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Una tardor plena

de motius per venir

al Centre

Què hi pots fer?

Accedir a la biblioteca i la videoteca i al servei de préstec 
de llibres, CD i DVD, estudiar i fer els deures; inscriure’t als 
cursos i tallers de les escoles de dansa, teatre, música, lletres 
i idiomes; anar al Teatre Bartrina; participar en les activitats 
organitzades per les seccions del Centre; assistir a exposicions, 
seminaris, jornades, xerrades, lectures; veure cinema en 
versió original; inscriure’t en un club de lectura;  gaudir de les 
programacions de l’Antena del Coneixement de la URV;  rebre 
informació a través les xarxes socials; col·laborar activament 
en la promoció i difusió de la cultura catalana; accedir a 
coneixements humanístics, socials i científi cs.coneixements humanístics, socials i científi cs.

de motius per venir



Dimarts 16 d’octubre, a les 19.30 h,

a la sala d’actes

«El futur és un país estrany», lliçó inaugural 
del curs 2012-2013 a càrrec de Josep 
Fontana Lázaro, historiador, catedràtic emèrit 
d’Història Contemporània de la UPF.

Fundador i, durant deu anys, director de 
l’Institut Universitari d’Història Jaume Vicens 
Vives, que pertany a la Universitat Pompeu 

Fabra. Ha estat professor de la Universitat de Barcelona, la 
Universitat de València i la Universitat de Liverpool.

Alumne de Jaume Vicens Vives i Ferran Soldevila –i infl uït 
per Pierre Vilar, Antonio Gramsci i Walter Benjamin–, ha 
desenvolupat principalment la seva recerca al voltant de la 
història econòmica i la història espanyola del segle XX. Ha estat 
col·laborador de les revistes d’història Recerques i L’Avenç.

L’any 2006 fou guardonat amb la Creu de Sant Jordi, el 2007 
amb el primer Premi Nacional a la Trajectòria Professional i 
Artística concedit per la Generalitat de Catalunya i el 2010 
fou investit Doctor Honoris Causa per la URV.

Ha publicat des del 1971 una gran quantitat d’obres. En els 
darrers anys destaquen: Historia de España, vol. 6: La época 
del liberalismo (2007), L’ofi ci d’historiador (2010) i Por el bien 
del imperio. Una historia del mundo desde 1945 (2011). 

Dimarts 27 de novembre,

a les 19.30 h, a la sala d’actes

Presentació de les actes del Congrés 
Internacional Pere Anguera a càrrec 
de Borja de Riquer, catedràtic d’Història 
Contemporània de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

HOMENATGE A PERE ANGUERA

Volum 1: Història local i recorreguts pel liberalisme i el carlisme.

Volum 2: Projectes nacionals, identitats i relacions Catalunya-Espanya.

Editors: Ramon Arnabat i Antoni Gavaldà (ISOCAC-URV).

Publicat per Editorial Afers.

Els dos volums recullen els textos presentats al congrés  
celebrat a Reus (Centre de Lectura) i Tarragona (Campus 
Catalunya-URV) la primavera de 2011. Els treballs tracten 
quatre temàtiques en les quals el professor Pere Anguera 
excel·lí i amb les quals va 
realitzar contribucions decisives 
a la història de Catalunya 
i Espanya: història local, 
liberalisme i carlisme, projectes 
nacionals i identitats, i relacions 
entre Catalunya i Espanya.

a la sala d’actes

«El futur és un país estrany»
del curs 2012-2013 a càrrec de 
Fontana Lázaro
d’Història Contemporània de la UPF.

Fundador i, durant deu anys, director de 
l’Institut Universitari d’Història Jaume Vicens 
Vives, que pertany a la Universitat Pompeu 

Fabra. Ha estat professor de la Universitat de Barcelona, la 
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Inauguració del curs acadèmic

2012-2013
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Jornades sobre

biblioteques

Dijous 8 i divendres 9 de 

novembre, de 19 h a 21.30 h,

a la sala d’actes.  

«La funció actual de les 
biblioteques» 

Amb la participació d’Assumpta 
Bailac (gerent del Consorci de 
Biblioteques de Barcelona), 
Montserrat Comes (directora de la Biblioteca 
Víctor Balaguer, de Vilanova) i Lluís Anglada (director del 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya). 

PROGRAMA:

Dijous 8 de novembre: 

 19.00 h: Montserrat Comas. 
 20.00 h: Taula rodona amb representants de 
  diferents àmbits bibliotecaris (lectura
  pública, biblioteques patrimonials,
  biblioteques universitàries)

Divendres 9 de novembre: 

 19.00 h: Assumpta Bailac. 

 20.00 h: Lluís Anglada.

Organitza: Biblioteca Centre de Lectura.

novembre, de 19 h a 21.30 h,

 (directora de la Biblioteca 
Lluís Anglada (director del 

Dijous 4 d’octubre, de 18 h a 21 h,

a l’escenari del Teatre Bartrina.

Trobada sobre arquitectura: Habitar (ús, confort, salut)
(Segona trobada del cicle iniciat el 9 de febrer de 
2012 amb el monogràfi c Energia)
Si l’arquitecte és un expert a possibilitar diverses 
maneres d’habitar, i a transformar llocs per tal de 
millorar la salut i l’ànim dels usuaris, ¿com canviarien 
les nostres cases / les nostres ciutats / els nostres 
territoris, si les / els projectéssim des dels possibles 
usos –com s’hi ha de viure–, investiguéssim què 
provoquen els sistemes / les coses / els llocs que 
materialitzem –més que com es veuran– i utilitzéssim 
el mitjà més senzill per aconseguir-ho –la tècnica–? 
Es podria fer una construcció que millorés la salut i la 
felicitat dels seus habitants?

Especialista/ponent convidat: Xavier Monteys, 
arquitecte catedràtic de l’Escola d’Arquitectura de 
Barcelona, articulista d’El País i expert en el tema 
d’habitar. Comunicacions/convidats: Joaquim Sempere, 
professor de Sociologia de la Facultat de Ciències 
Econòmiques de la Universitat de Barcelona,
Emiliano López + Mónica Rivera, Curro Claret, 
Francisco Cifuentes, Anna i Eugeni Bach.

Coordina: David Tapias.

Patrocina: Fundació J. Coll Sincalbarez / J. Urgelles.H
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Dimarts 4 de desembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes

Lliurament del títol de Soci d’Honor del Centre de Lectura

Lliurament del títol de Soci d’Honor del Centre de Lectura als senyors Andreu Rodríguez Figuerola i Joaquim Mallafrè Gavaldà.

Andreu Rodríguez Figuerola 
(Badalona, 1923), soci del Centre 
de Lectura número 63 (des del 
6 d’octubre de 1952); va formar 
part de la Comissió de Garanties 
del Centre de Lectura de Reus 
(des del seu inici, l’any 1987, fi ns 
a l’any 2011), en va ser vocal del 
1987 al 2001 i president del 2002 
al 2011. També va participar en 

diferents consells directius entre el 1971 i 1975, i en va ser vicepresident 
del 1973 al 1975.
En la seva actuació constant en el si de l’entitat, del Centre de Lectura 
de Reus destaca la seva vinculació i desplegament de la Comissió 
de Garanties a partir de la seva constitució originada en la darrera 
reforma estatutària (1987). Com a ciutadà, malgrat no haver ostentat 
cap càrrec de representació política a la ciutat, i com a empresari de 
llarga trajectòria, ha esdevingut un referent respectat a la ciutat de 
Reus. A més, des d’una vinculació llarga en el temps i perseverant en el 
compromís, ha assolit la condició de soci de tarannà discret, d’actitud 
dialogant, conciliadora, i ha fomentat l’actuació fi lantròpica i de suport al 
Centre de Lectura de Reus en els espais i càrrecs que ha ocupat com a 
ciutadà o empresari en institucions de la ciutat (ha estat president de la 
Fundació Reddis, membre de la Fundació del Teatre Fortuny).
Ha rebut guardons i reconeixements ciutadans, entre ells, la Medalla 
Francesc Macià en l’edició de 2011 lliurada per la Generalitat de 
Catalunya en reconeixement al seu mèrit «en el treball.»

Joaquim Mallafrè Gavaldà (Reus, 1941), soci 113 del 
Centre de Lectura (des del 21 de maig de 1959); membre 
de la Secció de Lletres (Llengua i Literatura) entre 1965 i 
1989, de la qual fou president de 1987 a 1989; membre del 
Consell Directiu entre 1972 i 1991, del qual va ser secretari i 
vicepresident; director de la Revista del Centre (1989-1991) i 
vocal de la Comissió de Garanties des de l’any 1999.
Traductor, professor, escriptor i lingüista. La seva tasca 
com a traductor constitueix tot un llegat per a la literatura 
catalana, tenint en compte que és l’autor de la traducció 
de l’Ulisses de Joyce, però també d’obres d’escriptors com 
Samuel Beckett (traduccions que va compartir amb Víctor 
Batallé i Joan Cavallé), de Tom Jones de Henry Fielding, 
de Tristram Shandy de Laurence Sterne i de l’Utopia de 
Thomas More.
És membre de l’Institut d’Estudis Catalans des de 1991 i va exercir el 
càrrec de vicepresident de la Secció Filològica entre els anys 1999-2002. 
L’any 1998 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2007 la Medalla de la 
Ciutat de l’Ajuntament de Reus. 
Actualment segueix compaginant la seva tasca de traductor amb la 
participació en esdeveniments culturals de gran magnitud. Des del 
2007 és membre electiu de la Fundació Mercè Rodoreda i membre de 
la seva Comissió Tècnica. L’octubre del 2008 va intervenir com a ponent 
al Congrés Internacional Mercè Rodoreda. L’any 2012 va coordinar les 
jornades de la Secció Filològica de l’IEC que van rendir homenatge a 
Ramon Amigó i es van celebrar al Centre de Lectura entre el 20 i 21 
d’abril.
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Escola de Lletres de la biblioteca

del Centre de Lectura

Escola de Lletres de la biblioteca

del Centre de Lectura
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Amb el suport de

EXPOSICIONS
Del 4 d’octubre al 3 de novembre

«Marià Fortuny (1838-1874): 
aproximació bibliogràfi ca» 
Inauguració: dijous 4 d’octubre,
a les 20.15 h.

Aquesta mostra s’emmarca dins els actes de 
l’Any Internacional Fortuny 2012-2013.
Instal·lada a la primera planta del Centre.

Amb el suport deAmb el suport de

Del 18 d’octubre al 15 de novembre, al vestíbul del Centre

«A l’ombra de Foix. Una proposta en llibres d’art» 
Inauguració: dijous 18 d’octubre, a les 19.30 h. 
Cinc artistes presenten les obres que han creat 
inspirant-se en J. V. Foix. Els artistes són Marina 
Berdalet, Montse Ginesta, Eva Figueras, Marta 
Balaguer, Marian López i Manuela Candini. 
La proposta inclou multitud de tècniques 
artístiques.

Coincidint amb l’exposició, el dijous 25 
d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Hortensi 

«A l’ombra de Foix. Una proposta en llibres d’art» 
Inauguració: dijous 18 d’octubre, a les 19.30 h. 
Cinc artistes presenten les obres que han creat 
inspirant-se en J. V. Foix. Els artistes són Marina 

Güell, hi haurà una xerrada entorn l’obra de J. V. Foix. Amb la 
participació de Jordi Cornudella i Enric Badosa. Aquests actes 
s’emmarquen en el 25è aniversari de la mort del poeta.

Col·labora: Fundació J.V. Foix. 

Del 18 de desembre al 7 de gener de 2013,
al vestíbul del Centre

Exposició itinerant: «Escriure en 
temps difícils. Avel·lí Artís-Gener, 
Pere Calders, Josep Ferrater Mora i 
Joan Sales» 
Una producció de la Institució de les 
Lletres Catalanes (ILC). 

Inauguració el dia 18 de desembre a les 
19 h. L’exposició es complementa amb 

el passi de tres “videolits” sobre Joan Sales, 
Avel·lí Artís (Tísner) i Pere Calders amb guió d’Aleix 

Cort, produïts amb la col·laboració del Centre de 
Lectura. 

Amb motiu de l’Any Sales, Calders, Tísner, comissariat 
per Laura Borràs Castanyer.
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS LITERÀRIES
Dilluns 1 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala d’actes
Dia Internacional de la Traducció

L’escriptor Jordi Llavina presenta una antologia de 
les millors traduccions al català editades els darrers 
anys: El poni roig de Steinbeck, traduït per Joaquim 
Mallafrè; La llei de Thomas Mann, 
traduït per Josep Murgades...
Amb motiu del Dia Internacional de 
la Traducció (30 de setembre).
Activitat inclosa dins l’Antena del 

Coneixement de la URV, en col·laboració amb 
l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. 

