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ACTIVITATS DEL CENTRE DE LECTURA
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La cultura ens identifica

La cultura identifi ca, transforma i millora la societat malgrat 
que ara sembla que tornin a emergir concepcions retrògrades 
que ens porten al passat. És en moments de crisi com l’actual 
quan s’han d’aplicar polítiques actives en defensa dels valors 
que la cultura representa. Quan tot va bé és molt fàcil tirar 
endavant noves iniciatives, però ara toca lluitar, novament, 
defensant la cultura més que mai. Quan parlem de país 
només hi ha un tret que realment ens diferencia: la cultura.

A Reus ha estat així durant els darrers vint-i-cinc anys. Veient 
l’evolució que estan patint les programacions públiques hem 
de tornar a defensar els valors que representa la cultura com 
a servei públic i el valor afegit que aporta, conformant una 
imatge de ciutat activa i atractiva, allunyada d’aquella ciutat 
dormitori que érem els anys setanta. 

A Catalunya, i també a Reus, s’ha anat creant una xarxa 
completa de serveis culturals (teatre, cinema, art, música, 
biblioteques, arxius, cultura popular, festivals...) que hem de 
preservar davant el discurs de la ignorància que considera la 
cultura com un bé prescindible, superfl u, privat. 

Els recursos destinats a sanitat, educació i serveis socials 
mereixen pressupostos superiors però hem de ser conscients 
que els diners destinats a cultura s’han de mantenir en els 
pressupostos: el percentatge és molt petit però brilla molt, 

la ciutat acaba rebent més del que dóna. Tot això requereix 
una amplitud de mires que ho contextualitzi i, de la mateixa 
manera que, per exemple, no qüestionem la reposició de 
mobiliari urbà o el manteniment del nostre parc d’arbres, 
tampoc hem de qüestionar el pressupost en cultura, que si bé 
es considerat inicialment i comptablement com una despesa, 
acaba esdevenint una inversió en ciutadania i, en molts casos, 
un motor econòmic i una marca de ciutat

També hauríem d’abandonar el pobre discurs que, a vegades, 
s’escolta des d’una òptica populista o privatitzadora. No és 
veritat que el moviment civil cultural visqui de les subvencions; 
al contrari, és l’Administració que, per tal d’optimitzar recursos, 
ha d’establir convenis, ha de concertar programes amb les 
associacions culturals per tal de gestionar i estalviar uns 
recursos que, gestionats exclusivament des del sector públic, 
resultarien molt més costosos.

Reus ha demostrat que pot defi nir una política cultural pública 
potent, ser una referència a Catalunya; i tot això amb una 
aportació de recursos apropiada per a una ciutat de les seves 
característiques. S’han desplegat moltes iniciatives culturals 
públiques, que sempre s’han tirat endavant amb recursos 
limitats i més que assumibles. S’han de mantenir i defensar, 
ens han costat molt de construir. Només així podrem generar 
l’autoestima que necessitem en temps difícils com els actuals. 

Xavier Filella Fargas
President del Centre de Lectura
Article publicat a la revista NW (desembre del 2012)



Hivern al Centre

Què hi pots fer?

Accedir a la biblioteca, a 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.

A més a més, aquest trimestre:

Cicle d’Hivern d’Art Contemporani a la sala Fortuny
Exposicions al vestíbul del Centre
Seminari Economia i Societat
Terceres Jornades Hipòtesis d’Arquitectura
Cicle En Veu Alta: Joan Ferraté, Vicent Andrés Estellés, Jordi Llavina
Recepció anual d’entitats, coorganitzada amb els Amics del Jazz de Reus
Cicle de Cinema Italià del Cineclub
Activitats literàries 
Presentacions de llibres 
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS LITERÀRIES

Dimarts 15 de gener, a les 19.30 h,

a la sala d’actes.

Xavier Amorós presenta el llibre Segona emancipació 
del pensament, de Josep Gil Ribas. 

En aquest volum, el setè de la col·lecció Història 
del Pensament Cristià, l’autor centra l’atenció en 
l’era de la raó, un període que va de la Revolució 
Francesa, de l’any 1789, a la Revolució del 1848. La 
«revolució» no va néixer per generació espontània. 
I, de la revolució, a l’autor li interessen les raons de 

fons, unes raons que tenen diverses lectures, entre les quals, 
com és natural, subratlla la que constitueix la base i l’entramat 
del pensament cristià de l’època.

Es tracta d’un treball molt documentat, editat per l’Editorial 
Cossetània, que pot ajudar a entendre aquest període 
transcendental de la humanitat, també a casa nostra.

Josep Gil Ribas (Reus, 1928) és prevere de Tarragona. Llicenciat 
en Teologia per la Universitat Gregoriana de Roma, va ampliar 
estudis a Alemanya i es doctorà el 1982. Ha exercit la docència 
a la Facultat de Teologia de Catalunya, a Deusto, a Tolosa de 
Llenguadoc i a altres centres superiors de Colòmbia. És membre 
numerari de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya. 

Escola de Lletres de la biblioteca

del Centre de Lectura

Amb el suport deAmb el suport de

Dimarts 29 de gener,a les 19.30 h,

a la sala d’actes.

Joan Alberich presenta l’edició bilingüe grec-
català de Meditacions de Marc Aureli. 
Marc Aureli (121-180 dC). Conegut com a emperador i fi lòsof 
va ser nomenat cònsol el 140, i el 161 va esdevenir la màxima 
autoritat de la Mediterrània. Malgrat la seva profunda educació 
humanística (ell va escriure en grec clàssic), el destí el va obligar a 
afrontar espinoses guerres i batalles contra els pobles germànics, 
els parts, els quads, els sàrmates i Síria. Casat amb Faustina, amb 
la qual va tenir catorze fi lls, va morir a la riba del riu Danubi mentre 
defensava les fronteres de l’imperi.
Les Meditacions són textos colpidors i sincers, redactats com a 
apunts personals de l’emperador Marc Aureli, adreçats a ell mateix 
per tal de refl exionar-hi una i altra vegada. Assetjat pel món 
bel·licós i en constant procés de mutació, Marc Aureli escriu per fer 
la seva existència més passadora i suportable. Segons ell, la vida 
és com una lluita i un pelegrinatge vers allò que és desconegut, i 
les coses humanes són transitòries i buides. 
Joan Alberich és llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat 
de Barcelona (1968). Catedràtic de Grec des de l’any 1969, 
actualment ocupa la càtedra de grec de l’Institut Emperador Carles 
de Barcelona i ensenya grec, llatí, cultura clàssica, mitologia, 
català, castellà i fi losofi a. La traducció de Meditacions ha estat feta 
seguint el text grec establert per A. I. Trannoy a la col·lecció «Les 
Belles Lettres», el qual és reproduït encarat a la part esquerra.

Marc Aureli (121-180 dC). Conegut com a emperador i fi lòsof 
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a la sala d’actes.

Xavier Amorós
del pensament
En aquest volum, el setè de la col·lecció Història 
del Pensament Cristià, l’autor centra l’atenció en 
l’era de la raó, un període que va de la Revolució 
Francesa, de l’any 1789, a la Revolució del 1848. La 
«revolució» no va néixer per generació espontània. 

fons, unes raons que tenen diverses lectures, entre les quals, 

Dimarts 29 de gener,a les 19.30 h,

Escola de Lletres de la bibliotecaEscola de Lletres de la bibliotecaEscola de Lletres de la bibliotecaEscola de Lletres de la biblioteca



Amb el suport de

Dimecres 30 de gener, a les 19.30 h,

a la sala d’actes.

Presentació del llibre Gaudí Essencial de Daniel 
Giralt-Miracle.

El prestigiós crític i historiador de l’art sintetitza en 
aquest llibre d’àgil lectura la part essencial de la vida 
d’Antoni Gaudí, de la seva època, la seva ideologia i 
dels seus mètodes. A més, hi resumeix el més valuós 
de cada obra, amb l’èmfasi necessari en els aspectes 
que el col·loquen al capdamunt del cànon mundial. La 
presentació de l’autor anirà a càrrec de Xavier Filella 
Fargas, president del Centre de Lectura. El llibre ha 
estat editat per La Vanguardia Edicions. 

