
Llibres per a tots al voltant de... 

24 
Descobreix la col·lecció  
de contes: ‘Petit Museu’ 

Contes creats pel Museu del Port  
i la Biblioteca, amb il·lustracions 
d’Antonio Latre 

Dilluns  

Club de lectura  
En família. Per a famílies amb 
infants de 5 a 6 anys 
(P5 i 1r de Primària) 

amb la Silvia Palazón 
Cicle trimestral 
Contes despentinats 
Llegim:  
Mare Medusa de Kitty Crowther 

Lloc: Sala infantil 

Places limitades. Inscripcions a:  
bptarragona.cultura@gencat.cat  
o per telèfon al 977 240 331  

 

Ballmanetes 

Paraules que tenen música 

Amb Rosa Fité 
 

A través del joc i les endevinalles  
ens endinsarem dins un món ple  
de màgia i il·lusió 
 

22 
Dissabte 

23 
Diumenge 

Edat: fins a 3 anys 
Lloc: Museu del Port 

Places limitades. Inscripcions * 

Agenda  

d’activitats L’hora del conte 

‘El Serrallo un lloc de conte’ 
Recordant les vivències del  
Jordi Albiol, en Pere, el Vermell    
amb Imma Pujol 

Edat: + 5 anys 
Lloc: Sala infantil 

Places limitades. Inscripcions *  

Biblioteca Pública de Tarragona  

 
 
 

 

Properes reunions els dissabtes:  
19 de novembre i 10 de desembre 

Hora: 12 h 

Hora: 11 h 

Hora: 18 h 

 

* RESERVA LES TEVES PLACES: 
a la Biblioteca Pública de Tarragona 

977 240 331 - bptarragona.cultura@gencat.cat 
o al Museu del Port de Tarragona 

977 259 434 (extensió 4411)  
museuport@porttarragona.cat 

L’hora del conte 

En Bum i l’estel màgic 
amb la Companyia Homenots 

Edat: famílies amb infants + 4 anys 
Lloc: Sala infantil 

Places limitades. Inscripcions a:  
bptarragona.cultura@gencat.cat  
o per telèfon al 977 240 331  

 

28 
Divendres 

Hora: 18 h 

Del 23 d’octubre al 13 de novembre de 2022                                                          

                                                          12a edició del cicle  

La mar bressol de contes.  

Contes des del bressol 

Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona  

i Museu del Port de Tarragona 

https://bibliotecatarragona.gencat.cat

Sala infantil 

Octubre 2022 

http://twitter.com/bibliotgn
https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Tarragona-112379468786276/
http://instagram.com/bibliotgn


Places limitades. Inscripcions a:  
bptarragona.cultura@gencat.cat  
o per telèfon al 977 240 331  

L’hora del conte  

Gota d'aigua  
sobre una fulla d'alzina 
Espectacle sobre el consum  
sostenible de l’aigua  
amb Genovesa,  
narratives teatrals 
Amb la col·laboració d'EMATSA 

Espectacle de màgia 

04 
Magicarium 
Espectacle de màgia, objectes  
i titelles sense paraules 
amb Teia Moner 

Especialment adreçat a les famílies 
de la comunitat ucraïnesa i també a 
la comunitat local  

Edat: tots els públics 
Lloc: Sala infantil 

Dimarts 

Club de lectura  

Taller de fotografia en família 

‘Retrats que diuen molt,  
retrats que parlen’ 
Coneixerem i ens familiaritzarem 
amb el llenguatge fotogràfic a 
través de l’obra de Català-Roca, 
posant en pràctica el reportatge 
fotogràfic 

amb Neus Grifoll 

Edat: + 4 anys 
Lloc: Sala infantil 

Places limitades. Inscripcions a:  
bptarragona.cultura@gencat.cat  
o per telèfon al 977 240 331  

 

15 
Dissabte 

18 
Dimarts 

Edat: + 8 anys (acompanyats d’un 
adult) i joves a partir de 12 anys 
Durada: 1.30 hores a 2 hores 
Lloc: Sala infantil 
Requisits: mòbil amb càmera  
(i carregador) i, opcionalment, altres 
càmeres de fotos 

Places limitades. Inscripcions a:  
bptarragona.cultura@gencat.cat  
o per telèfon al 977 240 331  

 

14 
Divendres 

Club de lectura 

08 
Dissabte Club de lectura Infantil  

de 7 a 8 anys  
(2n de Primària) 

amb Marina San José 
Cicle trimestral 
‘Històries sorprenents’ 
Llegim:  
Doctor Soto de William Steig 

Lloc: Sala infantil 

Places limitades. Inscripcions a:  
bptarragona.cultura@gencat.cat  
o per telèfon al 977 240 331  

Club de lectura de natura  
per a nois i noies de 8 a 10 anys  
(3r i 4t de Primària) 

amb Txiqui López 
 

Cicle trimestral ‘Pàgines de  
plomes, escates i pèl’ 
Llegim:  
Stelalluna de Janell Cannon 
El bevedor de tinta  
d’Éric Sanvoisin i Martin Matje 

Lloc: Sala infantil 

Places limitades. Inscripcions a:  
bptarragona.cultura@gencat.cat  
o per telèfon al 977 240 331  

Club de lectura Infantil  
de 10 a 12 anys  
(5è i 6è de Primària)  

amb Imma Pujol 

Cicle trimestral  
‘Amb olor de clàssic’ 
Llegim:  
El taller de bicicletes  
de Sempé 

Lloc: Sala infantil 

bptarragona.cultura@gencat.cat  
o per telèfon al 977 240 331  
 

15 
Dissabte 

En el marc del projecte WelcomeBIB 

Properes reunions els dissabtes: 
12 de novembre i 17 de desembre 

Properes reunions els dissabtes: 
5 de novembre i 3 de desembre 

Properes reunions els dissabtes:  
12 de novembre i 17 de desembre 

Hora: 18 h 

Hora: 18 h 

Hora: 10.30 h 

Hora: 10.15 h 

Hora: 12 h 

Hora: 18 h 

Club de lectura  Aquest mes felicitem...  

l’escriptora Enid Blyton ( 1897-1967) Pel 125è aniversari del seu naixement 

Places cobertes 

Llibres per a tots al voltant de... 

Del 3 al 24 d’octubre exposició de llibres: 
Contes divertits de caques, pets, culs i pipins 

No et perdis el lot que us hem preparat! 