VEUS LITERÀRIES AL CENTRE
Cicle trimestral que compta amb la presència de destacats i 
reconeguts escriptors que repassen la seva trajectòria literària.

Dilluns 29 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala d’actes:
Jordi Cervera. 

Jordi Cervera i Nogués (Reus, 1959) és 
escriptor i periodista (responsable de literatura 
a l’emissora iCat fm, guionista de Catalunya 
Ràdio, conductor del programa Literatura de 
Catalunya Cultura i col·laborador en diversos 
mitjans de comunicació.
Guanyador, entre d’altres, dels premis literaris: 

Reus de Comunicació, 1991: Reus, un passeig amb els cinc 
sentits; del Sant Jordi de poesia de Vilafranca del Penedès, 
1993: In memoriam; del premi Josep Pin i Soler de narrativa, 
1995: Professions liberals; del premi Pere Badia de poesia, 2000: 
Ruta; del premi Miquel Martí i Pol de la UAB, 2000: Fluix fl uid; 

del premi Vila d’Ascó de narrativa, 2002: Ànima de benzina; del 
premi Ferran Canyameres, 2005: Mosques; del Recull-Benet Ribas 
de poesia, 2006: Tanta xerrameca cansa, i del premi Edebé de 
literatura juvenil, 2009: La mort a sis vint-i-cinc. A més, també va 
ser fi nalista del premi Sant Joan de narrativa, 1999. Ha publicat 
llibres: Professions liberals (UAB, 2000); de novel·la: Dibuixos 
obscens (El Mèdol, 1996), El cau dels signes (La Impremta, 2000), 
Ànima de benzina (El Mèdol, 2003), Mosques (Pagès, 2006), El 
triangle blau (Cossetània, 2006), Desig de foc (Meteora, 2007), 
i de poesia: Pintallavis (El Mèdol, 1991), Ruta (Ajuntament 
Torredembarra, 2001), Fluix fl uid, (UAB, 2001), Atzavara (Arola, 
2003), Butte. Gener a París (Meteora, 2004), Noli me tangere 
(Arola, 2005), Talaiot (Ed. del Salobre, 2006).

DIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA
Dijous 22 de novembre, a les 19 h, a la sala d’actes
L’anell del Nibelung de Wagner, conferència-audició a càrrec 
del compositor Enric Riu.
 
VIVIM I DIVERTIM-NOS EN CATALÀ
Programació dedicada a promoure l’ús de la llengua catalana:

Jornades sobre el videoclip.
Programa radiofònic titulat Parlem de.... Aquest programa és 
un especial dins la programació radiofònica de Punt 6 Ràdio 
dedicada a la música en català. En aquest espai, conduït 
per joves entre 15 i 35 anys, es debaten temes entorn els 
dèfi cits de l’audició de música en llengua catalana, aspectes 
relacionats amb l’enregistrament de músiques en llengua 
catalana, etc.

 de Steinbeck, traduït per Joaquim 

L’escriptor 
les millors traduccions al català editades els darrers 
anys: 
Mallafrè; 
traduït per Josep Murgades...
Amb motiu del Dia Internacional de 
la Traducció (30 de setembre).
Activitat inclosa dins l’Antena del 

Jordi Cervera i Nogués
escriptor i periodista (responsable de literatura 
a l’emissora iCat fm, guionista de Catalunya 
Ràdio, conductor del programa 
Catalunya Cultura i col·laborador en diversos 
mitjans de comunicació.
Guanyador, entre d’altres, dels premis literaris: 

Hi col·labora:
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Cicle de lectures En Veu Alta 2012-2013.

Sala d’actes del Centre

Cicle de lectures En Veu Alta 2012-2013.

Sala d’actes del Centre
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www.enveualtacultura.net

Dimarts 23 d’octubre
Joan Cavallé presenta la seva darrera obra teatral:

Oller davant un boc de cervesa (2012, Cossetània).

Joan Cavallé (Alcover, 1958). Dramaturg, narrador i 
traductor teatral. Com a escriptor es dedica especialment 
al teatre, però també a la narrativa, a la literatura 
infantil, a la traducció i a l’assaig. És membre del 
col·lectiu literari La Gent del Llamp, que funciona a 
Tarragona des del 1978. L’any 1988 va obtenir el 
premi Josep M. de Sagarra de traducció teatral per la 
versió de l’obra Final de partida, de Samuel Beckett. 
També ha guanyat el premi de novel·la Ciutat d’Alzira 

per Rei de mi (1993) i el premi de la Crítica Serra d’Or 1999, amb 
l’obra Dinastia Ming. Més recentment, ha publicat les novel·les 
Contemplant el monstre (2007) i Eva i el bosc (2008) i el relat 
infantil L’home que volia ser rei (2006). Amb l’obra de teatre Peus 
descalços sota la lluna d’agost (2009) va guanyar els premis 14 
d’Abril de 2008 i de la Crítica Serra d’Or de 2010.
Oller davant un boc de cervesa: prenent com a referent la 
personalitat de Narcís Oller, l’autor proposa una refl exió des 

Cicle dedicat a la lectura de textos. Aquestes lectures dramatitzades, a càrrec del Col·lectiu En Veu Alta, compten amb la 
participació dels autors, els traductors o d’especialistes en la temàtica. Direcció: Dolors Juanpere. Amb les veus de: Dolors 
Esquerda, Montserrat Auqué, Francina Baldrís, Dolors Juanpere, Jordi Francesch, Josep Maria Roig Rom.

de l’escena sobre el fet d’escriure, centrat en els confl ictes que 
enfronten la realitat amb la fi cció, amb el romanticisme, amb 
l’idealisme i amb altres subterfugis literaris. El text teatral és un 
acarament de Narcís Oller amb els seus personatges. 

Dimarts 20 de novembre
Albert Nolla, traductor al català de les sobres 
de Paul Auster, presenta Diari d’hivern.
Amb la prosa enlluernadora i fl uctuant que 
caracteritza Paul Auster, Diari d’hivern (2012, El 
Balancí) constitueix un magnífi c itinerari de vida, un 
diari personal i íntim motivat per l’edat i el temps 
que passa, que només en part desmenteix allò 
de: «Totes les famílies felices s’assemblen. Les 
dissortades, cada una ho és a la seva manera.»
Albert Nolla Cabellos (Reus, 1974) és traductor al català del 
japonès (ha traduït Murakami i Tanuzaki) i de l’anglès (ha traduït 
a Coetzee, Naipaul i la majoria dels textos de Paul Auster) i 
compagina aquesta tasca amb la docència a la Facultat de 
Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
on imparteix classes de llengua, cultura i literatura japoneses.

Oller davant un boc de cervesa 
Joan Cavallé (Alcover, 1958)
traductor teatral. Com a escriptor es dedica especialment 
al teatre, però també a la narrativa, a la literatura 
infantil, a la traducció i a l’assaig. És membre del 
col·lectiu literari La Gent del Llamp, que funciona a 
Tarragona des del 1978. L’any 1988 va obtenir el 

per Rei de mi

diari personal i íntim motivat per l’edat i el temps 
que passa, que només en part desmenteix allò 
de: «Totes les famílies felices s’assemblen. Les 
dissortades, cada una ho és a la seva manera.»

 és traductor al català del 
japonès (ha traduït Murakami i Tanuzaki) i de l’anglès (ha traduït 
a Coetzee, Naipaul i la majoria dels textos de Paul Auster) i 
compagina aquesta tasca amb la docència a la Facultat de 
Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
on imparteix classes de llengua, cultura i literatura japoneses.

 és traductor al català del  és traductor al català del 
japonès (ha traduït Murakami i Tanuzaki) i de l’anglès (ha traduït 

Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

 és traductor al català del 
japonès (ha traduït Murakami i Tanuzaki) i de l’anglès (ha traduït 
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Dimarts 18 de desembre
Fina Grau, professora de Literatura Catalana, presenta els 
contes de Pere Calders: Cròniques de la veritat oculta, amb 
motiu del centenari del naixement de l’escriptor. 

Pere Calders (Barcelona, 1912-1994) és 
un dels escriptors més llegits de la literatura 
catalana, especialment destacat com a 
contista. 
Als vint-i-quatre anys va publicar els primers 
llibres: el recull de contes El primer arlequí i 
la novel·la curta La glòria del doctor Larén. 
Exiliat a Mèxic durant vint-i-tres anys, on 
va coincidir amb el seu cunyat, l’escriptor 
Avel·lí Artís Gener, Tísner, va escriure els 
que han estat considerats els seus millors textos. Sobresurten 
els contes Cròniques de la veritat oculta (1955), Gent de l’alta 
vall (1957) i la novel·la Ronda naval sota la boira (1966). Va 
tornar a Catalunya el 1962. Es va dedicar a feines editorials 
i col·laboracions periodístiques i encara va disposar de temps 
per escriure L’ombra de l’atzavara (1964), amb la qual va 
guanyar el premi Sant Jordi. A la dècada de 1980 li va arribar 
la popularitat arran de l’èxit del muntatge teatral Antaviana, 
creat per la companyia Dagoll Dagom i basat en contes 
seus. Va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 
(1986) i poc abans de morir va ser distingit amb el Premi 
Nacional de Periodisme (1993).

ESCOLA DE LLETRES, PRESENTACIONS DE LLIBRES:
Dijous 20 de setembre, a les 20 h
Presentació de la col·lecció de guies de muntanya «A 
peu» d’Arola Editors i de la guia A peu pel Priorat. La 
guia del Priorat és obra del fotògraf i geògraf Rafael 
López-Monné i del periodista Toni Orensanz, mentre 
que el pròleg és obra d’Eduard Punset, vinculat a la 
comarca, on va viure fi ns als deu anys.
Una col·lecció de guies pensades per a caminadors 
amb vocació una mica transgressora. Caminar és una 
gran manera d’entrar en contacte amb patrimonis oblidats, 
una fantàstica excusa per poder gaudir de la natura en bona 
companyia.

Presentació de Rafael López-Monné. 
Organitzat amb la col·laboració d’Arola Editors, la Secció 
Excursionista i el Consell Directiu.

Dijous 27 de setembre, a les 20 h, a la sala Hortensi Güell
Elisenda Paluzie, Joan B. Casas i Josep Maria Cullell 
presenten el llibre de Ramon Trias Fargas: Narració d’una 
asfíxia premeditada (1985, Tibidabo Edicions).

Ramon Trias Fargas va publicar fa vint-i-set anys 
l’obra que es reedita ara. La seva lectura ens 
il·lustra meravellosament les negociacions del 
fi nançament de la Generalitat de Catalunya a 
l’inici de l’autonomia: la Constitució, l’Estatut 
d’Autonomia de Sau i els primers traspassos. 

Organitza: Fundació Trias Fargas amb la 
col·laboració d’Òmnium Cultural del Baix Camp i 
el Centre de Lectura. 

 és 
un dels escriptors més llegits de la literatura 
catalana, especialment destacat com a 

Als vint-i-quatre anys va publicar els primers 

gran manera d’entrar en contacte amb patrimonis oblidats, 

Antaviana, 
Ramon Trias Fargas
l’obra que es reedita ara. La seva lectura ens 
il·lustra meravellosament les negociacions del 

(1986) i poc abans de morir va ser distingit amb el Premi 
il·lustra meravellosament les negociacions del 
fi nançament de la Generalitat de Catalunya a 
l’inici de l’autonomia: la Constitució, l’Estatut 
d’Autonomia de Sau i els primers traspassos. 

Organitza: Fundació Trias Fargas amb la 
col·laboració d’Òmnium Cultural del Baix Camp i 
el Centre de Lectura. 

il·lustra meravellosament les negociacions del 
fi nançament de la Generalitat de Catalunya a 
l’inici de l’autonomia: la Constitució, l’Estatut 
d’Autonomia de Sau i els primers traspassos. 

Organitza: Fundació Trias Fargas amb la 
col·laboració d’Òmnium Cultural del Baix Camp i 
el Centre de Lectura. 

(1986) i poc abans de morir va ser distingit amb el Premi 
Nacional de Periodisme (1993).
(1986) i poc abans de morir va ser distingit amb el Premi 

Hi col·labora:

la popularitat arran de l’èxit del muntatge teatral 
creat per la companyia Dagoll Dagom i basat en contes 
seus. Va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 
(1986) i poc abans de morir va ser distingit amb el Premi 
Nacional de Periodisme (1993).
(1986) i poc abans de morir va ser distingit amb el Premi 
Nacional de Periodisme (1993).