Activitat organitzada conjuntament amb la Llibreria Gaudí de Reus. 

Dimarts 12 de febrer, a les 19.30 h,

a la sala d’actes. 

Presentació, a càrrec de Joaquim Mallafrè (traductor, professor, 
lingüista), del llibre El Renaixement, alba de la modernitat de 
Salvador de Brocà, professor emèrit de fi losofi a de la URV. 
Publicat per l’editorial Obrador Edèndum. 

El llibre s’estructura en sis capítols: el context 
històric, el món religiós, la realitat i la idealitat 
política, l’humanisme i l’art, l’aparició de la 
ciència moderna i l’apropament a la fi losofi a del 
renaixement. L’humanisme, gestat pels medievals, 
trobà dos gran mitjans d’expressió: el pensament 
fi losòfi c i científi c i les obres d’art. A Itàlia, la 
intel·lectualitat s’inclinà cap a un cert paganisme, 
mentre que a Alemanya, més ombrívolament moral, 
la intel·lectualitat es rebel·là contra la jerarquia 
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Presentació del llibre 
Giralt-Miracle
El prestigiós crític i historiador de l’art sintetitza en 
aquest llibre d’àgil lectura la part essencial de la vida 
d’Antoni Gaudí, de la seva època, la seva ideologia i 
dels seus mètodes. A més, hi resumeix el més valuós 
de cada obra, amb l’èmfasi necessari en els aspectes 
que el col·loquen al capdamunt del cànon mundial. La 
presentació de l’autor anirà a càrrec de Xavier Filella 
Fargas, president del Centre de Lectura. El llibre ha 

romana adherint-se a la Reforma. En tot cas, el tarannà 
humanista, bo i fomentant l’interès pel saber dels antics, 
envigorí la llibertat de pensament i esdevingué l’alba de la 
modernitat.

VEUS LITERÀRIES AL CENTRE
Aquest cicle compta amb la presència de destacats i reconeguts 
autors que repassen la seva trajectòria literària.

Dimarts 5 de març, a les 19.30 h, a la sala d’actes.

Andreu Carranza Font
Nascut a Móra la Nova l’any 1957 col·labora a Flix amb el 
Centre d’Estudis Ribera d’Ebre. L’avala una sòlida carrera, 
carregada de premis i de llibres magnètics i també una 
capacitat envejable per explicar històries, per anar fent camí a 
base d’agafar les essències de la seva terra i convertir-les en 
màgia escrita, en literatura d’alta volada. 
Ha publicat els llibres de narrativa: La tinta de la immortalitat 
(Pòrtic, 1991), Aigua de València (Columna, 1993), Riu avall (El 
Mèdol, 1996); les novel·les: El desert de l’oblit (El Mèdol, 1993), 
Llibre de les set xibeques: la riuada (El Mèdol, 1997), Anjub. 
Confessions d’un bandoler (Ed. 62, 2000), La fi lla de la memòria 
(El Mèdol, 2001), El que l’herbolària sap (Planeta, 2002), 
L’hivern del Tigre (Planeta, 2004), La impremta Babel (Columna, 
2009); i els llibres de poesia: Trilogia del deliri (Sisalls, 1993) i A 
mumpare (El Mèdol, 2000).
Ha guanyat premis literaris com el Recull-Francesc Puig i Llensa 
de narració, el Ribera d’Ebre, el premi Sebastià Juan Arbó de 
novel·la, el premi Sant Joan i el premi Vila d’Ascó de narrativa.
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Cicle de lectures En Veu Alta 2012-2013.

Sala d’actes del Centre, se� ions a les 19.30 h

Cicle de lectures En Veu Alta 2012-2013.

Sala d’actes del Centre, se� ions a les 19.30 h

www.enveualtacultura.net

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. Amb les veus de: Dolors Esquerda, Montserrat Auqué, 
Dolors Juanpere, Jordi Francesch. Direcció: Dolors Juanpere.

Cicle d’Hivern del 2013
Dimarts 22 de gener: Josep Murgades, catedràtic de 
Literatura Catalana Contemporània a la Universitat de Barcelona, 
presenta Joan Ferraté, deu anys després de la seva mort el 12 
de gener del 2003. 

Joan Ferraté (Reus, 1924 – Barcelona, 2003). Poeta, assagista 
i traductor, la seva obra ha tingut una gran infl uència en les 
generacions més recents, pel seu rigor com a intel·lectual i per 
la vàlua de la seva postura cívica. És un dels crítics literaris més 
respectat del seu temps. Estudià Filologia Clàssica a Barcelona, 

però els difícils temps de postguerra el van 
portar a exercir com a professor de clàssiques 
en universitats estrangeres: Santiago de Cuba, 
Alberta (Canadà). De retorn a Catalunya el 
1985 participà en els debats del seu temps i 
sistematitzà una obra dispersa, sovint perduda 
en petites revistes o en la premsa diària. 

Com a estudiós destaquen les seves lectures 
d’altres poetes, que de vegades interpreta a 
través de la traducció. Així, Lectura de «La 

terra gastada» de T. S. Eliot (1977), Les poesies de Cavafi s (1987) 
o Llegir Ausiàs March (1992), entre altres llibres, barregen sovint 
la tasca del crític amb la del traductor, la de l’intel·lectual amb 
la del lector. El resultat és una visió literària oberta i suggeridora, 
que sempre ens ofereix nous camins, a més de tenir presents els 
que ja havien estat recorreguts.

Ferraté va escriure pròlegs i va tenir cura d’edicions d’autors 
clàssics, com ara Carles Riba, amb qui comparteix el privilegi 
d’haver intentat la millor traducció possible de Kavafi s. Molts dels 
seus articles i petits assaigs s’apleguen a Provocacions (1989). 
També hem de destacar la seva tasca com a editor de l’obra que 
va deixar inèdita el seu germà Gabriel Ferrater i la interessant 
polèmica que va mantenir amb Joan Fuster arran de l’obra 
de Salvador Espriu. Joan Ferraté va escriure una obra poètica 
rigorosa i de gran importància al seu moment, amb llibres 
com Les taules de Marduk (1970) o Llibre de Daniel (1976). 

La seva poesia reunida es pot trobar a Catàleg general: 1952-
1981 (1987), editat per l’Associació d’Estudis Reusencs l’any 
1997 amb un important estudi de Víctor Obiols. Es realitzarà una 
lectura de poemes recollits en aquest Catàleg general.
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Hi col·labora:

Dimarts 19 de febrer
Magí Sunyer, professor de Filologia Catalana de la URV, 
presenta Vicent Andrés Estellés, amb motiu del 20è 
aniversari de la seva mort.

Vicent Andrés Estellés (Burjassot, l’Horta, 1924 - València, 
1993). Poeta i periodista, considerat el principal renovador de 
la poesia valenciana contemporània, és també recordat com 
el poeta més gran que ha donat el País Valencià, del segle XV 
fi ns a l’actualitat, és a dir, des de l’època d’Ausiàs March i Roís 
de Corella.

Dels seus llibres de poesia, destaca el segon volum de l’Obra 
Completa: Les pedres de l’àmfora, que va rebre els premis 
Lletra d’Or (1974) i Crítica Serra d’Or (1975). Són remarcables, 
també, dos poemaris que descriuen el País Valencià: Llibre de 
meravelles i Mural del País Valencià. Va rebre el Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes (1978) i el Premi de les Lletres 
Valencianes (1984). 

El gruix de l’obra d’Estellés es va donar a 
conèixer paral·lela al desenvolupament del 
moviment popular de la Nova Cançó. Poemes 
seus han estat musicats per Ovidi Montllor, 
Al Tall, Maria del Mar Bonet, Remigi Palmero, 
Lluís Miquel, Celdoni Fonoll, Santi Arisa, 
Miquel Gil, Paco Muñoz, Carles Barranco, 
Xambó, Josep Blay, entre d’altres. Va deixar 
una abundant obra inèdita. Pòstumament, 
l’editor Eliseu Climent va aplegar complet 
el Mural del País Valencià (1996). 

