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Xerrada presentació, 
 "Josep Tapiró, pintor  

orientalista", a càrrec de 
Jordi Carbonell.  

Dijous  
24 d’abril a les 19 

Dijous  
22 de maig a les 19 

Dissabte 14 de juny 
Sortida cultural  

Presentació  Itinerari  
Cultural pel Paral·lel a  

càrrec de Josep Guzman, 
del Centre de Recerca  

Històrica del  
Poble –sec  (CERHISEC). 

Matí: Visita a l’exposició 
Josep Tapiró (MNAC) 

Tarda: Itinerari cultural 
pel Paral·lel amb el  
Centre de Recerca  

Històrica Poble-sec 
(CRHISEC) 

RUTES  

CULTU-

RALS 

Institut Ramon Muntaner 
Mas de la Coixa         
Rotonda Eix de l’Ebre s/n  
43770 MÓRA LA  NOVA 
Telèfon: 977 401757 
merce@irmu.org 
 
WEB___   http://www.irmu.org 

FACEBOOK____   Feu-vos amics de  

l’Institut 

Biblioteca Pública de Tarragona 
Fortuny, 30           
43001-TARRAGONA 
Telèfon: 977 240331       
bptarragona.cultura@gencat.cat 
 
WEB___   http://bibliotecatarragona.gencat.cat 

BLOC CINEMÚSICA ___  http://bptbloc.wordpress.com 

HORARI: 
Dilluns de 15 h a 20 h 
Dimarts, dimecres i dijous de 10 h a 20 h 
Divendres de 10 h a 19 h 
Dissabtes de 10 h a 14 h 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

Facebook Twitter Bloc  Issuu   YouTube Picassa Pinterest Instagram 



Dijous 24 d’abril a les 19 h  
Xerrada presentació, 

 "Josep Tapiró, pintor orientalista",  
a càrrec de Jordi Carbonell.  

Josep Tapiró i Baró va nèixer a Reus l’any 1836 i mort a 
Tànger el 1913, però les seves restes no van tornar a la  
seva ciutat natal, Reus, fins al 1947. Íntim amic de Marià 
Fortuny —a qui en certa ocasió salvà la vida—, tingué un 
gairebé idèntic paral·lelisme amb la carrera d’ell. Fou  
deixeble de D.Soberano a Reus i anà a Barcelona el 1852, 
on fou deixeble de V.Rodés i C.Lorenzale. Anà a Roma, on 
residí i hi exposà, i des d’allà féu viatges al Marroc, el 1871 
amb Fortuny. Mort aquest, es retirà definitivament a  
Tànger, des d’on tornà a Reus a exposar, sense èxit de  
venda, el 1907. 
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Dijous 22 de maig a les 19 h  
Presentació  Itinerari Cultural pel  

Paral·lel a càrrec de Josep 
Guzman,  del Centre de Recerca  

Històrica del Poble –sec  (CERHISEC) 
 

El Centre de Recerca Històrica del Poble-sec (CERHISEC) 
va ser fundat l'any 1998 per un grup de persones del barri 
interessades en la recuperació i difusió de la història del  
Poble-sec i de la muntanya de Montjuïc, i per extensió, de la 
història de la ciutat de Barcelona. Per tal d'aconseguir aquest 
objectiu compten amb el suport i col·laboracions de veïns i 
veïnes que es brinden a facilitar-nos el seu testimoni i  
vivències. Més informació: http://www.cerhisec.cat/  
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Dissabte 14 de juny. Sortida cultural  

 
Matí: Visita a l’exposició Josep Tapiró (MNAC) 
Dinar a la Cafeteria del MNAC 
Tarda: Itinerari cultural pel Paral·lel amb el Centre de  
Recerca Històrica Poble-sec (CRHISEC) 
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