Hi col·labora:

Dimarts 18 de desembre
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Cicle d’art de tardor. Exposicions a la Sala Fortuny

Del 20 de setembre al 13 d’octubre

«Manifest Poètic Visual»
9x9x9 

Sinergies interculturals Catalunya-Sèrbia

Aquesta exposició neix com a resultat d’un projecte iniciat a la 
Triennal Internacional de Medios Artísticos Extendidos (agost 
i setembre de 2010 ), quan es van reunir a Belgrad artistes 
serbis i de les comarques de Tarragona, liderats per Isabel 
Jover i Cèsar Reglero Campos, dedicats a aquest mitjà de 
representació artística que és la poesia visual. La idea inicial 
va ser presentar aquesta cooperació entre Belgrad i Tarragona 
amb una exposició formada per nou artistes de Catalunya i 
nou serbis. Així, les obres es van exposar durant el mes de 
setembre de 2011 al Centre Cultural de Trstenik, a Sèrbia, i hi 
van participar 18 artistes visuals, 9 serbis i 9 de vinculats a la 
demarcació de Tarragona: Àngel J. Sagués, Cèsar Reglero, Edu 
Barbero, Francesc Xavier Forés, Isabel Jover, Miguel Agudo, 
Núria Fernández, Pedro Alba i Sergi Quiñonero. Ara l’exposició 
es presenta a Reus.

Al voltant l’exposició del Centre de Lectura cada artista n’ha 
convidat un altre per tal de fer una interpretació de la seva 
obra en forma de poema objecte de petites dimensions: 
Isabel Jover convida Paco Muñoz Anglada, Pedro Alba convida 

Al voltant l’exposició del Centre de Lectura cada artista n’ha 
convidat un altre per tal de fer una interpretació de la seva 
obra en forma de poema objecte de petites dimensions: 
Isabel Jover convida Paco Muñoz Anglada, Pedro Alba convida 

Gustavo Fernández, 
Cèsar Reglero 
convida Andrea 
Eidenhammer, Núria 
Fernández convida 
Antonio Luque, 
Sergi Quiñonero 
convida Maria 
Romaní i Marcel 
Ayats, Miguel Agudo 
convida Adelaida 
Herrera, Edu 
Barbero convida 
Àurea Bellera, 
Francesc Xavier 
Forés convida Fabio 
Guzmán, J. Sagués 
convida Jordi 
Fernández Pedros. 

Disseny del cartell: Edu Barbero.

Coordina: Núria Fernández.

Organitza: Centre de Lectura i CRC Arquitectura.

Hi col·labora:
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PASSIÓ PRIVADA, PLAER PÚBLIC
Obra gràfi ca de la col·lecció de Daniel Giralt-Miracle

Del 19 d’octubre al 24 de novembre

«Una col·lecció molt particular» 
El Museu de Valls va obrir, l’any 2000, una 
exposició de gravats, d’autors catalans, 
espanyols i estrangers, amb el títol: «100 
gravats. Una col·lecció molt particular», que era 
fruit de la cessió d’una part de la col·lecció d’art 
de Daniel Giralt-Miracle a la ciutat de Valls. Ara 
aquesta cessió s’enriqueix amb cent peces més.
Aquesta circumstància ha fet que el Museu de 
Valls, coordinadament amb el Centre de Lectura 
de Reus i l’Institut Municipal de Museus de Reus, 
presentin a les dues ciutats una nova mirada 
cap a la col·lecció, amb una selecció d’aquest 
complet fons d’obra gràfi ca. Les exposicions, la 

de Valls i les de Reus, tindran personalitat pròpia i refl ectiran el 
tarannà particular de cada una de les tres institucions implicades 
en el projecte. 
A la sala Fortuny, s’hi exposaran un total de dotze obres del fons 
de Daniel Giralt-Miracle de set artistes diferents que tenen alguna 
relació amb el Centre de Lectura, ja sigui perquè el seu dia en van 
fer expressament una obra gràfi ca per tal d’ajudar al Centre (Joan 
Miró, Josep Maria Subirachs, Joan Brossa) o perquè formen part 
del seu fons d’art contemporani.
Les dotze obres es presentaran conjuntament amb les set 
obres que el Centre de Lectura disposa d’aquests artistes; 
s’aplegaran un total de dinou obres de: Joan Miró (4), Joan Brossa 
(2), Hernández Pijoan (2), Salvador Juanpere (2), Josep Maria 
Subirachs (3), Joaquim Chancho (3) i Ramon Ferran (2). 

Del 30 de novembre al 5 de gener de 2013

Exposició del fotògraf Josep Borrell Garciapons:
«Les quatre estacions».
Un recorregut per les suggerents creacions fotogràfi ques de 
l’artista que han donat peu a il·lustrar els programes d’activitats 
del curs 2011-2012 del Centre de Lectura. 
Amb motiu del 20è aniversari de la Universitat Rovira i Virgili. Una 
coproducció amb l’Antena del Coneixement de la URV i el Centre 
de Lectura. Col·labora: Signo. 

Inauguració el 30 de novembre de 2012 a les 20 h. 
Josep Borrell Garciapons (Reus) ha il·lustrat 
amb les seves fotografi es llibres com La Mar 
de la Frau, Paisatge de Tardor, Reus, un passeig 
per la ciutat o El Secret del Port. Ha exposat al 
Museu d’Art Modern de Tarragona, al Museu 
d’Art i Història de Reus, al Port de Tarragona, 
al Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears 
o a la Galeria La Santa de Barcelona i ha 
realitzat reportatges fotogràfi cs a vint-i-set 
països. Ha col·laborat en diferents projectes artístics amb Bigas 
Luna, Carles Santos, Maria Elena Roqué, Rafael Bartolozzi, Ramon 
Gomis i amb Mariona Cuadrada, amb qui publica llibres de cuina.

L’any 2009 va crear l’exposició «Incunables», a proposta del 
Col·lectiu En Veu Alta i amb motiu dels 150 anys del Centre de 
Lectura, amb la realització d’un fotomuntatge d’uns 
150 metres quadrats que es va instal·lar al 
terra de la sala Fortuny conjuntament amb 
vint incunables de la biblioteca del Centre.

Reus, un passeig 
. Ha exposat al 

països. Ha col·laborat en diferents projectes artístics amb Bigas 
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Col·lectiu En Veu Alta i amb motiu dels 150 anys del Centre de 
Lectura, amb la realització d’un fotomuntatge d’uns 

Exposició del fotògraf Josep Borrell Garciapons:

Un recorregut per les suggerents creacions fotogràfi ques de 
l’artista que han donat peu a il·lustrar els programes d’activitats 

Luna, Carles Santos, Maria Elena Roqué, Rafael Bartolozzi, Ramon 

Hi col·labora:
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del Centre de Lectura
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Del 17 de setembre al 6 d’octubre

Exposició de fotografi es de Josep Martí Sedó: 
«La màgia de les quatre nits. Barraques de Reus»

Del 18 d’octubre al 15 de novembre

«A l’ombra de Foix. Una proposta en llibres d’art».
Cinc artistes presenten les obres que han creat inspirant-se en 
J. V. Foix amb motiu del 25è aniversari de la seva mort. 
(veure pàgina 6).

Del 24 de novembre al 15 
de desembre

Exposició fotogràfi ca del 
46è concurs fotogràfi c Aplec Baix 
Camp 2012. 
Concurs adreçat a tots els afi cionats a la fotografi a amb dues 
temàtiques: Aplec Baix Camp i costums tradicionals dels 
Països Catalans.
Organitza: Colla Sardanista Rosa de Reus.

Del 18 de desembre al 7 de gener de 2013
Exposició itinerant «Escriure en temps difícils. Avel·lí 
Artís-Gener (Tísner), Pere Calders, Josep Ferrater 
Mora i Joan Sales». Una producció de la Institució de les 
Lletres Catalanes (ILC) (vegeu pàgina 6).
L’exposició es complementa amb el passi de tres 
“videolits” sobre Joan Sales, 
Avel·lí Artís i Pere 
Calders (guió d’Aleix 
Cort).

46è concurs fotogràfi c Aplec Baix 

L’exposició es complementa amb el passi de tres 
“videolits” sobre Joan Sales, 
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Dies 28 i 29 de setembre, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h de 
la tarda. Punt de trobada: vestíbul de la biblioteca.
Jornades Europees de Patrimoni 2012
El Centre de Lectura s’afegeix a la iniciativa patrimonial europea: 
«Europa, un patrimoni comú».
Amb un recorregut per l’edifi ci del Centre que acull el patrimoni 
artístic del Centre de Lectura de Reus. El recorregut inclou obres 
de Santiago Rusiñol, Josep Roig i Soler, Pau Gargallo, Melcior 
Domenge, Salvador Juanpere, Albert Macaya, Manel Margalef, 
Joan Casals, Lluís Doñate, Antoni Mas, Manel Llauradó, Neus Coll, 
Carles Amill, Baldomer Galofre, Miquel S. Jassans, Ceferí Olivé, 
Carles Guerra... Les Jornades Europees del Patrimoni se celebren 
a tot Europa durant un cap de setmana del mes de setembre i 
octubre. Inclou la visita a un element del patrimoni arquitectònic 
català com és l’edifi ci del Centre de Lectura. Coordina: Institut 
Ramon Muntaner, ACM, FCM, Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.

Divendres 5 d’octubre, a les 20.15 h, a la sala d’actes
Memorial per la Pau Josep Vidal i Llecha             
Acte de concessió del 28è Memorial per la Pau Josep Vidal i Llecha 
Una activitat organitzada per l’Associació Josep Vidal i Llecha, 
amb la col·laboració del Centre de Lectura, per tal 
de donar suport a persones, grups, campanyes o 
investigacions dedicades a la defensa i al foment 
de la pau, el desarmament i l’ecologia. El comitè 
que concedeix el guardó el presideix Liesel Vidal, 
vídua de l’il·lustre advocat reusenc. 

amb la col·laboració del Centre de Lectura, per tal 
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En els darrers vint-i-set anys el memorial s’ha lliurat a 
personalitats com: Arcadi Oliveres, Vicenç Ferrer, Marie 
Laff ranque, Isabel Correig Blanchar, Ramon Bosch Puig i 
col·lectius com: les Brigadas Internacionales de la Paz, el 
Col·lectiu d’Insubmisos Presos, Elkarri o el Moviment de Solidaritat 
Internacional. 

Dies 12, 14, 16, 21 i 23 de novembre a la sala d’actes
IX Jornades de Comunicació a Reus
Organitzades per Punt 6 Ràdio.
Una cita biennal on es debaten temes relacionats 
amb el sector de la comunicació. Les Jornades, que 
compten des de la primera edició amb la col·laboració 
de la Secció de Comunicació del Centre de Lectura de 
Reus, estan obertes a tot tipus de públic, encara que 
s’adrecen especialment als professionals de la comunicació i als 
estudiants de Periodisme i Comunicació Audiovisual de la URV. 
Enguany, les Jornades de Comunicació coincidiran amb el 
30è aniversari de l’emissora local de Reus. El temari que els 
professionals tenen previst tractar és el següent: la salut de 
la ràdio, la infl uència d’Internet en els mitjans tradicionals, el 
periodisme digital, les xarxes socials i les dades en el núvol, la 
infl uència dels mitjans de comunicació en l’opinió pública en un 
context de crisi i risc, el sentit de la televisió pública, l’estat de la 
ràdio local: la veu de la proximitat, l’actualitat en clau d’humor, 
noves formes de fi nançament, màrqueting i distribució en els 
mitjans de comunicació, presentació de la Federació de Mitjans 
Locals de Catalunya.

Coordina: Josep Cartanyà.

Col·labora: Secció de Comunicació del Centre.

Jornades

Dies 28 i 29 de setembre, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h de 
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Cine Club Programació de Tardor 2012

Sessions els divendres al Teatre Bartrina, a les 21 h. Organitza: Secció de Ciències de la Comunicació.
Preu per als socis del Centre de Lectura: 2 euros. Entrada general: 6 euros.

pròpia peça teatral: The Talking Cure, basada en el llibre A Most 
Dangerous Method, de John Kerr. 
Seduït per la sort d’haver topat amb un cas impossible, l’intel·ligent 
Dr. Jung (Michael Fassbender) accepta com a pacient Sabina 
Spielrein (Keira Knightley), una dona força jove tan desequilibrada 
com guapa. L’arma amb què compta el Dr. Jung és el mètode del 
seu mestre, el famós Sigmund Freud (Viggo Mortensen).

14 de desembre
ANOTHER YEAR (Un altre any) 
Regne Unit, 2010, v.o. anglesa, s/castellà, 129 min.
Direcció: Mike Leigh.
Intèrprets: Jim Broadbent, Ruth Sheen, Lesley Manville.
Gerri i Tom fa molts anys que estan feliçment casats 
i els preocupa que el seu fi ll Oliver, que és advocat, 
sigui solter. Aquesta preocupació els impedeix adonar-
se fi ns a quin punt Maria, una fràgil companya de treball de Gerri, 
depèn completament de la seva amistat.