Dijous 21 de març, coincidint amb el
Dia Internacional de la Poesia:

El Col·lectiu En Veu Alta presenta a Jordi Llavina. Lectura 
íntegra del poema Vetlla (un poema).

Jordi Llavina (Gelida, 1968) és llicenciat en Filologia 
Catalana. Treballa com a periodista cultural. Ha publicat 
els llibres de contes Ningú ha escombrat les fulles 
(2008) i Londres nevat (2009; aquest segon, traduït 
a l’asturià), la novel·la infantil L’arqueta dels rellotges 
(2012) i els llibres de poemes: La corda del gronxador 
(premi Joan Alcover 2005), Diari d’un setembrista 
(premi Alfons el Magnànim 2007 i premi de la Crítica 
Serra d’Or), País de vent (premi Vila de Martorell 2010) i Vetlla 
(un poema), premi Octubre de Poesia 2011.

Actualment col·labora al programa L’ofi ci de 
viure de Catalunya Ràdio, a la secció dels «Mails d’amor», i 
al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí. També ha 
col·laborat en diversos tallers literaris al Centre de Lectura on 
també ha presentat a importants escriptors.

Vetlla (un poema) parteix d’un argument narratiu: l’ambigua 
relació entre un noi i una noia l’any 1984. Un llibre de poemes 
que ella regala al noi permet recuperar la memòria d’aquesta 
relació molts anys després. 

Avanç de programació de primavera: dimarts 30 d’abril: 
lectura dels poemes de Xavier Amorós: Enyoro la terra.

 parteix d’un argument narratiu: l’ambigua 
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dimarts 30 d’abril:
Xavier Amorós

�

C
I
C
L
E
 
D
E
 
L
E
C
T
U
R
E
S

C
I
C
L
E
 
D
E
 
L
E
C
T
U
R
E
S

C
I
C
L
E
 
D
E
 
L
E
C
T
U
R
E
S

que ella regala al noi permet recuperar la memòria d’aquesta 

dimarts 30 d’abril:
Xavier Amorós: Enyoro la terra.

Dijous 21 de març,
Dia Internacional de la Poesia:



�

«Crisi econòmica i societat: l’impacte sobre el nostre territori»
Del 7 al 15 de març del 2013

Coordinació: Josep Fàbregas Roig

Organitzadors: Centre de Lectura, Universitat Rovira i Virgili

Col·laboradors: IRMU, Institut Municipal de Museus de Reus

Patrocina: 

El Centre de Lectura tradicionalment ha organitzat jornades d’estudis 
dedicades a diversos aspectes de la història de la literatura i d’altres 
coneixements. Enguany, amb motiu d’aquesta inacabable crisi, enfoca el 
tema de l’economia en el món global i en el nostre territori. Amb la voluntat, 
sempre, d’intentar reforçar els lligams entre la institució i la comunitat 
universitària.

Objectius de les jornades:

Determinar les causes que han provocat les crisis al llarg de la història.

Conèixer les conseqüències de la crisi en l’àmbit global, estatal i local.

Valorar la situació de crisi actual en el context dels diversos períodes històrics. 

Comprendre la relació entre la situació de crisi i l’evolució demogràfi ca. 

Analitzar la infl uència dels governs en el desenvolupament de l’activitat 
econòmica.

Conèixer la importància de l’economia com a element dinamitzador de la 
societat.J
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«Crisi econòmica i societat: l’impacte sobre el nostre territori»

Centre de Lectura, Universitat Rovira i Virgili

IRMU, Institut Municipal de Museus de Reus
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tema de l’economia en el món global i en el nostre territori. Amb la voluntat, 
sempre, d’intentar reforçar els lligams entre la institució i la comunitat 

Determinar les causes que han provocat les crisis al llarg de la història.

Conèixer les conseqüències de la crisi en l’àmbit global, estatal i local.

Valorar la situació de crisi actual en el context dels diversos períodes històrics. 

Comprendre la relació entre la situació de crisi i l’evolució demogràfi ca. 

Analitzar la infl uència dels governs en el desenvolupament de l’activitat 

Conèixer la importància de l’economia com a element dinamitzador de la 

Jornades Economia i Societat
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Sessió 1, dijous 7 de març, de 19 a 21.30 h.
-  Inauguració de les jornades.

-  Dr. Agustí Segarra Blasco, catedràtic d’Economia Aplicada 
(URV): «Les dues cares de la crisi econòmica: global i local».

Sessió 2, divendres 8 de març, de 19 a 21.30 h.
-  Dr. Xavier Moreno Julià, professor d’Història Contemporània 

(URV): «El crac de 1929».

-  Dr. Juan Antonio Duro Moreno, catedràtic d’Economia 
Aplicada (URV): «La crisi econòmica al Camp de Tarragona i a 
les Terres de l’Ebre».

Sessió 3, dimarts 12 de març, de 19 a 21.30 h.
-  Jaume Massó Carballido, director del Museu d’Arqueologia 

Salvador Vilaseca: «El patrimoni cultural, en crisi: 1936-
1939».

-  Dr. Joaquim Margalef, professor associat d’Economia 
Aplicada (URV): «La crisi econòmica a les comarques 
interiors».

Sessió 4, dimecres 13 de març, de 19 a 21.30 h.
-  Projecció i debat de la pel·lícula El raïm de la ira de John 

Ford, basada en la novel·la de John Steinbeck.

Calendari de les Jornades Economia i Societat i ponents:

Sessió 5, dijous 14 de març,
de 19 a 21.30 h.
-  Dra. Margarita Gonzalvo Cirac, 

professora de la UIC:
 «10 años más de vida si naces 

en 1900 en Tarragona que en 
otras provincias españolas».

-  Dr. Josep Fàbregas Roig, 
professor d’Història Moderna 
(URV), i Judit Vidal Bonavila, 
becària del Dept. d’Història i 
Història de l’Art: «Finals del segle 
XVII: Una crisi d’època moderna».

Sessió 6, divendres 15 de març, 
de 19 a 21.30 h.
-  Dr. Xavier Ferré Trill, professor 

de pedagogia (URV): «De la crisi 
econòmica a la crisi política: 
Problemes de legitimació 
en el capitalisme tardà (J. 
Habermas)».

- Cloenda

Les jornades s’oferiran com a curs dins el programa de formació permanent del Departament 
d’Educació i com a crèdits de lliure elecció (1,5 crèdits) per als alumnes de la Universitat Rovira i Virgili.
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Cicle d’hivern d’Art Contemporani, a la Sala Fortuny

Hi col·labora:

De l’11 de gener al 2 de febrer del 2013
Inauguració: divendres dia 11 de gener, a les 19.30 h,
a la Sala Fortuny. 
XVIII Biennal d’Art Contemporani Català 
9 artistes joves de Catalunya mostren els seus treballs. 

En aquests moments en què la 
Cultura es veu molt afectada per 
l’actual situació, una situació que 
també difi culta molt el fet que els 
artistes més joves puguin mostrar les 
seves creacions al públic, el Centre 
de Lectura aposta per l’art dels joves 
creadors del país i manté el seu 

compromís amb la Biennal d’Art Contemporani Català –una 
biennal itinerant per tot Catalunya de l’abril del 2012 al gener 
del 2014. Per això, acull novament aquesta divuitena edició, 
tal i com ja ha fet amb altres edicions. 

A la convocatòria pública oberta a tots els joves del país s’hi 
van presentar 115 propostes d’entre les quals el jurat va triar 
els 9 artistes que conformen l’edició d’enguany. Les obres 
escollides són representatives dels diferents corrents de la 
plàstica que en aquest moments conreen els artistes catalans.

