Collaboració entre la Biblioteca
Pública i l' Institut Ramon Muntaner
El cicle semestral Tastets de Patrimoni s’organitza dins del
marc de collaboració entre la Biblioteca Pública de Tarragona i
l’ Institut Ramon Muntaner. Les dues institucions van començar a
treballar conjuntament de manera estable l’any 2004 amb la
finalitat donar suport i visibilitat als estudis locals.

S’han fet activitats de difusió de la recerca mitjançant conferències, xerrades i presentacions de llibres. En aquest sentit a la
Biblioteca s’han habilitat expositors i espais, fins i tot al web.
L’any 2010 va tenir lloc la jornada Eines d’investigació local, amb
la collaboració de l’ ICE de la Universitat Rovira i Virgili.

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

HORARI:
Dilluns de 15h a 20h
Dimarts, dimecres i dijous de 10h a 20h
Divendres d’ 11h a 19h
Dissabtes de 10h a 14h

WEB___ http://bibliotecatarragona.gencat.cat
FACEBOOK____ Feu-vos amics de la Biblioteca!
BLOC CINEMÚSICA ___ http://bptbloc.wordpress.com

Menú
Temporada de
primavera2011

Primers
Entrants
Tastets de patrimoni té per objectiu donar

a conèixer de primera mà, i posar en valor així,
el patrimoni de les comarques de Tarragona a través
de la presentació de rutes culturals. S’adreça al
públic interessat a conèixer el patrimoni més proper i
també al professorat de primària i secundària que
contempli en la seva programació la realització de
sortides culturals. És una oportunitat per informar-se
sobre la visita i comprovar-ne les possibilitats
didàctiques.
Les presentacions, que es realitzen sempre a la
Biblioteca Pública de Tarragona, van a càrrec dels
centres d'estudis locals i comarcals, que són els autors
o impulsors de les rutes. També els centres d’estudi
s’encarreguen de guiar i acompanyar el grup en el
moment de la visita.

Els masovers dels Ports
Xerrada - audiovisual a càrrec de Pepa Nogués,
antropòloga i presidenta de l’entitat Aula
d’Artesanies, Tradicions i Ecologia d’Arnes
Dijous 10 de març Hora: 19.00 h

Segons
Ruta de la mel
Presentació a càrrec del Centre d’Interpretació de
la Mel d’Arnes (Terra Alta)
Dimecres 27 d’abril Hora: 19.00 h

Postres
Sortida a Arnes
Ruta de la Mel i itinerari pels Ports
Places limitades. Inscripcions a partir del dia 2 de maig

Dissabte 28 de maig