21 de desembre
CARNAGE (Un déu salvatge)
França, 2011, v.o. anglesa, s/castellà, 80 min.
Direcció: Roman Polanski.
Intèrprets: Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz, 
John C. Reilly.
Dues parelles, els fi lls de les quals s’han barallat, es 
reuneixen per buscar una solució al problema, però serà 
llavors quan començaran a retreure’s tot tipus de coses 
entre ells.

Intèrprets: Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz, 
John C. Reilly.
Dues parelles, els fi lls de les quals s’han barallat, es 
reuneixen per buscar una solució al problema, però serà 
llavors quan començaran a retreure’s tot tipus de coses 
entre ells.

seu mestre, el famós Sigmund Freud (Viggo Mortensen).

Intèrprets: Jim Broadbent, Ruth Sheen, Lesley Manville.
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26 d’octubre
SHAME (Vergonya) 
Regne Unit, 2011, v.o. anglesa, s/castellà, 
101 min.
Direcció: Steve McQueen.
Intèrprets: Carey Mulligan, Michael Fassbender.
Brandon és un novaiorquès d’uns trenta 
anys. Viu sol, treballa molt i té una 
obsessió: el sexe. Quan arriba sense avisar 
la seva germana Sissy, Brandon tindrà cada cop més 
difi cultats per dissimular la seva veritable vida. 

16 de novembre
LE HAVRE (El port)
Finlàndia/França, 2011, v.o. fi nlandesa/francesa,
s/castellà, 93 min.
Direcció: Aki Kaurismäki.
Intèrprets: André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin.
Marcel Marx és un exescriptor que s’ha exiliat 
voluntàriament a la ciutat de Le Havre i es dedica a l’ofi ci 
d’enllustrador de sabates.

30 de novembre 
A DANGEROUS METHOD (Un mètode perillós)
Regne Unit, 2011, v.o. anglesa, s/castellà, 99 min.
Direcció: David Cronenberg. 
Guió: Christopher Hampton, a partir de la seva 
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Cicle cinema italià: Antonioni, Fe¤ ini, Visconti

Els dimecres, a les 19.30 h, a la sala d’actes, sessions gratuïtes, v.o. italiana, subtítols en castellà

Michelangelo Antonioni (Ferrara, 1912-2007) fou un dels 
més cèlebres realitzadors de la història del cinema. Realitzà una 
catorzena de llargmetratges, des de Cronaca di un amore (1950) 
fi ns a Identifi cazione di una donna (1982). Premiat a festivals 
com Cannes, Berlín i Venècia, la seva obra es caracteritza per un 
estil formal molt singular, lent i elegant. Pel que fa a la temàtica 
dels seus fi lms, destaca de forma recurrent la seva obsessió per 
la difi cultat de comunicació de l’ésser humà.

10 d’octubre

L’Aventura de Michelangelo Antonioni (1960).

24 d’octubre

Blow up de Michelangelo Antonioni 
(1966).

Federico Fellini (Rimini, 1920 – Roma, 1993), va ser director 
de cinema i guionista. 

Fellini descriu la solitud de l’home davant del món exterior i és 
conegut per un estil molt característic i original que barreja la 
fantasia i l’ús d’imatges barroques; és considerat un dels més 
infl uents i àmpliament venerats cineastes del segle XX.

24 d’octubre

Blow up
(1966).
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Cicle cinema italià: Antonioni, Fe¤ ini, Visconti

Els dimecres, a les 19.30 h, a la sala d’actes, sessions gratuïtes, v.o. italiana, subtítols en castellà

7 de novembre

Fellini, 8 ½ de Federico 
Fellini (1963), amb música 
de Nino Rota, 140 minuts.

28 de novembre

Amarcord de Federico 
Fellini (1973). 

Luchino Visconti, comte de Lonate Pozzolo (Milà, 1906 – 
Roma, 1976), descendent de la noble família dels Visconti, va 
ser director de cinema i teatre, escenògraf i escriptor. És l’autor 
de pel·lícules mítiques com Il gatopardo (1963), Mort a Venècia 
(1971) o La caiguda dels déus (1970).

12 de desembre

Senso de Luchino Visconti (1954).

19 de desembre

Confi dències de Luchino Visconti 
(1974). 

«Il cinema italiano, un cinema da tener d’occhio» 

L’Escola d’Italià del Centre ofereix aquesta tardor el curs en italià 
(60 hores): «Il cinema italiano, un cinema da tener d’occhio»
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Teatre Bartrina. Programació de Tardor

Dissabte 13 d’octubre a les 21.00 h i
diumenge 14 d’octubre a les 18.00 h.
El Consorci del Teatre Bartrina i Kamikaze 
Producciones presenten:
Juicio a una zorra*
Direcció de Miguel de Arco. Intèrpret: Carmen Machi.
*Espectacle en castellà.

Del 17 al 21 d’octubre de 2012                                     

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MIM I TEATRE GESTUAL 
COS 2012     

Dissabte 27 d’octubre, a les 21.00 h 
L’habitació blava* de David Hare.
Companyia La Brutal amb Nao Albet, Maria 
Rodríguez, Àurea Márquez i David Selvas.
*Espectacle no recomanat a menors de 16 anys.

Dissabte 3 de novembre a les 18.00 h i a les 21.00 h 
El Consorci del Teatre Bartrina i el Teatre Lliure presenten la 
coproducció:
Ivan i els gossos* de Hattie Naylor.
Direcció de Pau Carrió. 
Monòleg amb Pol López.
*Espectacle no numerat.

Diumenge 4 de novembre,
a les 12.00 h, espectacle infantil
Un bosc de cames*
Direcció de Jordi Palet i Puig. Intèrprets: 
Mariona Anglada, Ada Cusidó, Pep Farrés.
* Espectacle en català recomanat a partir de 3 anys.
  Espectacle no numerat i sense descomptes.

Del 7 al 10 de novembre de 2012:                
FESTIVAL MEMORIMAGE 2012   

Dissabte 17 de novembre a les 21.00 h 
The Beatles Show*, concert a càrrec del grup ABBEY ROAD.
* Espectacle sense descomptes de Victori Produccions.

Del 24 al 26 de novembre de 2012
PREMI BECA ROSETA MAURI

Dissabte 15 de desembre, a les 21.00 h 
Celobert de David Hare.
Direcció de Josep Maria Pou. Intèrprets: Josep Maria 
Pou, Roser Camí i Jaume Madaula. Producció de Focus. 

Dimecres 26 de desembre, a les 19.00 h
El Poema de Nadal* de Josep Maria de Sagarra.
Intèrprets: Josep Maria Puig (actor) i Xavier Pié (saxo soprano).
* Entrada gratuïta.

(Els socis del Centre de Lectura poden accedir anticipadament, a partir del 
27 de setembre, a una invitació a dos dels següents espectacles: Juicio a 
una zorra, L’habitació blava i Celobert.)



Dilluns 1 d’octubre, dins del cicle Traducció al Català: 
conferència de Jordi Llavina, escriptor i fi lòleg, sobre 
les últimes edicions de traduccions de textos al català 
Acte d’inauguració del curs 2012-2013 de l’Antena del 
Coneixement a Reus.

Dimecres 17 d’octubre, dins del cicle Traducció al Català: 
conferència del traductor i professor d’alemany de la UAB 
Joan Parra Contreras sobre el pas de la traducció literària a 
la tradumàtica. Organitzat conjuntament amb la Secció de 
Llengua i Literatura.

Dilluns 22 d’octubre, conferència sobre l’arquitecte J. R. Sert 
a càrrec de l’arquitecte Anton Pàmies Martorell, amb motiu del 
75è aniversari del pavelló de l’Exposició Internacional de París 
de 1937. Organitzat amb la Secció de Geografi a i Història. 

Divendres 26 d’octubre, conferència de Dolors Capdevila 
Ollé, catedràtica d’història a l’Institut Pons d’Icart: «El Guernica 
de Picasso i el seu context històric». Amb motiu del 75è 
aniversari del Guernica. Organitzat conjuntament amb la 
Secció de Geografi a i Història. 

Dimarts 20 de novembre, dins del cicle Traducció al Català: 
conferència d’Albert Nolla, traductor i professor de la Facultat 
de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, sobre Paul Auster amb motiu de la lectura del 
Col·lectiu En Veu Alta de Diari d’hivern.

Programació de tardor de

l’Antena del Coneixement de la URV A la sala d’actes, a les 19.30 hA la sala d’actes, a les 19.30 h

Dijous 29 de novembre, conferència: «El discurs persuasiu 
adreçat als joves: la literatura juvenil», a càrrec d’Anabel Sáiz, 
catedràtica d’ensenyament secundari de llengua espanyola i 
literatura. Organitzat conjuntament amb la Secció de Llengua 
i Literatura.

Divendres 30 de novembre, a la 
sala Fortuny, presentació de l’exposició 
«Quatre estacions» de Josep Borrell 
Garciapons. Un recorregut fotogràfi c 
per la tardor, l’hivern, la primavera i 
l’estiu. Una coproducció de l’Antena del 
Coneixement de la URV i el Centre de 
Lectura amb motiu del 20è aniversari de 
la Universitat Rovira i Virgili. Fins al 4 de 
gener del 2013. 

����

sala Fortuny, presentació de l’exposició 

l’estiu. Una coproducció de l’Antena del 

Lectura amb motiu del 20è aniversari de 
la Universitat Rovira i Virgili. Fins al 4 de 

Cafè Teatre del Centre: consulteu 
la programació al web:
www.cafeteatrereus.cat
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Més informació d’horaris i preus a: www.centrelectura.cat, secretaria@centrelectura.cat - Tel. 977 773 112

ESCOLA DE LLETRES 
CURSOS D’ESCRIPTURA
Taller d’escriptura per a adults.
Nivell inicial, nivell mig i nivell avançat.
Edat: a partir de 18 anys. Inici: octubre.
Professor: Ramon Sanz.

TALLERS LITERARIS
George Orwell. Vida i obra
A partir de 18 anys.
Inici: 6 de novembre.
Professor: Joan Navais.

TALLERS:
Manualitats amb paper
Edat: a partir de 18 anys.

Inici: 2 d’octubre.
Professora: Sara-Laura Bagés.

Taller de creativitat
Edat: a partir de 18 anys. Inici: 3 d’octubre.
Professora: Sara-Laura Bagés.

INFANTIL
Fes els deures al Centre
Professora: Dolors Sugrañes. Nivells: primària i primer cicle d’ESO.
Horari: dilluns i dimecres de 17.30-19.30 h
Objectius: fer els deures setmanals (correctes i ben 
presentats), aprendre a establir prioritats i aprofi tar el temps, 
assimilar i consolidar els aprenentatges impartits a classe, 
adquirir hàbits i tècniques d’estudi, augmentar la comprensió i 
la motivació pel coneixement.

CURS VISIÓ I APRENENTATGE
Del 18 d’octubre al 18 d’abril, els dijous de 18 a 19 h,
a la sala de projeccions.
Els objectius d’aquest programa consisteixen en augmentar la 
velocitat de lectura i la comprensió, millorar els aprenentat-
ges relacionats amb la lecto-escriptura i el rendiment escolar, 
potenciar els refl exes amb l’esport i relaxar el sistema visual 
en l’ús prolongat de les noves tecnologies. Destinat a nens/es 
entre 6 i 12 anys. Professora: Maria Estradé Trullols. 

Incripcions a secretaria@centrelectura.cat E
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TALLERS LITERARIS
George Orwell. Vida i obra
A partir de 18 anys.
Inici: 
Professor: 

TALLERS:

Inici: 2 d’octubre
Del 18 d’octubre al 18 d’abril, els dijous de 18 a 19 h
a la sala de projeccions.
Els objectius d’aquest programa consisteixen en augmentar la 
velocitat de lectura i la comprensió, millorar els aprenentat-
ges relacionats amb la lecto-escriptura i el rendiment escolar, 
potenciar els refl exes amb l’esport i relaxar el sistema visual 
en l’ús prolongat de les noves tecnologies. Destinat a nens/es 
entre 6 i 12 anys. Professora: entre 6 i 12 anys. Professora: 

Incripcions a secretaria@centrelectura.catsecretaria@centrelectura.cat

Edat: a partir de 18 anys.
2 d’octubre.