El jurat de la Biennal 2012 que representa el sector de les 
arts plàstiques a Catalunya està format per: Lluís Campins 
(director del Museu de Sant Cugat); Eudald Camps (crític 
d’art de Girona), Josep Canals (galerista i director de la 
Biennal), Francesc Gabarrell (conservador del Museu d’Art 

compromís amb la Biennal d’Art Contemporani Català –una 

Jaume Morera de Lleida), Àlex Mitrani (crític d’art i comissari 
independent), Josep Montoya (vicedegà de Cultura de la 
Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona) i Aureli 
Ruíz (artista visual i comissari independent de Reus).

Artistes participants: Lúa Coderch, Loretta Firmani, Ayuko 
Hoshino, Laura López Balza, Claudia Pagès Rabal, Francesc 
Ruiz Abad, Joan Saló Armengol, Sergi Serra Mir i Mireia Terrado 
Lozano.

La Biennal 2012 fa un recorregut per Sant Cugat del Vallès, 
Cambrils, Lleida, Tortosa, Cadaqués, Reus, Rubí, Olesa de 
Montserrat, Tarragona, les Borges Blanques, Mollet del Vallès 
i Sant Boi de Llobregat. Aquesta biennal és la de les noves 
tecnologies, ja que tota la informació és present a la xarxa: 
al telèfon mòbil Apple i Android, des d’on es pot descarregar 
de forma gratuïta (amb Iphone, cal anar a App Store i buscar 
«canals art», amb Android, cal anar a Android Market i buscar 
«canals art»).

També es pot consultar a la xarxa a: Facebook, Twitter, YouTube, 
Flickr, Vimeo, Issuu... i al web: http://www.canals-art.com/
biennaldart2012.html. 

Ho organitza: Canals Galeria d’Art, amb el suport del Museu de 
Sant Cugat, i la Generalitat de Catalunya i institucions públiques 
i privades de les poblacions que l’acullen. Hi col·laboren: Centre 
de Lectura, Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant 
Jordi, Òmnium Cultural, Club de Cultura Tr3sC.
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Flickr, Vimeo, Issuu... i al web: http://www.canals-art.com/

Ho organitza: Canals Galeria d’Art, amb el suport del Museu de 
Sant Cugat, i la Generalitat de Catalunya i institucions públiques 
i privades de les poblacions que l’acullen. Hi col·laboren: Centre 
de Lectura, Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant 
Jordi, Òmnium Cultural, Club de Cultura Tr3sC.

Ho organitza: Canals Galeria d’Art, amb el suport del Museu de 
Sant Cugat, i la Generalitat de Catalunya i institucions públiques 
i privades de les poblacions que l’acullen. Hi col·laboren: Centre 
de Lectura, Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant 
Jordi, Òmnium Cultural, Club de Cultura Tr3sC.

Ho organitza: Canals Galeria d’Art, amb el suport del Museu de 
Sant Cugat, i la Generalitat de Catalunya i institucions públiques 
i privades de les poblacions que l’acullen. Hi col·laboren: Centre 
de Lectura, Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant 
Jordi, Òmnium Cultural, Club de Cultura Tr3sC.

Ho organitza: Canals Galeria d’Art, amb el suport del Museu de 
Sant Cugat, i la Generalitat de Catalunya i institucions públiques 
i privades de les poblacions que l’acullen. Hi col·laboren: Centre 
de Lectura, Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant 
Jordi, Òmnium Cultural, Club de Cultura Tr3sC.



C
I
C
L
E
 
D
’
H
I
V
E
R
N
 
D
’
A
R
T
 
C
O
N
T
E
M
P
O
R
A
N
I

C
I
C
L
E
 
D
’
H
I
V
E
R
N
 
D
’
A
R
T
 
C
O
N
T
E
M
P
O
R
A
N
I

C
I
C
L
E
 
D
’
H
I
V
E
R
N
 
D
’
A
R
T
 
C
O
N
T
E
M
P
O
R
A
N
I

C
I
C
L
E
 
D
’
H
I
V
E
R
N
 
D
’
A
R
T
 
C
O
N
T
E
M
P
O
R
A
N
I

��

C
I
C
L
E
 
D
’
H
I
V
E
R
N
 
D
’
A
R
T
 
C
O
N
T
E
M
P
O
R
A
N
I

Coincidint amb l’inauguració de 
l’exposició s’instal·larà a la sala 
Miquel Ventura de la biblioteca l’obra 
Gotterdammerung (El crepuscle 
dels déus) de Salvador Juanpere. Aquesta 
escultura (tècnica mixta, alabastre i bronze) del 1997 va ser 
presentada a l’exposició «Gli strumenti dell’arte» a l’espai VolArt de la 
Fundació Vila Casas el 2006 i va ser dipositada per l’artista.

Del 8 al 30 de març del 2013
«Lectures del Centre»
Ester Fabregat, Ester Ferrando, Jordi Abelló,
Àlvar Calvet, Àngel Pomerol.
L’art de les darreres dècades s’ha interessat pels espais de trànsit, 
els indrets desproveïts d’identitat, els territoris de frontera, els espais 
qualifi cables com a «terra de ningú», o –per a dir-ho amb l’afortunada 
expressió de Marc Augé– els «no llocs». Indubtablement, aquesta idea 
ha donat peu a propostes creatives interessants, que han esdevingut, a 
voltes, imatges eloqüents del desarrelament contemporani. 
Però el joc que proposem a «Lectures del Centre» és exactament 
el contrari: convertir en protagonista de cinc propostes artístiques 
un indret dotat d’una forta càrrega d’identitat. El vell casalot del 
Centre de Lectura és probablement, la cosa més oposada a un «no 
lloc» que podem imaginar. Ha estat testimoni de la història, escenari 
d’innombrables esdeveniments culturals i socials, lloc de trobada de 
personalitats públiques, escenari de la vida quotidiana per a centenars 
de persones. La memòria, la personalitat, l’arrelament al territori o, fi ns 
i tot, la vinculació a l’experiència viscuda, fan del Centre de Lectura 
un espai carregat de signifi cat. Demanem a cinc artistes que triïn un 
racó de la casa i en proposin una relectura, una reinterpretació, una 
apropiació. El resultat serà una visió tan singular, creativa i personal 
com vulgui el convidat; una refl exió sobre els sentits que acumula un 
espai tan carregat de memòria personal i col·lectiva.

Del 8 de febrer al 3 de març a la Sala Fortuny
«Mirades en escac»
Manel Margalef, Aureli Ruiz, Lluís Vives, Lluc Queralt

Per la seva pròpia naturalesa, les 
arts visuals tenen una òbvia relació 
amb les condicions de visibilitat 
del món que ens envolta. Amb 
fenòmens com el trompe-l’oeil, 
els anamorfi smes, l’esfumat o 
les refl exions especulars, l’art del 
passat s’ha ocupat a bastament 
de la visibilitat i els sentits que li 
són inherents. Més enllà de la (re)
presentació literal d’allò visible, 
l’art s’ha ocupat, també, de les 
condicions de visió alterades 
o no habituals: transparències, 
imatges refl ectides en superfícies 

especulars, imatges entrellucades en la boira, revelades en 
imprevistos blow-up, miratges, representacions evanescents, 
ullades fugisseres marcades per la velocitat. Tot un ampli 
ventall de situacions visuals que permeten als seus creadors 
jocs semàntics com suggerir signifi cats, dir sense dir, expressar 
obliquament idees o sensacions, o desvetllar els mecanismes de 
l’evocació. 

A «Mirades en escac» reunim el treball de quatre artistes que 
s’han ocupat de la visibilitat i els seus signifi cats possibles. I ho 
han fet servint-se de llenguatges i mitjans artístics ben diferents 
però amb un nexe comú: fer-nos reparar en modes de visió no 
convencionals. 

especulars, imatges entrellucades en la boira, revelades en 
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Exposicions al vestíbul

del Centre de Lectura

Del 4 de febrer al 2 de març
Cicle 75è Aniversari de la Guerra Civil (1936-1939)
«Preludi de l’ultima batalla: les Brigades 
Internacionals al Priorat, 1938»
 Produïda per l’entitat 
memorialista No jubilem 
la memòria. 
 Inauguració a càrrec de 
la Dra. Àngela Jackson.

Ho organitza: Secció de 
Geografi a i Història.

