militant 
del PCC i d’EUiA, és sòcia d’honor de la Fundació Pere 
Ardiaca, a més d’una de les seves fundadores. És presi-
denta de l’Amical Ravensbrück des de la seva fundació 
(2005). Creu de Sant Jordi (2005), Medalla d'Or al Mèrit 
Cívic de l'Ajuntament de Barcelona (2014) i  Medalla 
d'Or de la Generalitat de Catalunya (2015). Aquest any, 
es fa un reconeixement a la seva figura amb la celebra-
ció de l’Any Neus Català que està coordinat per l’ Insti-
tut Català de les Dones.  

Per tal de donar a conèixer la figura de Neus Català 
amb tota la seva dimensió i reflexionar sobre tot allò 
que     representa, es proposaran lectures de tota mena 
(de  novel�la biogràfica, assaig, i lectura adaptada) dins 
dels clubs d’adults, de lectura fàcil i per a tots els pú-
blics.   Aquestes lectures s’acompanyaran amb algunes 
xerrades i una exposició que es podrà veure a la Biblio-
teca. 

 

EXPOSICIÓ “Les dones de Ravensbrück”  
d’Amical Ravensbrück.                         Del 
19 d’octubre al 6 de novembre, en horari 
de Biblioteca. 

DILLUNS 19 d’OCTUBRE,19 h, Biblioteca Pública de Tarragona      

Xerrada sobre Anna Sugrañes Boix, companya de partit de Neus 
Català, a càrrec de la seva filla, Clara Rivas Sugrañes.  

DIMECRES 28 d’OCTUBRE 

15 h, Biblioteca de Torreforta   Presentació del llibre Viure sense 
el meu fill de Josep Gironès, a càrrec de l’autor.  

19 h, Biblioteca Pública de Tarragona  Trobada del club de  
lectura d’Un cel de plom, amb Carme Martí, autora del llibre. 
Biografia novel�lada de Neus Català. 
 
DIMECRES 4 de NOVEMBRE,19 h, Biblioteca Pública  
Trobada del club de lectura d’Anna Frank. Diari d’una noia, 
adaptat a la lectura fàcil. Diari d’una adolescent jueva en 
l’Holanda ocupada. 
 

DIVENDRES 6 de NOVEMBRE, 19 h, Biblioteca Pública de Tarrago-
na Trobada del club de lectura de L’home en busca de  
sentit de   Victor Frankl (del cicle 
‘Llibres gairebé savis’). L’autor, psi-
quiatre austríac, descriu com va so-
breviure als camps de concentració. 
 

DISSABTE 7 de NOVEMBRE, 11 h - 13 h, 
pl. del Rei (Torre de Pilats)               
Quedem? Ruta cultural amb lectura de textos: “Les Oblates de 
Tarragona”, amb F. Xavier Tolosana, historiador, i  Josep Gironès, 
autor del llibre Viure sense el meu fill. 

DIMECRES 11 de NOVEMBRE,19 h, Serveis Territorials de Cultura               
Conferència “La repressió franquista a Tarragona i la presó de   
dones de les Oblates", a càrrec de l'historiador F. Xavier Tolosana 
i Meritxell Ferré. 
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