Sara-Laura Bagés.
2 d’octubre

velocitat de lectura i la comprensió, millorar els aprenentat-
Sara-Laura Bagés.

velocitat de lectura i la comprensió, millorar els aprenentat-
ges relacionats amb la lecto-escriptura i el rendiment escolar, 
potenciar els refl exes amb l’esport i relaxar el sistema visual 
en l’ús prolongat de les noves tecnologies. Destinat a nens/es 
entre 6 i 12 anys. Professora: 

Incripcions a 

en l’ús prolongat de les noves tecnologies. Destinat a nens/es 

El Consell Directiu del Centre de Lectura de Reus, en sessió celebrada el 17 
de setembre de 2012 va prendre l’acord de convocar una Assemblea General 
Extraordinària de socis el divendres 21 de desembre de 2012 a les 19 h en 
primera convocatòria i les 19.30 h en segona, amb el següent ordre del dia:

1.-Adequació i modifi cació dels Estatuts del Centre de Lectura.

2.-Aprovació de les quotes dels socis per a l’any 2013.
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Tallers de Hip-hop
Classes de Tribal Fusió i de Dansa del Ventre.

Funky
Per als alumnes de Jazz o els que realitzin alguna altra 
especialitat a l’Escola.

Clàssic de Suport i d’Adults
Per als alumnes d’Espanyol, Jazz i Dansa Contemporània que no 
realitzin amb assiduïtat aquesta tècnica. També poden apuntar-
s’hi alumnes que vulguin iniciar-se en aquesta disciplina.

Classes de Manteniment
Gimnàstica, aeròbic, jazz, elasticitat, una mica de clàssica i taller 
coreogràfi c són les matèries que es van treballant durant el curs.

Cursos, cursets i seminaris
Curset de Dansa Clàssica (Nadal i estiu)
Curset de Dansa Jazz (Nadal i estiu)
Escola d’Estiu

Nivell elemental
Els alumnes que obtinguin una qualifi cació positiva al llarg dels 
cursos de nivell elemental rebran, en fi nalitzar-los, el corresponent 
certifi cat acreditatiu. Les matèries a cursar són: Dansa Clàssica, 
Castanyoles (mètode Emma Maleras), Dansa Espanyola, Dansa 
Catalana, Música Aplicada a la Dansa, Dansa Creativa (Iniciació a 
la Dansa Contemporània).

Grau mitjà
Les matèries que s’estudien en el primer cicle del grau mitjà són: 
Dansa Clàssica, Dansa Espanyola i Dansa Contemporània, així 
com lectura de partitures per tocar Castanyoles, Improvisació, etc.

 o els que realitzin alguna altra 

ESCOLA DE DANSA
Direcció: Maria Teresa Aguadé. Sotsdirecció: Juny Cases. 
Professors: Gemma Creus, Carmen Fernández, Assumpció 
Gómez, Betlem Llop, Montse Queralt, Àngels Rivero, Lourdes 
González i Betlem Prieto. Escola autoritzada pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Es preparen 
alumnes per al nivell elemental de dansa en diferents 
matèries, també per a les proves de l’Institut del Teatre de 
Barcelona. L’any 2000 es va crear la Jove Companyia de 
Dansa del Centre de Lectura de Reus, amb els alumnes més 
avantatjats de l’escola en Clàssic i Contemporani. A més de 
la tasca pedagògica, l’Escola organitza diferents activitats 
docents, així com cursets, seminaris i sortides per veure 
espectacles de dansa, entre d’altres accions.

ESPECIALITATS: Dansa clàssica, dansa clàssica espanyola, 
dansa jazz, dansa contemporània. 
Cursos d’iniciació per a alumnes de 3 a 8 anys, cursos 
d’aprenentatge bàsic per a alumnes de 8 a 11 anys, cursos 
d’aprofundiment per a alumnes de 12 a 19 anys i cursos 
de perfeccionament per a alumnes de més de 19 anys. 
Preparació d’alumnes en repertori de Clàssic, Contemporani i 
Flamenc i de la Jove Companyia per presentar-se a diferents 
premis, concursos i mostres de dansa de Catalunya, València... 
i l’estranger.

 ...i, a més:
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a 20 h (Cossima Vergari). Curs «Il cinema italiano, un cinema da 
tener d’occhio»: curs de 60 hores en coordinació amb la Secció de 
Ciències de la Comunicació (nivell mitjà alt).
Francès: Nivell A1 (60 h), horaris a determinar.
Alemany: Classes d’iniciació (60 h), horaris a determinar.

ESCOLA D’ART
D’octubre a juny: tallers d’introducció a les arts plàstiques, tallers 
de dibuix i pintura.
Consultar oferta al web: www.centrelectura.cat.
Inici de curs: 1 d’octubre. Assessorament: 17 i 19 de setembre, de 
17.30 a 19 h (Cori Torroja). 

ESCOLA DE MÚSICA DEL CENTRE/ARCÀDIA:
arcadia@tinet.cat / http://escolamusicacentre.wordpress.com/. 
Els cursos i el temps de classe s’organitzen en quatre grans blocs: Inici 
(de 4 a 8 anys), Grau Elemental (de 9 a 12-13 anys), Grau Mitjà (de 12 
a 17 anys), Adults. Direcció de l’Escola: Anton Colom. 
Cursos d’inici al llenguatge musical: Sensibilització (4 anys); Introducció 
A (5-6 anys); Introducció B (6-7 anys); Preparatori (7-8 anys); Grau 
Elemental: primer cicle (1r , 2n curs i 2n curs avançat ) (9-11 anys), 
segon cicle (3r i 4t curs) (11-13 anys); Grau Professional: primer cicle 
(1r i 2n curs) (12-15 anys),  segon cicle (3r i 4t curs) (15-17 anys).

AULA MUSIC’S DE REUS, Staff  Music Service. Telèfon: 977 22 23 
03 (16 a 20 h): www.aulamusics.cat.
Aula de música moderna amb classes de guitarra elèctrica i fl amenca, 
piano, veu, bateria, saxo, baix elèctric, trompeta, etc. Assignatures: 
Educació de l’Oïda, Combo/Laboratori, Informàtica Musical, Curs 
d’Improvisació. Cursos preparatoris a la prova d’accés de grau 
professional de jazz i música moderna. Tallers de gospel.

Oferta formativa de les escoles del CentreOferta formativa de les escoles del Centre

ESCOLA DE TEATRE
L’Escola de Teatre vol donar continuïtat i qualitat d’ensenyament en 
tots els nivells i cursos, en els monogràfi cs i en les activitats extraesco-
lars. És una escola d’iniciació ofi cial i professional per poder accedir al 
món laboral o ser un pont d’accés a estudis superiors d’art dramàtic o 
cursar un grau elemental de Teatre amb estudis d’Interpretació, Dansa 
(cos i moviment) i Música (veu i cant). Professors: Rosa Mateu, Joan 
Martínez. 
ESCOLA DE TEATRE PER A NENS I JOVES:
Nens a partir de 10 fi ns a 15 anys.
ESCOLA DE TEATRE PER A JOVES i PRIMER DE GRAU ELEMENTAL: 
Joves a partir de 16 fi ns a 18 anys.
ESCOLA DE TEATRE. SEGON DE GRAU ELEMENTAL: 
Primer d’Interpretació a partir de 18 anys.
ESCOLA DE TEATRE. TERCER DE GRAU ELEMENTAL.
Programació de cursos, tallers intensius i monogràfi cs dissabtes al matí 
fets per professionals i adreçats als joves.
Inici de curs: 1 d’octubre. Assessorament: 12, 19 i 26 de setembre.

ESCOLA D’IDIOMES
Anglès: Cursos per a nens a partir de 8 anys, cursos per a joves a partir 
del primer cicle d’ESO i cursos per a adults. Tots els nivells. Horari a 
determinar. Possibilitat de classes al matí. Cursos intensius. Durada 
màxima de 3 mesos. Anglès per viatjar. Inici dels cursos: 1 d’octubre. 
Assessorament: 18, 19, 26, 27 i 28 setembre de 18 a 20 h (Phil Hoddy 
i Sheila Harper). Cursos per a exàmens de Cambridge.
Preliminary English Test (4t curs) i First Certifi cate (7è/8è curs). 
Exàmens de Young Learners de Cambridge per a nens. 
Italià: Nivell A1: divendres de 17 h a 19 h. Nivell A2: divendres de 19 h a 21 h.
Inici de curs: 28 setembre. Assessorament: 14 i 21 setembre, de 19 



LA BIBLIOTECA DEL CENTRE DE LECTURA

TIPUS DE FONS VOLUMS

Fons general ........................................................................... 2.392
Fons infantil ................................................................................ 221
Fons local ..................................................................................... 156
Hemeroteca  ........................................................................... 1.176
Buidat de revista ......................................................................... 84
Còmics .................................................................................................. 7
DVD .................................................................................................. 721
CD ..................................................................................................... 340
Videojocs .......................................................................................... 24
MP3 .................................................................................................. 164
Altres materials. ........................................................................ 782

La biblioteca del Centre de Lectura és la biblioteca patrimonial 
més antiga del país. Gràcies a la generositat d’algunes persones 
i institucions, el Centre de Lectura veu amb goig engrandir 
i completar el seu patrimoni que compta actualment amb 
260.000 volums dels quals 134.065 documents són consultables 
per Internet gràcies al nostre catàleg informatitzat. Cal destacar 
el fons audiovisual que compta amb 5.414 DVD, 3.772 CD i 24 
videojocs.

Des de l’1 de juny del 2011, la biblioteca ha incorporat al seu 
fons 15.205 ítems (fi ns al 9 d’agost del 2012), dels quals 9.138 
corresponen a documents reconvertits i incorporats al catàleg 
informatitzat i 6.067 documents són de nova adquisició.

Aquests documents que s’han incorporat de nou corresponen a:
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LA BIBLIOTECA DEL CENTRE DE LECTURALA BIBLIOTECA DEL CENTRE DE LECTURA

Projectes en els quals participa la biblioteca:
RACO. Consulteu la Revista del Centre de Lectura a http://www.raco.cat 
CCUC. Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya
http://ccuc-classic.cbuc.cat 
Memòria Digital de Catalunya http://mdc.cbuc.cat 
Europeana http://www.europeana.eu/portal/  

Tresors de la biblioteca: tardor 2012
Dumas, Alexandre. El mendigo hipócrita. Barcelona: Imp. i Lit. 
d’Ignacio Estivill, 1857. Il·lustracions de Marià Fortuny Marsal.

Club de Lectura de Novel·la Negra: 
Dijous 25 d’octubre, a les 19 h: Els crits del passat de Camilla 
Lackberg.
Dijous 29 de novembre, a les 19 h: Serpientes en el paraíso d’Alícia 
Giménez Bartlett.
Dijous 13 de desembre, a les 19 h: A d’adulteri de Sue Grast on.

LA BIBLIOTECA DEL CENTRE DE LECTURA

http://www.raco.cat
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Projectes en els quals participa la biblioteca:
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Serveis de la biblioteca
260.000 volums, serveis de consulta en sala, préstec, sales 
de conversa i d’estudis. Biblioteca infantil: 10.000 volums. 
Fons local: 11.500 volums. Hemeroteca. Servei cartogràfi c. 
Videoteca: 6.000 DVD, amb pantalles LED HD i 3D de 
visualització. Fonoteca: 4.000 CD de música i àudio. Nous 
espais de lliure accés (sala Miquel Ventura, sala Vidal Llecha). 
Internet amb 8 punts d’atenció gratuïta i sistema WI-FI en 
tota l’entitat. Consulta en línia del catàleg de la biblioteca i de 
la videoteca.

Teatre Bartrina
Dues entrades al trimestre (una entrada a dos dels 
espectacles de teatre i dansa, segons aforament) en les 
programacions del Teatre Bartrina. Aquesta tardor els 
espectacles a triar són: Juicio a una zorra, L’habitació blava 
i Celobert. Invitacions a retirar a partir del 27 de setembre. 
Descompte del 25  % en les entrades del Teatre Bartrina. Cine 
Club: entrada a 2 euros. Dues invitacions per a l’Exposició 
Nacional de Roses.

Condicions especials per a socis
Preus especials en tallers organitzats pel Centre. Accés a 
l’espai soci multimèdia al web del Centre. Accés als fi lls de 
socis, fi ns als 23 anys, a les escoles de Dansa, Teatre, Idiomes 
o Música del Centre. Entrada gratuïta als museus de Reus, 
al Gaudí Centre (2x1) presentant la tarja de soci del CDLR i 
visites concertades gratuïtes. 

Descomptes als socis en compres a diversos establiments 
(Llibreria Gaudí: 5  %, Llibreria Domingo: 5  %, Llibreria 
Galatea 5  %, Abacus: 5  % en papereria, llibreria i joguines, 
Tomàs Barberà: 5  %, Llibreria Araceli: 5  %), descomptes del 
20  % en els concerts de l’Associació de Concerts al Teatre 
Fortuny, 20  % de descompte en les programacions del 
Teatre Lliure de Barcelona i descomptes a altres teatres... 