Del 10 de gener al 2 de febrer
«Vint-i-cinc anys de Col·legi, vint-i-
cinc anys de periodisme»
Una adaptació del monogràfi c publicat a 
la revista col·legial Capçalera en el seu 

exemplar 154 de gener del 2012. 

Aquesta mostra presenta un recorregut per la història del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya a través de la seva 
cronologia i d’una crònica fotogràfi ca, al costat d’un ampli 
repàs als principals esdeveniments que han marcat, d’una 
manera o altra, el món de la comunicació en el darrer quart 
de segle. Aquest darrer apartat, igual que el monogràfi c de 
Capçalera, ha estat fet per un equip de 26 col·legiats i dedica 
un panell a cada any, en el qual destaquen una notícia i fan 
una breu cronologia d’altres fets comunicatius importants 
d’aquell any.

Ho organitza: Col·legi de Periodistes de Catalunya, delegació 
de Tarragona.

Del 8 de març al 30 de març
«Recull fotogràfi c del Departament de Fotografi a del 
Centre de Lectura»
Ho coordina: Josep Maria Toset. 

Del 8 de març al 30 de març
«Recull fotogràfi c del Departament de Fotografi a del «Recull fotogràfi c del Departament de Fotografi a del 

Josep Maria Toset

«Recull fotogràfi c del Departament de Fotografi a del 

Josep Maria Toset

«Recull fotogràfi c del Departament de Fotografi a del 

Josep Maria TosetJosep Maria Toset. 
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Jornades

Dijous 14 de febrer, de 18 a 21 h.
A l’escenari del Teatre Bartrina:
Jornades Hipòtesis d’Arquitectura
Hipòtesi: supòsit o teoria acceptada, encara que no s’hagi 
demostrat o confi rmat (???), i a partir de la qual s’extreu una 
conseqüència o una conclusió (!!!) // proposició o supòsit (???), 
acceptat independentment de la seva veritat o falsedat, 
del qual hom pot deduir un conjunt de proposicions o 
conseqüències. (!!!) (Enciclopèdia Catalana).

Les trobades d’arquitectura del Centre de Lectura neixen d’una 
doble necessitat: 

1. Crear un espai de refl exió sobre arquitectura, un espai 
inexistent al nostre país. Un lloc de trobada pels arquitectes, 
estudiants d’arquitectura i altres professionals –enginyers, 
biòlegs, constructors, etc.– del nostre territori. Un espai de 
relació del Centre de Lectura amb diferents institucions del 
nostre país vinculades a l’arquitectura (Col·legi d’Arquitectes, 
escoles d’arquitectura de Reus i de Tarragona, Ajuntament 
de Reus, etc.).

2. Aprofi tar les sinergies creades al voltant d’aquest espai de 
debat, una taula rodona sense taula –una rotllana– per 
aprofundir en alguns temes centrals de l’arquitectura d’avui 
i de sempre, i generar noves preguntes. 

Dues persones de reconegut prestigi exposen la temàtica de 
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la jornada. Tot seguit, una sèrie de quatre arquitectes invitats, 
d’una generació més jove als anteriors, l’activitat professional 
dels quals refl exiona sobre el tema tractat, exposaran una 
ponència de 15 minuts cadascun.

Terceres jornades, 14 de febrer: «Tècnica».
En temps de crisi no es contracten arquitectes. Podrien els 
arquitectes ser més necessaris en situacions de manca de 
recursos que en temps d’abundància? Com podria un arquitecte 
ajudar, facilitar i economitzar –no només en pressupost– el 
procés de construcció i tot el cicle de vida d’un projecte, sense 
difi cultar-lo ni encarir-lo? I de passada, no pensar en ell, en la 
seva carrera, sinó en el que se li demana?

Especialistes convidats: Pau Pérez; segon ponent, a determinar. 

Arquitectes: Carlos Quintans, Toni Barceló, Gerard Puig + David 
Sebastian, Claudi Aguiló.

Sessions anteriors del cicle: «Energia», febrer del 2012; «Habitar 
(ús, confort, salut)», setembre del 2012. Propera sessió: 
«Aprenentatge», setembre/octubre del 2013.

L’equip organitzador està format per tres despatxos 
d’arquitectura: David Tapias (www.aixopluc. net), Bet Capdeferro 
i Ramon Bosch (www.boschcapdeferro.net -Girona) i Gustau Gili 
(www.gustaugili.com, de Barcelona), per tal que el propi origen 
de les trobades sigui el debat i la refl exió, i per ajudar a obrir-les 
a tot el nostre país.
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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.

11 de gener
NADER I SIMIN. 
UNA SEPARACIÓ

Asghar Farhadi
TO: Jodaeiye Nader 
az Simin. Iran, 2011
VO: iraniana
S: castellà.
123 min.

22 de febrer
L’IRLANDÈS

John Michael McDonagh
TO: The Guard. Irlanda, 2011
VO: anglesa, S: castellà
96 min.

1 de març
MOONRISE KINGDOM

Wes Anderson. EUA, 2012
VO: anglesa, S: castellà. 94 min

1 de febrer
PROFESSOR LAZHAR

Philippe Falardeau
TO: Monsieur Lazhar.
Canadà, 2011
VO: francesa, S: castellà
94 min.

8 de març
BLANCANIEVES

Pablo Berger. Espanya, 2012
Muda. 90 min
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Avanç de la programació de primavera: CICLE NEIL SIMON, COMEDIANT.

9 de gener
PRANZO DI FERRAGOSTO

(Gianni i les seves dones)

Any 2008
Direcció: Gianni Di Gregorio

23 de gener
MIO FRATELLO È FIGLIOUNICO

Any 2005. Direcció: Daniele Luchetti

20 de febrer
TERRA FERMA

Any 2011
Direcció: Emanuele Crialese

6 de març
LA RAGAZZA DEL LAGO
(No miris enrere)

Any 2007
Direcció: Andrea Molaioli

20 de març
 I CENTO PASSI

Any 2000
Direcció: Marco Tullio Giordana

Avanç de la programació de primavera: Avanç de la programació de primavera: Avanç de la programació de primavera: Avanç de la programació de primavera: 

Cicle cinema italià contemporàni

Els dimecres, a les 19.30 h, a la sala d’actes, sessions gratuïtes.
Organitzat conjuntament amb l’Escola d’Italià del Centre.

6 de febrer
NUOVO MONDO

Any 2006
Direcció: Emanuele Crialese
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Posat en forma amb l’art contemporàni
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Posat en forma amb l’art contemporàni

Curs d’Introducció a l’Art Contemporani. 
Coincidint amb la programació del Cicle d’Hivern d’Art 
Contemporani es programa aquest curs que té l’objectiu de 
donar eines teòriques i pràctiques a tothom qui tingui interès a 
entrar en contacte amb la creació contemporània. Curs adreçat 
a majors de 16 anys que, sense una prèvia formació, tenen 
curiositat pel món de la contemporaneïtat artística. Consta de 
quatre sessions de dues hores cada una. 

Una col·laboració entre el Centre de Lectura de Reus i el CA 
Tarragona Centre d’Art.

Docent: Jordi Ribas. Dates i horaris: dijous 4, 11, 18 i 25 d’abril, 
de 18.30 a 20.30 h al Centre de Lectura. Quota general: 25 
€. 15 € per als socis del Centre de Lectura, estudiants de 
batxillerat i universitaris. Gratuït per a persones a l’atur.
Inscripció: secretaria@centrelectura.cat
i CA Tarragona: 977 239 751 / info@catarragona.net.
Data límit d’inscripció: 27 de març. Places limitades. 

Programa:
«Apunts per a una història de l’art de l’ara mateix»: sessió 
en la qual es plantegen les fi tes d’una cronologia de l’art 
contemporani (1960-2012) i també de la primera i segona 
avantguardes de l’art del segle XX. 

«Sistemes de l’art contemporani»: sessió que presenta quins 
són els protagonistes de l’art contemporani i quins són alguns 
dels seus escenaris determinants (la política, el mercat, la 
crítica, etc.). 

