2014
ANY
CANDEL

Activitats organitzades en el
marc del Ple pel Català al Camp
de Tarragona

Inscripcions obertes a la Biblioteca.
També les podeu fer per correu:
bptarragona.cultura@gencat.cat
Biblioteca Pública de Tarragona, c. Fortuny, 30, 43001 Tarragona
Telèfons. Informació: 977 240 331, 977 240 544, 977 248 304
bptarragona.cultura@gencat.cat
Horari (a partir de l’1 d’ octubre) :
Dilluns de 15 h a 20 h
De dimarts a divendres de 10 h a 20 h
Dissabtes de 10 h a 14 h
WEB http://bibliotecatarragona.gencat.cat
BLOC CINEMÚSICA http://bptbloc.wordpress.com

Facebook Twitter

Bloc

Issuu

YouTube Picassa Pinterest Instagram

ANY CANDEL

CLUBS DE LECTURA A LA BIBLIOTECA

Aquesta tardor la Biblioteca participa als actes que se celebren al Camp de Tarragona de l’Any Candel, que commemora el 50è aniversari de la publicació d’Els altres
catalans i que està impulsat des del Ple pel Català al Camp de Tarragona.
L’objectiu, més enllà de donar a conèixer la vigència de l’obra de Paco Candel, és

15 d’octubre. Biblioteca. Club de lectura.
Sessió de comentaris.
Inscripcions obertes. A la Biblioteca o a
bptarragonana.cultura@gencat.cat

demostrar que la llengua és el principal instrument d’integració en la cultura catalana, i això des de dos punts de vista: la reflexió al voltant del fet migratori en general
i en relació amb el territori concret del Camp de Tarragona.
Les principals entitats organitzadores són Càritas, el Departament de Cultura, el
Consorci per a la Normalització Lingüística i Òmnium Cultural, que impulsen una sèrie
d’activitats, entre les quals hi ha previstes les següents a la ciutat de Tarragona:

PROGRAMA D’ ACTIVITATS ANY CANDEL A TARRAGONA
Dimarts 7 d’octubre. 19 h Presentació de les activitats de l’Any Candel.
“La llengua: passaport cap a la integració”, a càrrec de Francesc Roig, director
de Càritas Diocesana de Tarragona. Lloc: SSTT (C/Major 14)
14 d’octubre- 26 de novembre
Club de lectura fàcil. Sessions setmanals. Petita història Paco Candel.
Biblioteca. Inscripció prèvia.

Francesc Candel aborda en aquest llibre la
problemàtica de la forta immigració que va rebre
Catalunya durant el període de l'expansió industrial
a la postguerra. Candel és testimoni directe de la
gent, dels ambients, dels problemes i de les inquietuds de la Catalunya suburbial, de la qual ell mateix
va formar part. Publicat per primera vegada l'any
1964, aquest assaig va tenir un gran ressò i un fort
impacte social pel plantejament d'una situació que
fins aleshores no havia estat tractada d'una manera
oberta. Al llarg dels anys Els altres catalans s'ha
convertit en un document històric sobre la immigració

Dimecres 15 d’octubre. 19 h
Reunió de comentari d’ Els altres catalans, de Francesc Candel. Club de lectura.
Biblioteca. Inscripció prèvia.
Dijous 23 d’octubre (Biblioteca Tarragona) i dimarts 28 d’octubre (Biblioteca
Torreforta) 17,30 h
“Visc en un país de mil colors!” Laboratori de lletres i imatges.
Adreçat a nens i nenes a partir de 5 anys, per gaudir en familia. Imma Pujol i
Montserrat Recasens, bibliotecàries especialitzades en el món infantil
Divendres 24 d’octubre. 19 h
“La providència es diu Paco Candel”, a càrrec de Genís Sinca, biògraf de Francesc Candel. Biblioteca.
Dijous 6 de novembre. 19 h
“Què ens diria avui Paco Candel?”, a càrrec de Patrícia Gabancho, escriptora i
periodista. Biblioteca.
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14 d’octubre - 25 de novembre. Biblioteca.
Club de lectura fàcil. Sessions setmanals cada
dimarts. Petita història de Paco Candel.
Inscripcions a la Biblioteca o