Condicions especials per a socis i familiars a la
(Institut Ost almològic Europeu): fi ns a 50  % de descompte 
en visites i 20  % en tractaments de cirurgia ocular. Preus 
especials en consulta i operacions de cirurgia refractiva, en 
consulta general de salut. A Reus al carrer Castellvell 12-14, 
telèfon 977 328 060; a Tarragona al carrer Pere Martell 41, 
telèfon 977 251 932 (clinicabaviera.com).

Consulteu les ofertes al web www.centrelectura.cat. 

Refugi de muntanya Musté-Recasens a Mont-ral.
amb guardes tot l’any.
Refugi de muntanya Musté-Recasens a Mont-ral.
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Serveis als socis

✂

Sol·licitud d’alta de soci/sòcia:
Nom i cognoms:

DNI:

Nacut/uda a                                                                                                           el dia

Domicili:                                                                                                        de                                                                                 Codi postal: 

Telèfon:                                                                                Correu electrònic:

Número de compte bancari (20 dígits):

Titular del compte:                                                                                        Signatura i data: 

Seccions a les quals us podeu adscriure: General; Ciències de la Comunicació; Ciències de l’Educació; Música; Ciències Polítiques, Socials i Econòmiques; 
Excursionista; Ciències Exactes, Físiques i Naturals; Tecnologia; d’Art; Llengua i Literatura; Geografi a i Història ✂

Campanyes de socis: Torna a casa (es manté la campanya en 
aquest curs 2012/2013)

Condicions especials per a aquelles persones que van ser sòcies del 
Centre amb anterioritat: ingrés com a soci sense quota d’entrada 
i lliurament gratuït d’un exemplar de les Edicions del Centre.
Import mensual de les quotes de socis numeraris: 13,25 euros al 
mes. Quota general d’entrada: 40 euros. 

Alumne de la URV: Els alumnes matriculats a la URV poden donar-
se d’alta com a socis del Centre en condicions preferents pagant 
només la tercera part de la quota general (4,42 euros al mes). 
Promoció acordada amb l’Antena del Coneixement del Campus Extern 
de la URV. 

Campanya «Regala Centre»: Durant el curs 2012-2013 es podrà 
adquirir a la secretaria del Centre un xec regal de 150 euros per 

Seccions a les quals us podeu adscriure: General; Ciències de la Comunicació; Ciències de l’Educació; Música; Ciències Polítiques, Socials i Econòmiques; 
Excursionista; Ciències Exactes, Físiques i Naturals; Tecnologia; d’Art; Llengua i Literatura; Geografi a i Història

Serveis als socis

tal que els compradors el regalin a un familiar, company o treballador 
per tal que aquest es doni d’alta de soci del Centre. 

La persona obsequiada amb al xec regal es podrà fer
sòcia durant 1 any (els majors de 18 anys), 1,5 anys
(entre 14 a 18 anys) i 2 anys (els menors de 14 anys). 

Als compradors, se’ls lliuraran dos de llibres de les
Edicions del Centre de Lectura o una làmina numerada
de Jaume Queralt, si adquireixen dos xecs regal.

Pots fer-te soci omplint el formulari adjunt i fent-lo arribar a la 
secretaria de l’entitat (c/ Major, 15; secretaria@centrelectura.cat; 
trucant al 977 773 112 o per Internet: www.centrelectura.cat).
Horari d’obertura del Centre: de dilluns a divendres de 10 a 14 h
i de 16 a 22 h, dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.

Web del Centre: www.centrelectura.cat. 
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Divendres 14 de desembre, a les 19.30, a la sala d’actes

Presentació del número 123 de les edicions: Gosar poder 
amb les actes del seminari Gosar Poder sobre Gabriel Ferrater 
organitzat pel Centre de Lectura el mes de març d’enguany. 

La publicació recull les ponències de Jordi Julià («Les “lliçons” 
poètiques de Gabriel Ferrater»), Xavier Amorós («El Ferrater 
i els Ferraté de Reus»), Ramon Gomis («Gabriel Ferrater i els 
dies difícils»), Josep Murgades («El meu Gabriel Ferrater») i 
Fina Masdéu, sobre la fi gura i obra del poeta reusenc. 

Edita: Centre de Lectura i Arola Editors.

Col·labora: Fundació Privada Reddis.

El Consell Editorial de les Edicions del Centre de Lectura, des de l’any 2012, 
l’integren: Magí Sunyer Molné (professor de Literatura Catalana de la URV), 
Pere Gabriel Sirvent (catedràtic d’Història Contemporània de la UAB) i Mercè 
Costafreda Felip (llicenciada en Geografi a i Història, professora d’Història 
Contemporània).

Divendres 14 de desembre, a les 19.30, a la sala d’actes

Presentació del número 123 de les edicions: Gosar poder

Dimarts 13 de novembre, a les 19.30, a la sala d’actes
Presentació del número 121 de les Edicions del Centre: Al cor 
de la muntanya de Josep Cornudella i Cabré (Vilaplana, 
1900 – Mèxic, 1999). Edició facsímil que inclou tres textos 
introductoris i explicatius de la novel·la i de l’autor a càrrec de 
Pere Anguera, Joan Navais i Fina Masdéu. 

Al cor de la muntanya es publicà l’any 1937 per la Llibreria 
Nacional i Estrangera de Reus. Sembla que va gaudir d’un èxit 
considerable, per caure amb el temps (com en tants altres 
casos) en l’oblit de propis i estranys. La reivindicació d’aquests 
autors i de les seves obres més signifi catives ha estat sempre 
en la voluntat dels responsables de les Edicions del Centre 
de Lectura, que han maldat per superar la desmemòria tot 
rescatant pel present aquesta partió del patrimoni cultural 
més nostre.
Segons Pere Anguera, les novel·les de Cornudella «són una 
mena d’aiguaforts abruptes, de passions encrespades, sobre 
la vida a pagès, en un món rural gens idíl·lic, en un moment 
cronològic indeterminat, però que es pot situar entre la 
segona i la tercera dècada del segle XX». En el pròleg de 
l’edició primera, Salvador Torrell –El Guaita– traça un perfi l 
idiosincràtic que ens acosta a Cornudella.

Portada: Salvador Juanpere.

Edita: Centre de Lectura i Arola Editors. 

Amb el suport de la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Vilaplana.

Dimarts 13 de novembre, a les 19.30, a la sala d’actes
Presentació del número 121 de les Edicions del Centre: 



Secció de Geografi a i Història
Cicle Moments de la Nostra Història: «La Caputxinada mig segle 
després... quasi. En parlen els protagonistes». 
La Caputxinada és el nom amb que es coneixen els fets que varen 
tenir lloc al convent dels Pares Caputxins de Sarrià (Barcelona) 
entre el 9 i l’11 de març de 1966 amb motiu de l’assemblea 
constitutiva del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat 
de Barcelona on s’havien d’aprovar la declaració de principis i els 
estatuts del sindicat. Hi assistiren prop de mig miler de persones, 
entre representants d’estudiants, professors i intel·lectuals. El setge 
de prop de tres dies i el posterior assalt al convent per la policia 
dirigit pel comissari Vicente Juan Creix i ordenat pel ministre de 
governació general Camilo Alonso engegà un moviment unitari de 
solidaritat política i ciutadana, que fou el germen de la Taula Rodona 
Democràtica de l’oposició catalana (antecedent de l’Assemblea 
de Catalunya), i reforçà la incorporació a la lluita antifranquista de 
sectors eclesiàstics, amb una manifestació de capellans a Barcelona 
l’11 de maig del mateix any.
Pere Gabriel i Sirvent (Terrassa, 1945).

Dimecres 10 d’octubre, a les 19.30 h: «La Caputxinada. Crònica 
gràfi ca», exposició al Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus 
(CIMIR). 

L’exposició fotogràfi ca, que es podrà veure fi ns al 24 de novembre, 
és un recull de més de cinquanta imatges en blanc i negre, de prop 
de les cent que es conserven en els fons de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya (ANC). Tot aquests material va ser amagat al convent 
quan entraren les forces policials i resistiren el posterior escorcoll 
(que va ser recuperat, posteriorment, per Guillem Martínez, l’autor –
llavors estudiant d’enginyeria industrial–, que el conservà curosament 

Vista general del bastiment conventual, des 
de l’horta. Dalt del terrat del campanar hi ha 

un nombrós grup d’estudiants que observa les 
inquietants evolucions de l’esquadró de cavalleria 

de la policia armada en les proximitats del convent.
Dijous 10 de març de 1966 (matí del segon dia 
de la tancada). Convent dels pares caputxins de 

Sarrià, Barcelona. Autor: Guillem Martínez.

Secció de Geografi a i Història
Cicle Moments de la Nostra Història: 
després... quasi. En parlen els protagonistes»
La Caputxinada és el nom amb que es coneixen els fets que varen 
tenir lloc al convent dels Pares Caputxins de Sarrià (Barcelona) 
entre el 9 i l’11 de març de 1966 amb motiu de l’assemblea 
constitutiva del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat 
de Barcelona on s’havien d’aprovar la declaració de principis i els 

Activitats de les se¥ ions. Tardor 2012

fi ns que va ser dipositat a l’ANC, l’any 1996).
Amb la presència de Guillem Martínez i Josep 
Maria Sans Travé, director de l’Arxiu Nacional 
de Catalunya. Es tracta d’una col·laboració del 
Centre de Lectura i la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Reus. 

30 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala d’actes: xerrada «Vivències 
i testimonis de la Caputxinada» a càrrec de Josep C. Vergés i Coma 
(Barcelona, 1947), present a la Caputxinada com a delegat de curs 
de primer d’Econòmiques. Expulsat pel rector Garcia Valdecasas per 
defensar el professor de Filosofi a del seu curs: Manuel Sacristan. 
Va estudiar a Cambridge Economia i es doctorà a la Universitat de 
Barcelona, després de ser indultat en la mort del dictador Franco. Ha 
escrit més de trenta llibres sobre economia, medi ambient i corrupció. 

El 6 de novembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes: Pere 
Gabriel, catedràtic d’Història Contemporània de la UAB, impartirà la 
conferència «Discursos i entusiasmes jovenívols: La Caputxinada i la 
política universitària del PSUC». 
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Secció de Geografi a i Història
Activitats incloses en l’Antena del Coneixement de la URV 

22 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala d’actes: conferència 
«El Pavelló de la República a París, de l’arquitecte Josep 
Lluís Sert», a càrrec d’Anton Pàmies, arquitecte. Amb motiu 
del 75è aniversari del pavelló de l’Exposició Internacional de 
París de 1937. 

26 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala d’actes: conferència 
«El Guernica de Picasso i el seu context històric. 75è 
aniversari», a càrrec de Dolors Capdevila, catedràtica 
d’Història de l’Institut Pons Icart. 

3 de desembre: «Una nova lectura iconogràfi ca del 
sarcòfag d’Hipòlit», a càrrec de Cristina Dalmau, fi lòloga, i de 
Vicenç Abellan, fi lòleg, director del Complex Educatiu. 

75è aniversari de la mort de Gramsci

10 de desembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes: 
conferència «Antonio Gramsci: el pensament vigent d’un 
intel·lectual compromès», a càrrec de Toni Puig.
Amb motiu del 75è aniversari de la mort de Gramsci (1891-
1937).

Secció de Llengua i Literatura
Activitats incloses en la programació de l’Antena del 
Coneixement de la URV:

17 d’octubre: Cicle Traducció al Català: conferència del 
traductor i professor d’alemany de la UAB Joan Parra 
Contreras sobre el pas de la traducció literària a la 
tradumàtica. 

29 de novembre: «El discurs persuasiu adreçat als joves: 
la literatura juvenil», a càrrec d’Anabel Sáiz (catedràtica 
d’ensenyament secundari de Llengua Espanyola i Literatura, 
especialista en literatura juvenil).

Secció de Ciències de l’Educació
A la sala Hortensi Güell:
13 d’octubre, a les 18 h: presentació del llibre Sincronitza la 
teva vida de Juna Albert. Presentació de Joan Garola. 

20 d’octubre, a les 10 h: taller Sincronitza la Teva Vida a 
càrrec de Juna Albert.

Grup d’Arqueologia. A les 19.30 h, a sala d’actes

26 de novembre, sessió «Pecha Kucha (soroll de conversa)», 
amb la presentació d’excavacions arqueològiques en aquest 
format. En aquesta primera experiència, hi participaran: Iban 
Cabrelles, Jaume Massó, Ester Ramon i Aleix González.



��

A
C
T
I
V
I
T
A
T
S
 
D
E
 
L
E
S
 
S
E
C
C
I
O
N
S
.
 
T
A
R
D
O
R
 
2
0
1
2

Secció Excursionista
Sortides matinals els dijous (a partir el 4 d’octubre)
i els dissabtes o diumenges (a partir el 6 d’octubre)

20 de setembre, a les 20 h, a la sala d’actes: presentació de 
la guia A peu pel Priorat d’Arola Editors. Amb Rafel López Monné.