«Actituds i posicionaments crítics»: 
sessió compartida amb una artista 
que, a partir de la presentació 
del seu treball i dels seus referents, 
planteja temes oberts de debat i refl exió.

«Eines i recursos a l’abast»: sessió amb què es pretén situar 
quins són els espais d’art més propers, tant al Camp de 
Tarragona com a Catalunya, i també donar protagonisme als 
contextos de formació, biblioteques i espais de documentació 
més assequibles. 

Jordi Ribas (Riudebitlles, 1972). Llicenciat en Història de l’Art 
per la Universitat de Barcelona (1992-1997). Actualment, i 
des del 2012, treballa com a responsable de comunicació i 
mediació al CA Tarragona Centre d’Art.

Cicle «De la Nació a l’Estat», que organitza 
Òmnium Cultural Baix Camp
Dijous, 24 de gener, 20 h, a la sala d’actes del Centre.

Presentació del llibre Per què volem un Estat propi?

Hi prendran part: Lluís Cabrera Sánchez, president de 
la Fundació Taller de Músics i de l’Associació Altres 
Andalusos; Muriel Casals, presidenta d’Òmnium i professora 
d’Economia de la UAB; Josep Murgades, codirector de la revista 
Els Marges i catedràtic de Filologia Catalana de la UB; Roger 
Torres, escriptor i curador de l’edició del llibre. Tertúlia moderada 
pel Col·legi de Periodistes de Catalunya a Tarragona.

Andalusos; Muriel Casals, presidenta d’Òmnium i professora 



Recepció anual d’entitats

Sala d’actes, divendres 1 de febrer, 19.30 h.
Com cada any el Centre de Lectura obre les portes de l’ateneu a les entitats culturals, 
esportives, socials i cíviques de la ciutat per tal de compartir experiències i conversar 
sobre l’estat actual del món associatiu.
És un bon moment per posar en comú i enfortir el paper de les entitats reusenques i 
del Baix Camp.
L’activitat cultural que acompanyarà enguany la celebració de la recepció s’ha 
organitzat conjuntament amb l’Associació d’Amics del Jazz de Reus.

Actuació del conjunt de jazz Pau Terol Trio.
Músics: Pau Terol, piano. Pau Lligadas, contrabaix, Joan Terol, bateria.  
Programa del concert:
Not yet (compositor: Pau Terol), Passing cloud (compositor: Pau Terol), 
Candle light (compositor: Pau Terol), El senyor de les portes (compositor: Pau Terol), 
You can see (compositor: Monty Alexander), What a diff erence a day makes
(versió del conegut bolero “Cuando vuelva a tu lado”)

El Consell Directiu del Centre de Lectura de Reus, en sessió celebrada el 3 de desembre de 2012 
va prendre l’acord de convocar una assemblea ordinària de socis el dilluns 28 de gener del 2013 
a les 19 h en primera convocatòria i les 19.30 h en segona, amb el següent ordre del dia: 

a/ Aprovació, si s’escau, de la liquidació dels pressupostos de l’any anterior.
b/ Aprovació d’inventaris.
c/ Aprovació, si s’escau, de la proposta de pressupost de l’any 2013.
d/ Aprovació, si s’escau, de la memòria de la gestió administrativa del Consell Directiu.
e/ Aprovació, si s’escau, de la renovació de pòlisses de crèdit.
f/ Aprovació, si s’escau, de la memòria de la Comissió de Garanties.
g/ Lectura i debat de l’informe del president.
h/ Elecció de tres socis interventors d’actes i tres socis censors de comptes.
i/ Precs i preguntes.
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va prendre l’acord de convocar una assemblea ordinària de socis el dilluns 28 de gener del 2013 

d/ Aprovació, si s’escau, de la memòria de la gestió administrativa del Consell Directiu.

h/ Elecció de tres socis interventors d’actes i tres socis censors de comptes.
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LA BIBLIOTECA DEL CENTRE DE LECTURA

ANY CONSULTES PRÉSTECS

2010 6.714 12.197

2011 5.832 13.108

2012 7.081 13.724

Serveis:

La biblioteca del Centre de Lectura és la biblioteca patrimonial 
més antiga del país (1859). Gràcies a la generositat de 
persones i institucions, el Centre de Lectura veu amb 
goig engrandir i completar el seu patrimoni, que compta 
actualment amb més de 260.000 volums dels quals 138.198 
documents són consultables per Internet gràcies al nostre 
catàleg informatitzat. 

Del fons total de la biblioteca destaquem la bona acollida que 
té per als nostres usuaris el fons audiovisual que compta amb: 
5.524 DVD, 3.799 CD i 99 videojocs. La política d’adquisicions 
de la videoteca d’aquests dos darrers anys juntament amb 
el canvi dels ordinadors i dels televisors, un dels quals 3D, 
ha comportat un increment de consultes i de préstecs que es 
tradueix en:

Les dades estadístiques corresponen al 26 de novembre de 2012.

 

«Tresors de la biblioteca» a l’expositor del vestíbul de la 
biblioteca (hivern del 2013):
Document del trimestre: 
Ramon Camí. Cartilla ortológica; quarta parte del curso 
ortológico-metódico-practico para aprender de leer la lengua 
castellana… Reus: en la imprenta de Francisco de Paula 
Compte [ca. 1812]. 
Important document de començament del segle XIX imprès a 
Reus. Fons procedent de les donacions de Pere Anguera Nolla. 

Sessions d’hivern del Club de Lectura de Novel·la Negra 
de la biblioteca: 
Dijous 31 de gener, a les 19 h: P. D. James.
Dijous 28 de febrer, a les 19 h: Fred Vargas.
Dimarts 26 de març, a les 19 h: M. Antònia Oliver.L
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LA BIBLIOTECA DEL CENTRE DE LECTURA
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ortológico-metódico-practico para aprender de leer la lengua 
 Reus: en la imprenta de Francisco de Paula 

Important document de començament del segle 
Reus. Fons procedent de les donacions de Pere Anguera Nolla. 

Club de Lectura de Novel·la Negra 

Dijous 31 de gener, a les 19 h: P. D. James.
Dijous 28 de febrer, a les 19 h: Fred Vargas.
Dimarts 26 de març, a les 19 h: M. Antònia Oliver.

 Reus: en la imprenta de Francisco de Paula 

Important document de començament del segle 
Reus. Fons procedent de les donacions de Pere Anguera Nolla. 

Club de Lectura de Novel·la Negra 
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Important document de començament del segle 
Reus. Fons procedent de les donacions de Pere Anguera Nolla. 

Club de Lectura de Novel·la Negra 

Dijous 31 de gener, a les 19 h: P. D. James.
Dijous 28 de febrer, a les 19 h: Fred Vargas.
Dimarts 26 de març, a les 19 h: M. Antònia Oliver.

Important document de començament del segle XIX imprès a 
Reus. Fons procedent de les donacions de Pere Anguera Nolla. 

Club de Lectura de Novel·la Negra 

Dijous 31 de gener, a les 19 h: P. D. James.
Dijous 28 de febrer, a les 19 h: Fred Vargas.
Dimarts 26 de març, a les 19 h: M. Antònia Oliver.
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caràcters. 7. Prémer «Canviar PIN» per enviar la informació a la 
biblioteca o «Reiniciar» per començar de nou. 

Renovar préstecs: 1. Seleccionar: «El meu compte». 2. 
Seleccionar: «Renovar els meus préstecs». 3. Connectar-se, 
si és necessari. 4. Seleccionar el botó «Renovar ítems» o 
«Renovar tot». 5. Prémer «Renovar els ítems seleccionats» per 
renovar els préstecs o «Esborrar seleccions» per començar de 
nou.

Revisar el compte: 1. Seleccionar: «El meu compte» i 
després «Revisar el meu compte». 2. La pàgina «El meu 
compte» permet revisar sancions, préstecs i reserves. 3. Des 
de la pàgina «El meu compte» es poden cancel·lar reserves, 
veure missatges de la biblioteca i sol·licituds, i contestar als 
missatges de la biblioteca. 

