
 

 

Sala infantil 

Març 2023 
Agenda d’activitats  

Biblioteca Pública de Tarragona,   

Fortuny, 30  43001 Tarragona 

Telèfons. Informació:  

977 240 331, 977 240 544 

bptarragona.cultura@gencat.cat 
 

WEB  

https://bibliotecatarragona.gencat.cat 
 

HORARI: 
 

Dilluns a divendres de 10 h a 20 h  

Dissabte de 10 h a 14 h 
 

 

 

#Bibliorecomancions 

#Infantils i #Juvenils  

Tots els divendres a 

@bibliotgn 

Inscripcions a: bptarragona.cultura@gencat.cat 

o per telèfon al 977 240 331 

 



A partir de 

dimecres 

01 

Llibres per a tots al voltant de...  

Superherois romans? Descobreix la mitologia romana 
Col·laborem amb el Museu Nacional Arqueològic de  
Tarragona amb l’exposició de llibres en motiu de l’activitat: 

04 
Dissabte 

Hora: 10.30 h 

Club de lectura infantil de 7 a 8 anys (2n de Primària) 

amb Marina San José 

Cicle trimestral ‘Històries sorprenents’ 

Llegim:  

El segrest de la bibliotecària de Margaret Mahy;  

il·lustracions: Quentin Blake 

Amb inscripció prèvia 

Propera reunió: dissabte 1 d’abril 

 

Aquest mes felicitem... l’escriptor Josep Vallverdú 
(Lleida, 9 de juliol de 1923)  
 
 

· Descobreix els seus llibres amb el LOT que t’hem preparat! 

· Dibuixa EN ROVELLÓ. Fes el teu dibuix del famós gos creat  
  per Josep Vallverdú i el penjarem a la Sala infantil 
  A final de mes, sorteig entre tots els participants!  
  Més informació al taulell  

Som Espai Edunauta!  
Tens entre 8 i 12 anys? T’agradaria tenir el Passaport Edunauta?  
 

Participa a les activitats edunates que programem  
i et segellarem el teu Passaport! Més informació al taulell 

Dissabte 4 de març a les 17 h 

Superherois romans? 

Lloc: Tinglado 4 (Moll de Costa, Port de Tarragona) 

Organitza: MNAT 
La Sabina i en Quintus coneixen un munt d’històries de déus, 
herois i monstres. Vosaltres també en sabeu? Veniu a conèixer  
els poders que tenen i entre tots construirem un nou superheroi  

                                     o superheroïna per lluitar contra els més terribles monstres!  
 

Activitats recomanades per a famílies amb infants de 3 a 12 anys 
Reserva d’entrades: https://www.mnat.cat/activitats/ 

Més informació: www.mnat.cat / 977 251 515 / 977 747 485 

https://www.mnat.cat/activitats/
http://www.mnat.cat/


A partir de 

dimecres 

08 

Llibres per a tots al voltant de...  

Celebrem el Dia Internacional  

de la Dona 

06 

Dilluns 

Hora: 18 h 

Rondalles 
L’amor de les tres taronges. Versió d’Enric Valor 
amb Imma Pujol 
 Edat: a partir de 6 anys 

Amb inscripció prèvia 

16 

Dijous  

Hora: 18 h 

L’hora del conte 
Blanc com la neu i altres contes 
Descobreix el món màgic de l’Andrea Antinori 
amb Conxita Gil i Imma Pujol 

 
 

Edat: a partir de 4 anys 

Amb inscripció prèvia 

Hora: 13 h 

Clubs de lectura 

Club de lectura de teatre ’Amunt el teló!’ 

Per a nens i nenes de 8 a 10 anys (3r i 4t de Primària)  

amb Silvia Palazón 

Cicle trimestral ‘Amunt el teló!’ 

Llegim: El gran llibre dels mites grecs d’Eric A. Kimmel; 

il·lustracions: Pep Montserrat 

Amb inscripció prèvia 

Properes reunions: dissabte 29 d’abril i 20 de maig 

Club de lectura juvenil per a joves de +12 anys 

amb Imma Pujol 

Llegim: Igualtat de ritus de Terry Pratchett 

Amb inscripció prèvia 

Propera reunió: dissabte 29 d’abril 

18 

Dissabte 

Hora: 10.30 h 



CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

 + INFORMACIÓ a https://bibliotecatarragona.gencat.cat 

Hora: 18 h 

20 
Dilluns Ballmanetes 

Històries per a compartir amb Montse Dulcet 
Els contes i les bones històries ens ensenyen el feliç que 
podem arribar a ser quan compartim les nostres coses amb 
els altres 
 

Edat: famílies amb infants fins a 3 anys 

Amb inscripció prèvia 

A partir de 

dimarts 

21 

Hora: 18 h 

24 
Divendres  

Marató de lectura en veu alta d’una obra de Roald Dahl 
Vine a llegir o a escoltar 
Per una LiJ lliure de censura i correcció política  
 

Edat: a partir de 5 anys 

Amb inscripció prèvia 

Llibres per a tots al voltant de...  
Celebrem el Dia Mundial de la Poesia 
Descobreix les poesies dels nostres poetes locals 
10 - 11.30 h Celebració amb les escoles i instituts que participen  
al Pla Educatiu d'Entorn amb el lliurament dels  
IV Premi de Poesia Infantil i juvenil Olga Xirinacs (Rambla Nova de Tarragona)  

Club de lectura en família per a famílies amb  

infants de 5 a 6 anys (P5 i 1r de Primària)  

amb Agus Farré 

Cicle trimestral ‘Tururut’ 

Llegim: Els homes no plorem de Joan Turu 

Amb inscripció prèvia 

Propera reunió:  

30 

Dijous  

Hora: 17.30 h 

Juguem sense endolls  
Els jocs de taula de la Sala infantil 

amb Imma Pujol 
Edat: a partir de 8 anys 

Amb inscripció prèvia 
 

Hora: 10.30 h 

25 
Dissabte 

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