15 d’octubre, a les 19 h, a la sala d’actes: Vietnam: El drac 
amable. Audiovisual a càrrec de Santi Nogués.

Del 31 d’octubre al 4 de novembre: sortida a Prada del 
Confl ent. Assistència al 36è Aplec Excursionista dels Països 
Catalans amb excursions programades per la zona.

15 de novembre, a les 20 h, sala d’actes: audiovisual de la 
Societat Catalana de Fotografi a de Natura. Presentació a càrrec 
de Màrius Domingo.

19 de novembre, a les 19 h, a la sala d’actes: Vietnam: El 
regne Xampa. Audiovisual a càrrec de Santi Nogués.

22 de novembre, a les 20 h, a la sala seccional: audiovisual 
Viatge a la Capadòcia, a càrrec de Josep Maria Beltran.

29 de novembre, a les 20 h, a la sala seccional: audiovisual: 
Colòmbia, a càrrec de Jaume de Porta.

13 de desembre, a les 20 h, a la sala d’actes: projecció 
d’un viatge a l’oest dels EUA, a càrrec de Maria Cruset, Montse 
Sementè, Vanessa Garcia i Anna Crillida.

17 de desembre, a les 19 h, a la sala d’actes: Vietnam: Hue, 
capital imperial. Audiovisual a càrrec de Santi Nogués. 

Secció Ciències Polítiques, Econòmiques i Socials
2 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala d’actes: xerrada 
«Associació d’Alzheimer Reus i Baix Camp. Qui som. Què fem», a 
càrrec de M. Jesus Lerín, responsable del programa d’Estimulació 
Cognitiva i Físic Funcional San Rafel.

3 d’octubre, a les 19 h, a la sala d’actes: conferència «L’atac a 
l’Espanya i l’Europa social», a càrrec de Vicenç Navarro, catedràtic 
de Polítiques Públiques a la UPF i prof. de Public Policy a la de Johns 
Hopkins University. Presentació de l’acte: Dr. Joan Guix.

5 d’octubre i 23 de novembre, a les 19.30 h, a la sala 
seccional: xerrada de l’Escola Essencialista.

9 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala d’actes: xerrada «Patologies 
Oculars en l’edat adulta», a càrrec d’Elena García Barrionuevo, òptic 
de la Clínica Baviera. Es servirà un refrigeri.

20 d’octubre: visita al Museu Història de Catalunya, a càrrec de 
Josep M. Vilarrúbia-Estrany, diplomat en Ciències Socials per la 
UAB. Organitzat amb la col·laboració de la biblioteca.

6 de novembre, a les 19.30 h, a la sala de projeccions: 
xerrada «La malaltia d’Alzheimer i com afecta a la família», a 
càrrec de Jesús Frutos, neuropsicòleg i professor del departament 
de Psicologia de la URV.

13 de novembre, a les 19.30 h, a la sala de projeccions: 
presentació del llibre «Hipótesis sobre la invención de Dios» de 
Bassas Bas.

11 de desembre, a les 19.30 h, a la sala de projeccions: 
xerrada «El funcionament de la memòria» a càrrec de Sofía 
Diaz, psicòloga. Organitzat amb la col·laboració de l’Associació 
d’Alzheimer de Reus.

CURS DE PATCHWORK (a partir de 13 anys). Professora: Dolors 
Martorell.

TALLER DE FLAMENCOTERÀPIA: Professora: Chari Portero Ronda.

CURS DE DANSA LLIURE: Professor: Artús Porta Manresa.

(Consulteu l’oferta i les propostes de les seccions al web
www.centrelectura.cat: xerrades d’art, dades diàries 
meteorològiques, actes sobrevinguts…)
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5 d’octubre i 23 de novembre, a les 19.30 h, a la sala 

9 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala d’actes: xerrada «Patologies 
Oculars en l’edat adulta», a càrrec d’Elena García Barrionuevo, òptic 

visita al Museu Història de Catalunya, a càrrec de 
Josep M. Vilarrúbia-Estrany, diplomat en Ciències Socials per la 
UAB. Organitzat amb la col·laboració de la biblioteca.

6 de novembre, a les 19.30 h, a la sala de projeccions:
xerrada «La malaltia d’Alzheimer i com afecta a la família», a 
càrrec de Jesús Frutos, neuropsicòleg i professor del departament 

 conferència «L’atac a 
l’Espanya i l’Europa social», a càrrec de Vicenç Navarro, catedràtic 
de Polítiques Públiques a la UPF i prof. de Public Policy a la de Johns 
Hopkins University. Presentació de l’acte: Dr. Joan Guix.

5 d’octubre i 23 de novembre, a les 19.30 h, a la sala 5 d’octubre i 23 de novembre, a les 19.30 h, a la sala 

 conferència «L’atac a 

5 d’octubre i 23 de novembre, a les 19.30 h, a la sala 

 xerrada «Patologies 

5 d’octubre i 23 de novembre, a les 19.30 h, a la sala 
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Dia a dia          (126 motius per apropar-te al Centre)

SETEMBRE
dc. 12 16 h Inici curs de l’Escola de Música del Centre Arcàdia. Aules de música 20
ds. 15 18.30 h Reunió cercle d’Amics Bruno Gröning. Sala Hortensi Güell
ds. 15 22 h Danses de creació amb l’Esbart de Rubí i Reus Dansa. Teatre Bartrina 
dl. 17 17 h Inici curs de l’Escola de Dansa. Aules de dansa 19
dl. 17 17.30 h Inici Fes els deures al Centre. Sala projeccions 18
dl. 17 20 h Inauguració exposició de fotografíes: «La màgia de les quatre nits. Barraques de Reus», de Josep Martí Sedó.
  Fins al 5 d’octubre. Vestíbul CdL 12
dj. 20 19.30 h Inauguració Exposició: «Manifest Poètic Visual 9x9x9 Sinergies Interculturals Catalunya-Sèrbia», Fins al 13 d’octubre.  Sala Fortuny 10
dj. 20 20 h Presentació de la guia A peu pel Priorat, d’Arola Editors. Sala d’actes 7
dv. 21 21 h Robert Bonet en concert. Teatre Bartrina 
dg. 23 19.30 h Concertare, música barroca de cambra, concert. Sala Fortuny 
dg. 23 20.30 h Festival de Guitarra. Alfredo Panebiano Cuban Trio Teatre Bartrina 
dj. 27 19.30 h Xerrada: «Presentació de l’estudi de barreres arquitectòniques». Organitza: Associació Veïns de Reus. Sala d’actes 
dj. 27 20 h Presentacio del llibre de Ramon Trias Fargas: Narracio d’una asfi xia premeditada.
  Organitza: Fundació Trias Fargas, Òmnium, CdL. Sala Hortensi Güell 7
dv. 28  11 a 14 h 17 a 20 h Jornades Europees de Patrimoni 2012. Recorregut pel patrimoni artístic del Centre de Lectura. Centre 13
ds. 29  11 a 14 h 17 a 20 h Jornades Europees de Patrimoni 2012. Recorregut pel patrimoni artístic del Centre de Lectura. Centre 13
ds. 29 11 h Ruta del Grup Modernista de Reus. Escola de Lletres i Còdol Educació. Plaça del Teatre 
ds. 29 21.30 h «Nonitz: música de Lee Knoitz per a nonet». Teatre Bartrina 

OCTUBRE
dl. 1 19 h Inici Taller d’escriptura. Nivell inicial. Sala seccional. 18
dl. 1 17 h Inici cursos de l’Escola de Música Moderna Aula de músics. Aules música moderna 20
dl. 1 19.30 h Dia internacional de la traducció amb Jordi Llavina. Sala d’actes 7
dt. 2 10 h Inici curs Manualitats amb paper.  Sala projeccions. 18
dt. 2 19.30 h Xerrada: «Associació d’Alzheimer Reus i Baix Camp». Amb Maria Jesús Lerín. Sala d’actes 27
dc. 3 10.30 h Inici Taller de creativitat. Escola de Lletres. Sala projeccions 18
dc. 3 19 h Conferència «L’atac a l’Espanya i l’Europa social» càrrec de Vicenç Navarro, catedràtic de polítiques públiques a la UPF. Sala d’actes 27
dc. 3  19 h Inici del Taller d’escriptura. Nivell mig. Sala seccional. 18
dc. 3 20 h Inici del Taller de teatre de l’Escola de Teatre Sala projeccions 20
dj. 4 18 h Trobada Hipòtesis d’arquitectura: Habitar. Escenari T. Bartrina 4
dj. 4 19.30 h Xerrada «Visió i aprenentatge» a càrrec de Joan Anton Montañà. Sala Hortensi Güell 
dj. 4 20 h Junta General Ordinària de la Secció Excursionista. Sala seccional. 
dj. 4 20,15 h Inauguració de l’exposició: «Marià Fortuny: aproximació bibliográfi ca». Activitat inclosa dins l’Any Fortuny. Vestíbul Biblioteca 4
dv. 5 19.30 h Xerrada Escola Essencialista. Sala seccional 27

Més informació a la Pàg.
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dv. 5 20.15 h Lliurament del Memorial per la pau Josep Vidal Llecha Sala d’actes 13
ds. 6 8 h Sortida de la Secció Excursionista.  
ds. 6 18.30 h Reunió cercle d’Amics Bruno Gröning. Sala Hortensi Güell 
dt. 9 19.30 h Xerrada: «Patologies Oculars en l’edat adulta», a càrrec de Elena García Barrionuevo, Òptic de la Clínica Baviera. Sala d’actes 27
dc. 10 19.30 h CINECLUB. Cicle: Antonioni, Fellini, Visconti: L’Aventura, de Miquelangelo Antonioni. Sala d’actes 15
dc. 10 20 h Inauguració de l’exposició «La Caputxinada. Crònica gràfi ca». Organitza: Secció Geografi a i Història i CIMIR. Centre de la Imatge
  Fins al 24 de noviembre. Mas Iglèsias 25
dj. 11 19 h Inici del Taller d’escriptura. Nivell avançat. Sala seccional 18
dj. 11 20 h Presentació del llibre: Montsant Parc Natural de Xavier Vaqué. Sala Hortensi Güell 
ds. 13 18 h Presentació del llibre Sincronitza la teva vida de Juna Albert. Sala Hortensi Güell 26
ds. 13 21 h Juicio a una zorra, amb Carmen Machi. Teatre Bartrina 16
dg. 14 18 h Juicio a una zorra, amb Carmen Machi. Teatre Bartrina 16
dl. 15 19 h Vietnam: El drac amable. Audiovisual a càrrec de Santi Nogués. Sala d’actes 27
dt. 16 19.30 h Inauguració del curs acadèmic 2012-2013 amb l’historiador Josep Fontana Lázaro: «El futur és un país estrany». Sala d’actes 3
del 17 al 21  Festival internacional de mim i teatre gestual COS. Teatre Bartrina 
dc.17 19.30 h Conferència de Joan Parra (UAB) sobre traducció. Sala d’actes 26
dj. 18 18 h Inici del curs Visió i aprenentatge. A càrrec de Maria Estradé Trullols. Sala de projeccions 18
dj. 18 19.30 h Inauguració de l’exposició «A l’ombra de Foix. Una proposta en llibres d’art». Vestíbul CdL 6
dj. 18 20 h Presentació del llibre: L’Aprofi tament de les truites als estanys dels Pirineus a càrrec d’Àlex Miró. Sala d’actes 27
dv. 19 20 h Inauguració de l’exposició «Passió privada, plaer públic» amb obra gràfi ca de la col·lecció de
  Daniel Giralt Miracle i del CdL. Fins al 24 novembre Sala Fortuny 11
ds. 20 10 h Taller: «Sincronitza la teva vida» a càrrec de Juna Albert. Sala Hortensi Güell 26
dg. 21 8 h Excursió de la Secció Excursionista.  
dl. 22 19.30 h Conferència «El Pavelló de la República a París de l’arquitecte Josep Lluís Sert», a càrrec d’Anton Pàmies, arquitecte. Sala d’actes 26
dt. 23 19.30 h Sessió En Veu Alta: Oller davant un boc de cervesa, de Joan Cavallé. Sala d’actes. 8
dc. 24 19.30 h CINECLUB. Cicle: Antonioni, Fellini, Visconti: Blow up de Miquelangelo Antonioni. Sala d’actes 15
dj. 25 19 h Club de lectura de novel·la negra. Els crits del passat de Camilla Lackberg. Sala de projeccions 
dj. 25 19.30 h Conferència sobre JV Foix amb motiu del 25è aniversari de la seva mort. Amb Jordi Cornudella i Enric Badosa. Col.: Fundació J.V. Foix.  Sala Hortensi Güell 6
dv. 26 19.30 h Conferència: «El Guernica de Picasso i el seu context històric. 75è aniversari», a càrrec de Dolors Capdevila. Sala d’actes 26
dv. 26 21 h CINECLUB: SHAME d’Steve McQueen. Teatre Bartrina 14
ds. 27 18.30 h Reunió cercle d’Amics Bruno Gröning. Sala Hortensi Güell 
ds. 27 21 h L’habitació blava, de David Hare amb la Cia. La Brutal. Teatre Bartrina 16
dl. 29 19.30 h Veus literàries al Centre: Jordi Cervera Nogués. Sala d’actes 7
dt. 30 19.30 h Xerrada «Vivències i testimonis de la Caputxinada» a càrrec de Josep C. Vergés. Sala d’actes 25
del 31 al 4 nov. Sortida dela Secció Excursionista al 36è Aplec Excursionista dels Països Catalans. Prada de Confl ent 27