Veure missatges de la biblioteca i sol·licituds: 1. 
Seleccionar: «El meu compte». 2. Seleccionar: «Revisar el meu 
compte». 3. Al fi nal de la pàgina «El meu compte», prémer 
en «Sol·licituds/Missatges de la biblioteca». 4. Podreu veure 
missatges de la biblioteca i informació abreujada de sol·licitud, 
o seleccionar detalls complets per veure tota la informació 
disponible sobre una sol·licitud.

Recordeu que podeu sol·licitar el carnet de préstec gratuït a la 
secretaria, aportant-hi la tarja de soci on s’incorporarà un codi 
de barres. 

A¡ és al catàleg informatitzat i als serveis en línia de la BibliotecaA¡ és al catàleg informatitzat i als serveis en línia de la BibliotecaA¡ és al catàleg informatitzat i als serveis en línia de la BibliotecaA¡ és al catàleg informatitzat i als serveis en línia de la BibliotecaA¡ és al catàleg informatitzat i als serveis en línia de la BibliotecaA¡ és al catàleg informatitzat i als serveis en línia de la Biblioteca

Des de l’enllaç http://opac.centrelectura.cat/uhtbin/cgisirsi.
exe/x/CLR/0/49 teniu accés al catàleg i als serveis següents a 
través de la pestanya corresponent: 

A «El meu compte» es pot veure informació sobre transaccions 
de la biblioteca, es pot canviar el PIN, es pot canviar l’adreça 
que la biblioteca té d’un usuari, etc. Cada usuari accedeix al 
seu compte, la informació del qual és totalment confi dencial. 
En podeu sol·licitar les claus d’accés a la biblioteca.

Cancel·lar una reserva: 1. Seleccionar: «El meu compte». 
2. Seleccionar: «Revisar el meu compte». 3. Identifi car-se, si 
és necessari. 4. En el quadre de reserves de la informació del 
compte, seleccionar la casella «Cancel·lar» per a les reserves 
que es vulguin cancel·lar. 5. Prémer «Cancel·lar reserves» per 
cancel·lar aquestes reserves.

Canviar l’adreça: 1. Seleccionar: «El meu compte». 2. 
Seleccionar: «Canvi d’adreça». 3. Emplenar la informació de la 
nova adreça. 4. Introduir l’ID d’usuari l’ID alternatiu. 5. Prémer 
«Enviar» per enviar la informació a la biblioteca o «Reiniciar» 
per començar de nou. 

Canviar el PIN: 1. Identifi car-se per accedir a les opcions d’«El 
meu perfi l». 2. Seleccionar: «El meu compte». 3. Seleccionar: 
«Canviar PIN». 4. Introduir l’ID d’usuari o l’ID alternatiu. 5. 
Introduir el PIN actual. 6. Introduir el PIN nou dues vegades, 
en les àrees designades. El nou PIN no pot excedir els 10 
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ESCOLA DE LLETRES DEL CENTRE DE LECTURA
L’Escola de Lletres de la biblioteca del Centre de Lectura va 
néixer el curs 2011-2012 amb l’objectiu de formar persones 
amb inquietuds culturals a partir de cursos orientats a 
l’aprenentatge de coneixements pràctics i teòrics de la llengua.

OFERTA FORMATIVA GENER-MARÇ
TALLERS D’ORALITAT

Estratègies de comunicació. 

Professora: Rosa Mateu

Edat: a partir de 18 anys. Nombre màxim d’assistents: 15

Horari: tots els dilluns del 14 de gener al 18 de març, de 
18.30-19.30 h.

Curs organitzat conjuntament amb la Secció de Ciències 
Socials, Polítiques i Econòmiques.

LLENGUATGES FOTOGRÀFICS

La càmera rèfl ex digital. 
Introducció a la fotografi a aplicada.
Professora: M. Gràcia de la Hoz
Edat: a partir de 18 anys.
Nombre màxim d’assistents: 15.
Horari: tots els dimarts del 15 de gener al 19 de febrer, de 
19.00-21.00 h.

TALLERS INFANTILS

Fes els deures al Centre. 
Professora: Dolors Sugrañes
Nivells: primària i primer cicle d’ESO.
Nombre màxim d’assistents per grup: 15.
Horari: dilluns i dimecres de 17.30-19.30 h.

TALLER DE CÒMIC

Taller didàctic de dibuix i còmic dirigit a nenes i nens 
d’entre 8 i 13 anys amb l’objectiu que els alumnes 
desenvolupin les seves capacitats de manera natural 
durant el procés creatiu de fer un còmic. Aprendran a 
interpretar el seu entorn diferenciant conceptes com 
l’espai, les distàncies, les formes, les proporcions, les 
llums, els volums, els colors, etc. 

Professor: Antonio Gutiérrez Canales, Guti
Edat: entre 8 i 13 anys.
Nombre màxim d’assistents: 15.
Horari: tots els dissabtes de febrer, d’11.00 a 12.30 h.
Inici: 2 de febrer.

Matriculació i informació a la biblioteca: 977 77 31 12 Ext. 4, 
biblioteca@centrelectura.cat o a secretaria: 977 77 31 12 Ext. 1, 
secretaria@centrelectura.cat.
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ESCOLA DE DANSA
Especialitats: Dansa Clàssica, Dansa Clàssica Espanyola, 
Dansa Jazz, Dansa Contemporània.

Activitats:

20 de gener, a les 19 h, al Centre Municipal de Valls:
Gala Infantil, amb els alumnes de 3r de Clàssic.
Ho organitza l’Associació de Professors de Dansa de les 
Comarques de Tarragona.

24 de gener, a les 19.30 h, al Teatre Bartrina:
Fama. El petit musical de l’Escola de Dansa, al Teatre Bartrina. 

25 de gener: actuació del grup de Funky IV a Salou.

26 de gener, de 12 a 15 h i de 17 a 20 h:
Seminari de Contemporani.

12 de febrer: Festa de Carnaval i Curset de Maquillatge.

23 de febrer, de 12 a 15 h i de 17 a 20 h: Seminari de Jazz.  

9 de març, de 12 a 15 h i de 17 a 20 h: Seminari d’Espanyol.

17 de març, al Teatre Metropol: Gala de Dansa amb l’actuació 
de la Jove Companyia del Centre de Lectura. 

22 de març, a les 19 h: Pere i el Llop, de Prokofi ev. Alumnes 
del nivell elemental i 1r de grau mig de l’escola, Jove Cia. de 
Dansa del CdL i una escola convidada.

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

ESCOLA DE TEATRE
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 i Joan Martínez.  
Programació de cursos, tallers intensius i monogràfi cs 
dissabtes al matí fets per professionals i adreçats als joves.

ESCOLA D’ART
D’octubre a juny: tallers d’introducció a les arts plàstiques, 
tallers de dibuix i pintura.

ESCOLA DE MÚSICA DEL CENTRE/ARCÀDIA
arcadia@tinet.cat / http://escolamusicacentre.wordpress.com
Direcció de l’Escola: Anton Colom. 

AULA MÚSICS 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. 
Tallers de gospel. 

Més informació de les escoles del Centre:
www.centrelectura.cat.
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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:
Invitacions en les programacions del Teatre Bartrina. Podeu 
concretar més informació al teatre 977 010 658 i a la 
secretaria del Centre 977 77 31 12 (al tancament d’aquest 
programa d’activitats del Centre la programació del 2013 
del teatre està pendent d’aprovar-se). S’informarà a través 
del web del Centre. Descompte del 25  % en les entrades del 
Teatre Bartrina. Condicions especials en les programacions del 
Cine Club del Centre: entrada a 2 euros. Dues invitacions per a 
l’Exposició Nacional de Roses.

