
 

 Cultura. Biblioteques 

    

    

Biblioteca Pública de Tarragona 
Fortuny, 30 . 43001 Tarragona 

 
Telèfons  Informació:  
977 240 331 - 977 240 544 

Informació bibliogràfica i obtenció de documents: 
977 248 304 ; bptarragona.cultura@gencat.cat 

 
HORARI   
Dilluns de 15 h a 20 h   

Dimarts a divendres de 10 h a 20 h 

Dissabte de 10 h a 14 h 

 
WEB http://bibliotecatarragona.gencat.cat  

 

BLOG    CINEMÚSICA http://bptbloc.wordpress.com 

BLOG BIBLIOTECA & TGN: CULTURA I PATRIMONIS  
https://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 

 
CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

FEBRER 2018 

Celebrem  

l’Any Nou Xinès  
a la Biblioteca Pública de Tarragona 

Organitza :  Biblioteca Pública de Tarragona, Associació d'Estudiants i Investi-

gadors Xinesos de Tarragona i Aula de Xinès a Tarragona de l’Asociació de 

Dones Xines de Catalunya.  

Col·labora:  El Centre d'Estudis Hispànics de la Universitat de Rovirai Virgili. 



DIVENDRES 2 de FEBRER …………………………………………...……….. 17.30 h 

Celebrem l’Any Nou Xinès a la Biblioteca Pública de Tarragona 

Taller de jocs. Juguem amb els palets xinesos?  
 

Passeu una estona divertida jugant amb els palets xinesos. Sereu  capaços d’agafar 
boles de cristall amb els palets? I caminar portant una bola de ping-pong amb els pa-
lets?  
Els palets xinesos són els estris tradicionals per a menjar que es fan servir a la Xina, 
Japó, Corea del Nord i del Sud i Vietnam.  
 

Edat : a partir de 6 anys. Lloc : Sala infantil. Places limitades. Inscripció prèvia.  

 

A càrrec de la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili  
i Associació d'Estudiants i Investigadors Xinesos de  
Tarragona. 
 
Edat : tots els públics. Lloc : Secció Local. Entrada lliure, 
aforament limitat. 

 

A càrrec del Dr. Jose Luis Herce Virgil professor visitant del Departament d’Enginye-
ria Química de la URV. 
Tan sols en una sola generació, el país ha passat de ser un país pobre i subdesenvo-
lupat a convertir-se en una superpotència econòmica, industrial i tecnològica. 
 
Edat : tots els públics. Lloc : Secció Local. Entrada lliure, aforament limitat. 

DILLUNS 12 de FEBRER ……….……….……………….…………..…..……….. 19 h 
 

 

La Xina: del subdesenvolupament a superpotència  

 

A càrrec del professor Huang Yi, Sommelier de te de  
Barcelona.  
Es degustaran diferents varietats de te xinès. 
 
Edat : tots els públics. Lloc : Secció Local.  
Entrada lliure, aforament limitat. 

DIJOUS 15 de FEBRER ..…………………………………………….….……...….. 19 h 
 

 

Conferència: La cultura i la cerimònia del te xinès  

Taller de manualitats. L’òpera de Pequín  
 

Aprèn a pintar màscares a l’estil de l’Òpera de Pequín. L’Òpera de 
Pequín té una història de quasi 200 anys. El seu tret característic és 
la pintura de la cara i el color del vestuari que fan servir els actors: el 
negre representa un caràcter agosarat, el blanc un mentider, el blau 
un personatge fred i calculador i el color vermell un personatge va-
lent i lleial.  
 

Edat : a partir de 6 anys. Lloc : Sala Infantil. Places limitades. Inscripció prèvia. 

DIVENDRES 16 de FEBRER …………………….……………………...…….. 17.30 h 

DIMARTS 6 de FEBRER .………………………………..………………..……….. 19 h 
 

 

Xerrada/taller: Descoberta dels caràcters de l’escriptura 
xinesa  

DIVENDRES 9 de FEBRER …………………………………………......…….. 17.30 h 

Taller El drac xinès i la dansa del drac 
 

El drac xinès no és un drac dolent que s’ha de matar per alli-
berar la princesa… Descobriu la veritable història del drac xi-
nès i creem tots junts un drac gegant per a fer la dansa del 
drac.  
 

Edat : a partir de 6 anys. Lloc : Sala Infantil. Places limitades. 

Teatre d’ombres xineses.  
El tigre, la guineu i tres monjos xinesos  
 

Espectacle d’ombres xineses i taller per aprendre a fer ombres. El teatre d’ombres xi-
neses, conegut com a Piving, consisteix en un conjunt de figures simbòliques fetes 
amb pells curtides d’animals.  
 

Edat : a partir de 6 anys. Lloc : Sala Infantil. Places limitades. Inscripció prèvia. 

DIVENDRES 23 de FEBRER …………………….……………...…………….. 17.30 h 


