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Amb la col·laboració de l’ONCE

PROPOSTA DE LECTURA

L’infinit
dins
d’un jonc
d’Irene Vallejo

PROGRAMA
Dimarts 13 d’abril a les 19 h
Presentació del cicle
Tema de debat:
Els suports de l’escriptura.
Només es pot llegir en paper?
Convidats: Diana Gorostidi (URV/ICAC)
Jesús Carruesco (URV/ICAC)
Canal: comunitat Tellfy - plataforma Zoom

E

Dimarts 20 d’abril a les 19 h

l Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, la Biblioteca Pública de Tarragona i el taller de Lectura de
l’ONCE, us proposem un nou repte per a la present
edició de Llegim el patrimoni. Literatura i història.

Tema de debat:
Llibres i educació.
Només es pot aprendre amb els llibres?

En aquesta ocasió us emplacem a trobar-nos a la plataforma
Telfy, amb un nou format, en el qual descobrirem i comentarem de la mà d’alguns convidats, temes que es posen de
manifest durant la lectura proposada. Temes que tot i que els
trobem en textos clàssics, són de rabiosa actualitat.

Canal: comunitat Tellfy - plataforma Zoom

Reforcem, doncs, el diàleg i la comunicació, per aproparnos al nostre patrimoni i a la nostra herència cultural.

Convidats: Meritxell Blay (professora de clàssiques / APLEC)
Concha López (mestra de suport CREDIV-CRE ONCE Barcelona)

Dimarts 27 d’abril a les 19 h
Tema de debat:
Dones i literatura.
Les dones, només llegeixen?
Convidats: Joana Zaragoza (URV)
Montserrat Palau (URV)
Canal: comunitat Tellfy - plataforma Zoom

Diumenge 2 de maig a les 11 h
Lectura proposada:
L’infinit dins d’un jonc, d’Irene Vallejo
Aquest assaig ens proposa un recorregut per la història dels
llibres, de tots els tipus en què s’han fabricat, d’argila, de joncs,
de pedra, de pell, d’arbres... però també, sobre les idees que
amb ells han viatjat en l’espai i en el temps, i com han calat en la
nostra cultura tot contribuint al seu enriquiment i, en definitiva,
a la seva formació.
La seva lectura ens permet connectar als clàssics i la seva percepció vital amb el present, per descobrir que possiblement el
món no ha canviat tant, però que en alguns aspectes és necessari canviar-ho.

Itinerari:
El suburbi i la necròpolis de Tàrraco
Inici: Necròpolis paleocristiana (MNAT)
Final: Restes arqueològiques del centre comercial Parc Central.
Visita adaptada.
Si les condicions sanitàries ens ho permeten, us emplacem a realitzar
una visita al jaciment de la Necròpolis, on podrem conèixer als antics
habitants de Tàrraco llegint les inscripcions epigràfiques que allí
es conserven. Com es deien? D’on venien? quina era la seva família?
El recorregut pot continuar per les restes conservades al subsòl del Centre comercial Parc Central, per descobrir quina era la realitat d’aquest
sector extramurs de Tàrraco.
Aforament limitat. Cal reserva prèvia.
Activitat subjecta a les condicions sanitàries del moment.

