
 AGENDA D’ACTIVITATS                        INFANTILS                        
Aquest mes felicitem a...   

25 anys de la publicació del 
Teatre de mitjanit 

Kveta Pacovska 

A l’expositor de la sala infan�l hi trobareu tres  

enigmes. Més informació al taulell 

Llibres per a infants i joves  

Harry Po�er: màgia, mags i bruixots 

Dijous 9 de novembre………....….17.30 h 
Laboratori crea�u d’àlbums per a Pe�ts il·lustrats  

 
Us convidem a par�cipar i experimentar en 

aquesta sessió de recerca, dibuix, composició, 

creació i cultura 

Amb l’Armand, il·lustrador 

Edat: infants de 6 a 11 anys 

Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 
 

Divendres 10 de novembre……..….17.30 h 
17.30 h Xerrada + Taller de punts de llibre 

Buscant  a                    Buscant  a                    Buscant  a                    Buscant  a                        

                                                                                                                                                                        

Amb el Xesco (10 anys) i la seva mare 

Ester Martínez-Villa 
Edat: famílies amb infants a par�r de 7 anys i 

adults interessats 

Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 

Cicle Màgia, mags i bruixots 

Dissabte 11 de novembre…….…………..…

12.15 a 13.15 h Reunió del club de lectura juvenil  

Joves Lectors  (a par�r de 14 anys)  

Cicle anual: “M’exalta el nou i  

m’enamora el vell” J.V. Foix, 1947 

A càrrec d’Imma Pujol 
Comentem: Jane Austen en còmic, J.D. Salinger. El vigilant en 

el camp de sègol i novetats juvenils 

Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 

 
 
 
 
 
 
 

DIJOUS 2 DE NOVEMBRE 
17.30 h Taller 

El mar, El mar, El mar, El mar, taller de natura taller de natura taller de natura taller de natura     

Amb Marina San José 

Lloc: Biblioteca Pública de Tarragona 

Edat: a par�r de 5 anys 

Cicle:El mar bressol de contes. 
Contes des del bressol  

8a edició. Del 22 d’octubre al 12 de novembre de 2017 
Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona i  

Museu del Port de Tarragona 
 

Il·lustracions que parlen 

DIUMENGE 12 DE NOVEMBRE 
12 h L’hora del conte  

Contes marinersContes marinersContes marinersContes mariners    
Amb Adriana Segurado 

Edat: a par�r de 5 anys 

Lloc: Museu del Port de Tarragona. Amb reserva prèvia 

Dimarts 7 de novembre………………….. 
La Sala infan�l us recomana… Lectures infan�ls i juvenils  

Disponibles al Facebook i a la Sala 

 

 

 

 

 

 

Dimarts 7 de novembre…………….....….17.30 h 
L’hora del conte 

Rondalles màgiques Rondalles màgiques Rondalles màgiques Rondalles màgiques     
Vet aquí en aquell temps en que les bèsties parlaven...Vet aquí en aquell temps en que les bèsties parlaven...Vet aquí en aquell temps en que les bèsties parlaven...Vet aquí en aquell temps en que les bèsties parlaven...    

Amb l’Imma Pujol 

Edat: de 5 a 8 anys 

Cicle Màgia, mags i bruixots 

 

Cicle:El mar bressol de contes. 
Contes des del bressol  

per per per per     

Londres! Londres! Londres! Londres!  



Dimarts 14 de novembre………........ 
12.15 h La Sala infan�l a Tarragona Ràdio 

 

Dimarts 14 de novembre……….........….18 h 
Espectacle de màgia 

Màgia amb aliments 
Amb el Mag Gerard 

Edat: famílies amb infants a par�r de 5 anys 

Entrada lliure. Aforament limitat 

Durant l'espectacle sorteig d’un exemplar del seu llibre  

Màgia amb aliments entre els assistents! 
 
 

Dins l'11 Fes�val Internacional Teatre Màgic,  
del 5 de novembre al 2 de desembre 
 

 

Dimecres 15 de novembre……………………... 
Calent, calent... Guia del + nou de literatura juvenil. Guia de 

novetats juvenils (+ 12 anys)  arribades a la Secció Jove (Planta 1) 

 

Dijous 16 de novembre………17.30 a 18.30 h 
Taller de ciència 

Els orígens de la xocolata 
Amb la inves�gadora Laura Bricio, del Departament  

d’Història i Història de l’Art de la URV 

Edat: 9 a 12 anys 

Places limitades. Inscripcions a la sala infan�l.  

Cicle: Ciència i Xocolata, del novembre fins al juny de 2018, 

organitzat per la URV i l’ICIQ    
 

Proper taller: dijous 14 de desembre  

 

Divendres 17 de novembre………...…17.30 h 
         

JOVES MAGS.JOVES MAGS.JOVES MAGS.JOVES MAGS.    
ESPECTACLE DE MÀGIAESPECTACLE DE MÀGIAESPECTACLE DE MÀGIAESPECTACLE DE MÀGIA    
Busquem lectores i lectors, de totes les edats,  

que sàpiguen fer trucs de màgia i que vulguin  

compar�r els seus poders i deixar-nos bocabadats! 

Presenta: Marina San José 

Inscripcions a la Sala infan�l 

Cicle Màgia, mags i bruixots 

 

 

Dissabte 18 de novembre………….…11.30 h 

Harry Po�er i l’Orde del Fènix  
Pel·lícula no recomanada per a menors de 7 anys. 

EEUU, 2014. 140’ Català 

Lloc: Sala infan�l 

Cicle de cinema familiar 

Cicle Màgia, mags i bruixots 
 

Dilluns 20 de novembre………………..17.30 h 

Ballmanetes 
El somriure de la Daniela 

Amb l’Agus Farré 

Edat: fins a 3 anys 

Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 
 

Dimarts 21 de novembre….……………….…... 
 

 

 

 

 
 
 

Dimarts 21 de novembre……………….....18 h 
Conversem amb...  

Vols conèixer l'autora de                          en català? 

Amb Laura Escorihuela, traductora dels quatre 

primers llibres de Harry PoLer al català 

Edat: nois i noies a par�r de 9 anys i adults interessats 

Imprescindible haver llegit algun dels llibres 

Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 

Cicle Màgia, mags i bruixots 

Dijous 23 de novembre………………...17.30 h 
Reunió del club de lectura infan�l Els Barrufadors i  

devoradors de llibres  (7-8 anys, 2n i 3r de primària)  

Cicle trimestral: L'aventura de pensar. Club de lectura infan�l 

de filosofia  

A càrrec d’Eva Gloria i Imma Pujol   

  

Comentem: 

Anthony Browne. Cosita linda 

Emily Hughes. Salvatge 

 Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 

Propera reunió: dijous 21 de desembre 

 

Del 20 al 30 de novembre trobareu una 

exposició de poesia i una safata de degus-

tacions poè�ques màgiques.  

Veniu a tastar-les i par�cipeu als nostres  

enigmes. 

Cicle Màgia, mags i bruixots 
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No us perdeu... 

El recull de cinema El recull de cinema El recull de cinema El recull de cinema ++++    màgiamàgiamàgiamàgia    
Recull de pel·lícules en que la màgia és molt  

important!  

 

 

 

 

 

 

 
 

I EL MES DE DESEMBRE..... 
 

Que la força us acompanyi!  
 

2a trobada de fans d’ 

 

 
 
 
 

Podeu venir disfressats de personatges de les pel·lícules 


