
GRAN FESTA
DE L’ANY NOU

XINÈS A LA URV

Seguiu-nos al Facebook

Campus Catalunya de la URV
Data: 1 de febrer de 2017
Horari: d’11:00 a 14:00

i de 16:30 a 19:30

Asociación de Estudiantes eAsociación de Estudiantes e

Investigadores Chinos de TarragonaInvestigadores Chinos de Tarragona

Accés gratuït a tots els esdeveniments

Organització:

Amb la col·laboració de:



- La cultura i la cerimònia del te: en aquesta conferència ens endinsarem en 
el ric mon del te, coneixerem la seva història, les seves propietats, varietats 
i mètodes de preparació. A més, podrem gaudir d’una demostració in situ 
de la cerimònia del te xinès a càrrec del professor Huang Yi, de la Fundació 
Institut Confuci de Barcelona.

GRAN FESTA DE L’ANY NOU XINÈS A LA URV - L’ANY DEL GALL

- Instruments tradicionals:

- La dansa del lleó

- Ombres xineses

- Exhibició de tai-txi

- Actuació de la colla castellera Els Pataquers

- Taller de cuina tradicional xinesa: raviolis, boles d’arròs, pà xinès...

- Barra de beguda xinesa i desgustació de te

- Sala de karaoke

- Taller de tai-txi

- Jocs esportius: tennis taula, bàdminton, jianzi...

- Jocs de taula: Mahjong, Go, Escacs xinesos...

- Taller per a la traducció de noms al xinès

- Cal·ligràfia xinesa

- La festa dels fanalets i les endevinalles

- Coneix el teu horóscop

Activitats durant tot el dia

El 27 de gener arriba l’any nou xinès. És un dels moments més esperats pels 
habitants del pais i el vertader protagonista de la celebració serà el gall, 
concretament el gall vermell de foc.

Horari d’espectacles

Conferències

Inauguració de l’Espai Xinès al CRAI

11:10 | 12:10 | 17:15 | 18:45
11:20 | 12:20 | 17:45 | 19:15
11:40 | 12:40 | 16:45 | 18:15

Gu Zheng
Hu Lu Si
Pi Pa

 18:00

13:00 | 19:00

11:30 | 12:30 | 17:00 | 18:30

17:30

- Sorteig d’última hora 19:30

Dia 2 de febrer: de 11:00 a 12:00 a l’Aula 401 del Campus Catalunya

Dia 1 de febrer: de 13:00 a 14:00 a la Sala de Graus del Campus Catalunya
de 19:00 a 20:00 a la Biblioteca Pública de Tarragona

Aquest espai de recusos dedicats a la llengua i cultura xinesa dins la biblioteca del Campus 
Catalunya, ha estat possible gràcies a la donació del Institut Confuci de Barcelona.

- La Xina: del subdesenvolupament a super potència: Com tan sols en una 
generació, el pais ha passat de ser un pais pobre i subdesenvolupat a 
convertir-se en una superpotència econòmica, industrial i tecnològica a 
càrrec de Dr. Jose Luis Herce Virgil professor visitant del Departament 
d’Enginyeria Química de la URV.


