
ET JURO QUE ÉS VERITAT (VISITA – TALLER)

dia a convenir 
amb el centre educatiu 
entre el 27 d’octubre i el 19 de desembre

GRATUÏT
Biblioteca Pública 
de Tarragona 
de 12 a 17 anys 
*grups aula

Els rumors i les llegendes s’arrelen en les persones i en les societats, 
i els seus missatges tenen demanda social i ens ajuden a viure. Es 
consideren una de les formes més versàtils del folklore narratiu. 
“Et juro que és veritat”(visita-taller) té com a objectiu apropar els jo-
ves al món dels rumors i les llegendes urbanes a través del treball de 
l’oralitat i la creativitat i les seves fonts. *Més informació i inscripcions a la 
Biblioteca Pública de Tarragona o a bptarragona.cultura@gencat.cat

ZOMBIES. DELS ORÍGENS A LA INVASIÓ
divendres

31 d’OCTUBRE 

18.30 a 
20.30h GRATUÏT Espai Jove Kesse 

+ de 14 anys

Imagineu-vos que un matí us lleveu i la ciutat de Tarragona ha estat 
infestada de no morts amb fam de cervells creatius... Comencen a 
acorralar-vos i... Ep! Un moment! Sabem exactament què és un zom-
bi? En quin moment s’han transformat en criatures apocalíptiques? 
Us convidem a esbudellar el mite dels caminants al llarg d’aquesta 
sessió i descobrir quina relació poden tenir unes illes caribenyes amb 
“TheWalkingDead”. *Coorganitza: Escola de Lletres de Tarragona

Coorganitzen: Biblioteca Pública de Tarragona
i Escola de Lletres de Tarragona



HORROR CONCERT amb La Canya del Metall
divendres

31 d’OCTUBRE 
21h GRATUÏT Espai Jove Kesse 

+14 anys

Música en directe amb cançons pròpies i versions de Metallica,Mago 
de Oz... Si en vols sortir viu, cal que hi vinguis disfressat!

RE-VIURE. ENIGMA A LA NECRÒPOLIS. ENIGMA NOCTURN
divendres 

14 de NOVEMBRE 
20 h GRATUÏT

Necròpolis 
Paleocristiana 
+ de 14 anys

La necròpolis paleocristiana de Tarragona és una gran zona d’enterrament 
d’època romana. Quina història s’amaga darrere d’algunes de les restes 
funeràries que s’hi van recuperar? Creences, rituals, cerimònies i costums 
per descobrir el món dels morts al temps dels vius. *Coorganitza: Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona

EN LETARGIA. HISTÒRIES QUE ESPEREN. 
Laboratori / Taller  de creació literària

divendres

21 de NOVEMBRE 
18.30h GRATUÏT

Biblioteca Pública 
de Tarragona 
de 12 a 17 anys 

Un amic d’un amic diu que a la torre de la Biblioteca, s’hi amaguen 
històries que sovint s’escapen als sentits. Et necessitem per reviure-les. 
T’hi atreveixes? *Coorganitzen: Biblioteca Pública de Tarragona i Escola de 
Lletres de Tarragona.

PARANORMAL ACTIVITY. RUTA TERRORÍFICA
divendres

21 de NOVEMBRE 
20h GRATUÏT Av. Riu Clar

+ de 12 anys

Diuen les males llengües que quan la Lluna s’alinea a l’estrella Aldeba-
ran, tretzena més brillant del cel, situada a la constel·lació de Taure, es 
produeixen efectes insospitats en punts de la ciutat amb grans nivells 
d’energia paranormal. El punt de màxima activitat té l’epicentre en 
un edifici del barri de Riuclar. Serà real o fruit d’una llegenda urbana?
*Coorganitzen: Punt Òmnia Riuclar i AV Riuclar.



XERRADA “UN AMIC M’HA EXPLICAT QUE...L’APASSIONANT MÓN 
DELS RUMORS”, a càrrec d’Emili Samper Prunera, tècnic de recerca de 
l’Arxiu del Folklore i professor del Departament de Filologia Catalana 

de la Universitat Rovira i Virgili.

dilluns

24 de NOVEMBRE 19h GRATUÏT
Biblioteca Pública 
de Tarragona 
+ de 12 anys

A tots ens han arribat històries, sovint inquietants, que comencen 
dient: «Un amic m’ha explicat que...», o que acabaven amb: «Això li 
va passar a l’amic d’un conegut meu.» Tarragona és també escenari 
d’aquests rumors que expliquen, per exemple, les misterioses notes 
d’un piano que es poden sentir de nit a la Quinta de San Rafael i a la 
Casa Castellarnau, les aparicions nocturnes al cementiri o la troba-
lla de misteriosos animals. Donarem un cop d’ull a alguns d’aquests 
rumors que s’han explicat a la nostra ciutat i veurem què tenen de 
particular aquestes històries extraordinàries que ens arriben a través 
de la conversa amb amics i coneguts i que, en els nostres dies, han 
donat el salt al món digital. *Coorganitzen: Biblioteca Pública de Tarragona i 
Arxiu del Folklore de la URV.

EL PONT DIÀBOLIC. ENIGMA NOCTURN
divendres

28 de NOVEMBRE 20h GRATUÏT Pont del Diable 
+ de 14 anys

L’aqüeducte de les Ferreres és un tram de l’aqüeducte romà que por-
tava l’aigua del riu Francolí a Tarragona. El mateix aqüeducte forma 
part d’una llegenda en què, popularment, se l’ha anomenat el Pont del 
Diable. Quins secrets amaga el pont i el seu entorn?  *Cal portar llanterna 
o frontal. *Accés amb autobús urbà (línies 5 i 85). *Accés per l’autovia de Valls; 
pàrquing. *Col·labora: Museu d’Història de Tarragona i Limònium



CONTACONTES “DEIXA’T ENGANYAR. Llegendes i contarelles que 
potser mai han passat a Tarragona”, a càrrec d’Agus Farré

dimecres

3 de DESEMBRE 
19h GRATUÏT

Biblioteca Pública 
de Tarragona 
+ de 12 anys

Del que es digui no en feu cas, que potser no va passar. Les llegendes ja ho 
tenen això, deixen un vernís de dubte que fa que la imaginació no es perdi o 
que, en el millor dels casos, ens faci perdre. Llegendes de Tarragona. 
*Coorganitza: Biblioteca Pública de Tarragona. 

TERROR A L’ESPAI JOVE KESSE. ENIGMA NOCTURN
divendres

5 de DESEMBRE 20h GRATUÏT Espai Jove Kesse 
+ de 14 anys

Les llegendes urbanes tenen un origen incert, circulen de boca en boca 
i són prou creïbles com per generar dubtes sobre la seva veracitat o 
falsedat. Posa a prova els teus sentits i desemmascara la veritat oculta 
dins l’Espai Jove Kesse.


