
CATÀLEG DE SERVEIS  
BIBLIOTECA PÚBLICA DE TARRAGONA 

SERVEI 
D’INFORMACIÓ  
 
PUNTS D’INFORMACIÓ 
Amb taulells a cada secció   
atesos per bibliotecaris  
per rebre informació i  
assessorament  personalitzats. 
  
DOCUMENTA’T A LA  
SECCIÓ LOCAL 
Per preguntes i consultes 
referents a les comarques de 
Tarragona.  
 
SERVEIS I TRÀMITS  
VIRTUALS 
Des de casa, 24 h els 365 dies 
de l’any:  
 Consulta dels catàlegs 
 Base  de dades de premsa 

local i comarcal 
 Documenta’t a la Secció 

local  
 Informació i ac vitats per 

correu electrònic 
 Pregunteu, les  
   biblioteques responen 

DIARIS I REVISTES 

Consulta de premsa diària  
nacional i internacional.   
Préstec de revistes. 
Diaris oficials i legislació.  
Base de dades de  
premsa local i comarcal.  

SERVEI DE PRÉSTEC 
 
CARNET DE LA  BIBLIOTECA  
Vàlid per a totes les biblioteques 
públiques catalanes. És gratuït i us el 
fem al moment, presentant el DNI.  
 
PRÉSTEC 
15 llibres, 5 CD, 5 DVD i 5 revistes durant 
30 dies i fins a un màxim de dues 
 renovacions. Préstec llibres electrònics. 
 
PRÉSTEC A DOMICILI 
Si esteu malalts o teniu dificultats  

siques per desplaçar‐vos us portem els 
llibres, pel·lícules o música a  
casa. La Biblioteca arriba allà on ets tu.  
 
PRÉSTEC A ESCOLES I ENTITATS 
Amb el carnet d’en tat,  30 llibres, 15 
CD, 15 DVD i 5 revistes durant 30 dies i 
fins a un màxim de dues  
renovacions. 
 
PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI  
Us portem 5 documents d’altres 
biblioteques públiques catalanes. Servei 
gratuït, i els materials arriben entre 7 i 10 
dies després de la pe ció.   

CINEMA I MÚSICA 

Pel·lícules i música per  
gèneres cinematogràfics i es ls 
musicals.  
Recomanacions i ac vitats.  
Bloc CineMúsica.  
Projeccions de cinema en català. 

SECCIÓ LOCAL 

Especialitzada en informació i 
bibliografia sobre Tarragona i 
comarques. Ac vitats de  
difusió història, literatura i el 
patrimoni cultural.  
Bloc Biblioteca & TGN 

SERVEI D’INTERNET, ZONES 
WI‐FI, REPROGRAFIA 

Ordinadors amb accés a  
Internet i ofimà ca.  
Zones  Wi‐Fi.  
Préstec de portà ls i tauletes.  
Servei de fotocòpies. 

CONSULTA DE FONS  
PATRIMONIALS 

 Adreçat a inves gadors.  
 

FORMACIÓ 
 

FORMACIÓ EN TIC 
Tallers pràc cs i gratuïts  
d’iniciació: Informà ca,   
ofimà ca, Internet i xarxes  
socials. 
Sessions forma ves: música, art, 
llengua, història, fotografia i molt 
més. 
 
VISITES GUIADES 
Per conèixer la Biblioteca.  
Adreçades a usuaris, a      en tats 
i a famílies (inclou   dinamització a la 
Sala infan l). 
 
BIBLIOTECA I ESCOLA 
Visites guiades amb i neraris 
adaptats als nivells de cada grup. 
Préstec de lots  temà cs i de fic‐
ció. Centres d’interès ESO i BAT. 
Materials de    reforç i aprenen‐
tatge de  llengües. 

CLUBS I ACTIVITATS  
PROMOCIÓ LECTORA 
Foment de la lectura i  
reforç del paper socialitzador 
de la Biblioteca. Difusió de la 
cultura, literatura i llengua.  
Clubs de lectura fàcil.   
Promoció d’autors locals. 

SALA INFANTIL I  
JUVENIL 
Creixeu amb nosaltres llegint, 
escoltant, aprenent, creant…  
Bebeteca. Ac vitats. Clubs de 
lectura. Ballmanetes i  
laboratoris. Des dels + pe ts i fins 
als 12 anys. Centre d’interès de 
Joves a planta primera. 



CATÀLEG  
DE SERVEIS  
 
DE LA BIBLIOTECA 
PÚBLICA  
DE TARRAGONA 

Cultura. Biblioteques 

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 
 
Horari Estiu  
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 
 
WEB http://bibliotecatarragona.gencat.cat 
BLOC CINEMÚSICA http://bptbloc.wordpress.com 
BLOC BIBLIOTECA & TGN : CULTURA I PATRIMONIS 
https://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 
 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 
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