
La cultura de + a prop i + teva:  

 estudis locals  
 

UTASTETS DE PATRIMONI 
 

L’objectiu d’aquesta activitat, que es programarà anualment, té com a objectiu 
conèixer de primera mà el patrimoni de la demarcació de Tarragona a través de 
diferents propostes de rutes i activitats culturals. Aquestes presentacions estan 
adreçades a professorat de primària i secundària que contempli en la seva 

programació les sortides culturals i a públic en general interessat en conèixer el 
patrimoni més proper. 

Al final de cada cicle s’organitzarà una sortida a la ruta més votada. 
Us animem a participar! 

 
UABRIL-JUNY 2010 

 
Dijous 15 d’abril de 18.30 a 19.30  
Ruta literària: La ruta literària del Gaià, a càrrec del C. E. del Gaià 
 
Dijous 5 de maig 18.30 a 19.30 
Ruta patrimonial: La industrialització a la Sénia, a càrrec C. E. Seniencs 
 
Dijous 10 de juny 18.30 a 19.30 
Ruta històrica: La Guerra del Francès,  a càrrec de L’ Institut d’Estudis Vallencs 
 
 
La presentació de la ruta mitjançant material audiovisual anirà acompanyada de la 
mostra de diferents materials (publicacions, objectes, gastronomia, etc.) vinculats a 
la població o a la temàtica de la ruta. 
 
En acabar les presentacions els assistents hauran de valorar cadascuna de les rutes 
i s’organitzarà una sortida per a realitzar in situ la més ben valorada. 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Butlleta corresponent a la ruta: ___________________________________________ 
 
Noms i cognoms _______________________________________________________ 
 
e-mail ____________________________   Telèfon ___________________________ 
 
 
Valoració de la ruta (de l’1 al 5)  _____ 
 
Voldria participar en la sortida   SÍ   NO   
 
Estic interessat en rebre informació sobre les activitats relacionades amb els estudis locals que la 

Biblioteca Pública de Tarragona i l’Institut Ramon Muntaner realitzen. SÍ   NO   

 
Més informació a la web de l’Institut Ramon Muntaner: HTUhttp://www.irmu.orgUT 

 
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  
us comuniquem que les dades que heu tingut l’amabilitat de facilitar-nos passaran a formar part de la 
base de dades de l'INSTITUT RAMON MUNTANER, responsable del fitxer, per un període de 12 mesos i 
seran tractats amb la finalitat de gestionar la relació entre les parts i informar-vos de les diferents 
activitats que s'hi duguin a terme. Així mateix, us donem a conèixer el dret que us assisteix a accedir, 
rectificar o oposar-se respecte a les dades facilitades en els termes establerts a la legislació vigent, 
dirigint-vos per escrit a la següent adreça: Institut Ramon Muntaner. Mas de la Coixa, Rotonda Eix de 
l'Ebre, s/n. 43770 Móra la Nova. 