NOVEMBRE
ds. 3 18 h Ivan i els gossos, d’Hattie Naylor. Teatre infantil. Teatre Bartrina 16
ds. 3 21 h Ivan i els gossos, d’Hattie Naylor. Teatre infantil. Teatre Bartrina 16
dg. 4 12 h Un bosc de cames. Teatre infantil. Teatre Bartrina 16
dt. 6 18.30 h Inici del Taller George Orwell. Vida i obra.  Sala seccional 18

Més informació a la Pàg.
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dt. 6 19.30 h Conferència de Pere Gabriel (UAB): «Discursos i entusiasmes jovenívols: La Caputxinada i la política universitària del PSUC». Sala d’actes 25
dt. 6 19.30 h Xerrada «La malaltia d’Alzheimer i com afecta a la família», a càrrec de Jesús Frutos, neuropsicòleg i professor
  del departament de Psicologia de la URV. Sala projeccions 27
del 7 al 10  Festival Memorimage. Teatre Bartrina 
dc. 7 19.30 h CINECLUB. Cicle: Antonioni, Fellini, Visconti:  8 1/2 de F. Fellini. Sala d’actes  15
dj. 8 19 h Jornades sobre Biblioteques: «La funció actual de les biblioteques». Amb Montserrat Comas, directora Biblioteca Victor Balaguer. Sala d’actes 4
dj. 8 20 h Jornades sobre Biblioteques: «La funció actual de les biblioteques». Taula rodona.  Sala d’actes 4
dj. 8 20 h Audiovisual Viatge a Turquia a càrrec de Santi Nogués. Secció excursionista. Sala seccional 27
dv. 9 19 h Jornades sobre Biblioteques: «La funció actual de les biblioteques». Amb Assumpta Bailac,
  gerent de les Biblioteques de Barcelona. Sala d’actes 4
dv. 9 20 h Jornades sobre Biblioteques: «La funció actual de les biblioteques». Amb Lluís Anglada,
  director del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Sala d’actes 4
ds. 10 10 h Sortida a la Ruta Literària Narcís Oller. Valls 
dl. 12 19 h IX Jornades Comunicació a Reus. Punt 6 Ràdio. Sala d’actes 13
dt. 13 19.30 h Presentació del llibre Hipótesis sobre la invención de Dios de Bassas Bas. Sala projeccions 27
dt. 13 19.30 h Presentació del llibre 121 de les Edicions CL: Al cor de la muntanya de Josep Cornudella. Sala d’actes 24
dc. 14 19 h IX Jornades Comunicació a Reus. Punt 6 Ràdio. Sala d’actes 13
dj. 15 20 h Audiovisual de la Societat Catalana de fotografi a de Natura. Presentació a càrrec de Marius Domingo. Sala d’actes 27
dv. 16 19 h IX Jornades Comunicació a Reus. Punt 6 Ràdio. Sala d’actes 13
dv. 16 21 h CINECLUB: LE HAVRE d’Aki Kaurismäki. Teatre Bartrina 14
ds. 17 8 h Sortida de la secció excursionista.  
ds. 17 18.30 h Reunió cercle d’Amics Bruno Gröning. Sala Hortensi Güell 
ds. 17 21 h The Beatles Show, concert amb Abbey Road. Teatre Bartrina 16
dl. 19 19 h Vietnam: El regne Xampa. Audiovisual a càrrec de Santi Nogues. Sala d’actes 27
dt. 20 19.30 h Sessió En Veu Alta. Lectura de Diari d’hivern de Paul Auster, traduït per Albert Nolla. Presentació d’Albert Nolla. Sala d’actes 8
dc. 21 19 h IX Jornades Comunicació a Reus. Punt 6 Ràdio. Sala d’actes 13
dj. 22 19 h Dia de la música: L’anell del Nibelung de Wagner, conferència-audició a càrrec del compositor Enric Riu. Sala d’actes 7
dj. 22 20 h Audiovisual: Viatge a la Capadòcia a càrrec de Josep Maria Beltran. Sala seccional. 27
dv. 23 19 h IX Jornades Comunicació a Reus. Punt 6 Ràdio. Sala d’actes 13
dv. 23 19.30 h Xerrada Escola Essencialista Sala seccional 27
ds. 24 20 h Inauguració de l’ exposició de fotografi es del 46è Concurs Fotogràfi c Aplec Baix. Fins al 14 de desembre. Vesíbul del Centre 12
dg. 25  8 h Sortida de la secció excursionista.  
dl. 26 19.30 h «Pecha Kucha” (soroll de conversa)». Grup d’arqueologia. Sala d’actes 26
dt. 27 19.30 h Presentació dels dos volums amb les actes del Congrés Internacional Pere Anguera.
  Presentació de Borja de Riquer. Editorial Afers. Sala d’actes 3
dc. 28 19.30 h CINECLUB. Cicle: Antonioni, Fellini, Visconti: Amarcord de Fellini. Sala d’actes 15
dj. 29 19 h Club de lectura de novel·la negra: Serpientes en el paraíso d’Alícia Giménez Bartlett. Sala projeccions 21
dj. 29 19.30 h «El discurs persuasiu adreçat als joves: la literatura juvenil», amb Anabel Sáiz. Sala d’actes 26
dj. 29 20 h Audiovisual: Colòmbia, a càrrec de Jaume de Porta. Sala seccional 27
dv. 30 19.30 h Inauguració de l’exposició «Quatre estacions» de Josep Borrell Garciapons. Fins al 5 gener. Sala Fortuny 11
dv. 30 21 h CINECLUB: UN MÈTODE PERILLÓS de David Cronenberg. Teatre Bartrina 14 
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ACTIVITATS

DESEMBRE
ds. 1 8 h Sortida de la secció excursionista.  
dl. 3 19.30 h Xerrada: «Una nova lectura iconogràfi ca del sarcòfag d’Hipòlit». Grup d’arqueologia. Sala d’actes 26
dt. 4 19.30 h Llliurament dels guardons de Soci d’Honor CL: Andreu Rodríguez Figuerola i Joaquim Mallafrè Gavaldà.  Sala d’actes 5
dl. 10 19.30 h Conferència «Antonio Gramsci: el pensament vigent d’un intel·lectual compromès» a càrrec de Toni Puig. Sala d’actes 26
dt. 11 19.30 h Xerrada: «El funcionament de la memòria» a càrrec de Sofía Diaz, psicóloga. Sala projeccions 27
dc. 12 19.30 h CINECLUB. Cicle: Antonioni, Fellini, Visconti: Senso de L. Visconti. Sala d’actes 15
dj. 13 19 h Club de lectura de novel·la negra: A d’adulteri de Sue Grast on. Sala projeccions 21
dj. 13 20 h Projecció Viatge a l’oest dels E.E.U.U, a càrrec de Maria Cruset, Montse Sementè, Vanessa Garcia i Anna Crillida. Sala d’actes 27
dv. 14 19.30 h Presentació de llibre 123 de les Edicions del Centre: Gosar poder amb les actes del seminari sobre Gabriel Ferrater.  Sala d’actes 24
dv. 14 21 h CINECLUB: ANOTHER YEAR de Mike Leigh. Teatre Bartrina 14
ds. 15 18.30 h Reunió cercle d’Amics Bruno Gröning. Sala Hortensi Güell 
ds. 15 21 h Celobert, de David Hare. Direcció de Josep Maria Pou. Teatre Bartrina 16
dg. 16 8 h Sortida de Nadal de la secció excursionista.  
dl. 17 19 h Vietnam: Hue, capital imperial. Audiovisual a càrrec de Santi Nogues. Sala d’actes 27
dt. 18 19 h Inauguració de l’exposició «Escriure en temps difícils. Avel·lí Artís-Gener, Pere Calders, Josep Ferrater Mora i
  Joan Sales». Fins al 7 de gener 2013. Institució Lletres Catalanes. Vestíbul CdL 6
dt. 18 19.30 h Sessió En Veu Alta: Cròniques de la veritat oculta, contes de Pere Calders. Presentació de Fina Grau.  Sala d’actes 9
dc. 19 19.30 h CINECLUB. Cicle: Antonioni, Fellini, Visconti: Confi dències de Visconti. Sala d’actes 15
dv. 21 19 h Assemblea General Extraordinària. Sala d’actes 23
dv. 21 21 h CINECLUB: UN DÉU SALVATGE de Roman Polanski. Teatre Bartrina 14
dc. 26 19 h El Poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra. Amb Josep Maria Puig i Xavier Pié (saxo soprano). Teatre Bartrina 16
ds. 29 18.30 h Reunió cercle d’Amics Bruno Gröning. Sala Hortensi Güell

Consell Directiu del Centre de Lectura: Xavier Filella Fargas (president), Joan Navais Icart (secretari general), Ramon Salvat Guarque (interventor general), Ricard Foraster (assessoria jurídica), Pilar An-
guera Nolla (secretària del Consell Directiu), Dolors Sugrañes (biblioteca i activitats acadèmiques), Magí Sunyer (activitats literàries), Montserrat Auqué Gahete (Teatre Bartrina), David Tapias Monné (patri-
moni i arquitectura), Mercè Costafreda (relacions públiques), Josep Fàbregas Roig (relacions universitàries), Guillem Robert Anguera (web i noves tecnologies), Alfred Lerga (infraestructures), Josep Iglesias 
Cirac (projectes), Dolors Juanpere (difusió d’activitats). Assessors: Albert Macaya Ruiz (art i pensament), Antoni Piñol (art), Josep Murgades (llengua i literatura), Rafael Ferré (Exposició Nacional de Roses).

Seccions: Ciències de la Comunicació: Venanci Bonet (president), Marià Arbonès, Josep Cartanyà, Elisenda Arnavat, Natàlia Borbonès. Ciències de l’Educació: Joan Garola (president), Alícia Escardó, Aida 
Besora, Sònia Bilbao, Ariadna Margelí. Secció de Música: Glòria Mariné (presidenta), Eulàlia Farré, Alexandre Celma, Magda Escolà, Montserrat Ferrater. Secció de Ciències Polítiques, Socials i Econòmiques: 
Carme Safont (presidenta), Anna Maria Garriga, Isabel Fornós, Núria Guarro, Josep Maria Roig Rom. Secció Excursionista: Jaume Gilabert Padreny (president), Andreu Pujol, Andreu Ferré, Josep Abelló 
Barbat, Montserrat Cabrelles. Secció de Ciències Exactes, Físiques i Naturals: Anna Curto Solé (presidenta), Sebastià Griñó, Josep Oliva, Josep Maria Tosset, Josefi na Ripoll. Secció de Tecnologia: Jaume 
Roigé (president), Jordi Barreda, Jordi Tallarda, José Francisco Cascajo, Santiago Rodriguez. Secció d’Art: Mercè Bessó (presidenta), Misericòrdia Torroja Marsal, Josep Branchat, Àurea Bellera, Ester Pascual. 
Secció de Llengua i Literatura: Fina Masdéu (presidenta), Mabel Bofarull, Josep Lluís Pau, Adela Nolla, Núria Olesti. Secció de Geografi a i Història: Joaquim Besora (president), Jaume Massó Carballido, 
Carme Puyol, Antoni Olmos, Jordi Huguet Monné. 

Comissió de Garanties del Centre: Joan Ballester (president), Joaquim Mallafrè, Josep Maria Balañà, Jordi Agràs i Josep Manuel Fuentes (jurista).
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Consulteu totes les activitats, actualitzades dia a dia, a www.centrelectura.cat
Si voleu rebre setmanalment la programació del Centre de Lectura per correu electrònic adreceu-vos a secretaria@centrelectura.cat
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Fotografi es de Josep M. Tosset: portada: Un hort de l’Aleixar, de Joaquim Mir i contraportada: Sense títol, d’Albert Macaya.
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