Condicions especials per a socis:
Els fi lls de socis, fi ns als 23 anys, al corrent de pagament, 
poden sol·licitar la seva inscripció com a soci exempt de 
pagament, amb possibilitat d’utilitzar tots els serveis que 
ofereix el Centre. 
Preus especials en tallers organitzats pel Centre. Accés a 
l’espai soci multimèdia al web 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 en altres teatres... 
Condicions especials per a socis i familiars a la
 (Institut Ost almològic Europeu): fi ns al 50  % de descompte 
en visites i el 20  % en tractaments de cirurgia ocular. Preus 
especials en consulta i operacions de cirurgia refractiva i en 
consulta general de salut. A Reus: al carrer de Castellvell 
12-14, telèfon: 977 328 060; a Tarragona: al carrer de 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
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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.
Promoció acordada amb l’Antena del Coneixement del Campus Extern 
de la URV. 

Regala Centre: Durant el curs 2012-2013 es podrà adquirir a la 
secretaria del Centre un xec regal de 150 euros per tal que els 

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

compradors el regalin a un familiar, company o treballador per poder-
se donar 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 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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ANTENA DEL CONEIXEMENT DE LA URV CAMPUS EXTENS DE REUS

PROGRAMACIÓ D’HIVERN DEL 2013
Fins al 5 de gener, a la sala Fortuny, 
exposició «Les quatre estacions» de Josep 
Borrell Garciapons, una coproducció de 
l’Antena del Coneixement i el Centre de 
Lectura amb motiu del 20è aniversari de 
la URV. Un recorregut per les suggeridores 
creacions del fotògraf reusenc que van 
donar peu a il·lustrar els programes 

d’activitats del curs 2011-2012 del Centre.

Dilluns 14 de gener, a les 19.30 h, a la sala d’actes: dins el 
cicle Moments de la Nostra Història: «El compromís de Casp 
(1412)», conferència a càrrec d’Ernest Belenguer: (València, 
1946) Ha exercit la docència com a catedràtic d’Història 
Moderna de la Universitat de Barcelona. És autor d’una obra 
prolífi ca sobre l’època baix medieval i l’alta edat moderna.

Dimarts 22 de gener, a les 19.30 h, a la sala d’actes: 
conferència de Josep Murgades, catedràtic de Literatura 
Catalana Contemporània a la Universitat de Barcelona, sobre 
els poemes de Joan Ferraté, deu anys després de la seva 
mort el 12 de gener del 2003. 

Dilluns 18 de febrer a les 19.30 h: conferència «El 
patrimoni de l’antic terme de la Mussara a la llum de les 
darreres investigacions», a càrrec dels membres del Grup 
d’Arqueologia del Centre de Lectura. A la sala de projeccions. 

Fins al 
exposició 
Borrell Garciapons
l’Antena del Coneixement i el Centre de 
Lectura amb motiu del 20è aniversari de 
la URV. Un recorregut per les suggeridores 
creacions del fotògraf reusenc que van 

d’activitats del curs 2011-2012 del Centre.

Dimarts 19 de febrer, a les 19.30 h, 
a la sala d’actes: conferència de Magí 
Sunyer, professor de Filologia Catalana 
de la URV sobre els poemes de Vicent 
Andrés Estellés, amb motiu del 20è 
aniversari de la seva mort.

Dimarts 26 de febrer, a les 19.30 h,
a la sala d’actes: conferència 
«Panorama general de la història 
del dret català», a càrrec del Dr. 
Tomàs de Montagut, catedràtic de 
la UPF.

Dilluns 11 de març, a les 19.30 h, 
a la sala d’actes: cicle Traduccions i 
Versions, a càrrec de M. Claustre de 
Bofarull i Josep-Gabriel Lluís,
catedràtics d’Ensenyament 
Secundari de Llatí.

E
D
I
C
I
O
N
S
 
D
E
L
 
C
E
N
T
R
E

ANTENA DEL CONEIXEMENT DE LA URV CAMPUS EXTENS DE REUS

, professor de Filologia Catalana 
poemes de Vicent 

ANTENA DEL CONEIXEMENT DE LA URV CAMPUS EXTENS DE REUSANTENA DEL CONEIXEMENT DE LA URV CAMPUS EXTENS DE REUSANTENA DEL CONEIXEMENT DE LA URV CAMPUS EXTENS DE REUS

CAFÈ TEATRE DEL CENTRE
Actuacions, entrada gratuïta, consulteu la programació al web: 
www.cafeteatrereus.cat 
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Activitats de les se¡ ions

Secció de Geografi a i Història
Dilluns 14 de gener, a les 19.30 h, a la 
sala d’actes: cicle Moments de la Nostra 
Història: «El compromís de Casp (1412)». 
Presentació del llibre El com i el perquè del 
Compromís de Casp d’Ernest Belenguer.

Ernest Belenguer (València, 1946), deixeble 
de Joan Reglà, ha exercit la docència 
com a catedràtic d’Història Moderna de la 
Universitat de Barcelona. És autor d’una obra 

prolífi ca sobre l’època baix medieval i l’alta edat moderna, i 
ha dirigit o codirigit col·leccions d’història del País Valencià, les 
Illes Balears, Andorra, la Corona d’Aragó i els Països Catalans.

Dimarts 5 de febrer, a les 19.30 h, a la sala d’actes: 
xerrada «Les festes de barri. Una aproximació històrica», a 
càrrec de Carme Bernal.

Divendres 22 de febrer, a les 19.30 h, a la sala d’actes: 
Cicle 75è Aniversari de la Guerra Civil (1936-1939). 
Presentació del llibre de Josep Clara: Búnquers de la costa.

Dimarts 26 de febrer, a les 19.30 h, a la sala d’actes: 
presentació del Grup de Recerca Interuniversitari d’Història 
del Dret Català i conferència «Panorama general de la 
història del dret català», a càrrec del Dr. Tomàs de Montagut, 
catedràtic de la UPF.

Dilluns 4 de març, a les 19.30 h, a 
la sala d’actes: cicle Moments 
de la Nostra Història: conferència 
«Alphonse Goupil, marchant: el 
mercat internacional de l’art a 
l’època de Marià Fortuny i Josep 
Tapiró», a càrrec d’Alícia Espada.

Activitats del Grup d’Arqueologia de la Secció de 
Geografi a i Història
Dilluns 18 de febrer, a les 19.30 h, a la sala de 
projeccions: conferència «El patrimoni de l’antic terme de la 
Mussara a la llum de les darreres investigacions», a càrrec 
dels membres del Grup d’Arqueologia del Centre de Lectura.  

Dilluns 11 de març, a les 19.30 h, a la sala de 
projeccions: conferència «Escornalbou i el seu entorn: 
història, geologia i arqueologia», a càrrec dels membres del 
Grup d’Arqueologia del Centre de Lectura.  

Dissabte 16 de març, a les 10 h: sortida al castell 
d’Escornalbou: visita guiada, xerrada en format PechaKucha. 
Sortida des del Parc de Sant Jordi (davant de la llar de 
jubilats). Ho organitza: Departament 
d’Arqueologia de la Sec. de Geografi a i 
Història, amb la col·laboració del
Museu d’Història de Catalunya.

prolífi ca sobre l’època baix medieval i l’alta edat moderna, i 
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Josep Clara

Dimarts 26 de febrer, a les 19.30 h, a la sala d’actes:
Grup de Recerca Interuniversitari d’Història 
 i conferència 

, a càrrec del 

Cicle 75è Aniversari de la Guerra Civil (1936-1939)
Presentació del llibre de Josep ClaraPresentació del llibre de Josep Clara
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Grup de Recerca Interuniversitari d’Història 
 i conferència 

història del dret català», a càrrec del 

Dimarts 26 de febrer, a les 19.30 h, a la sala d’actes:
Grup de Recerca Interuniversitari d’Història 
 i conferència 

història del dret català»

Dimarts 26 de febrer, a les 19.30 h, a la sala d’actes:
presentació del Grup de Recerca Interuniversitari d’Història 
del Dret Català i conferència 
història del dret català»
catedràtic de la UPF.
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sala d’actes:
Història: 
Presentació del llibre 
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sala d’actes:
Història



��

A
C
T
I
V
I
T
A
T
S
 
D
E
 
L
E
S
 
S
E
C
C
I
O
N
S

Secció Ciències Polítiques Socials i Econòmiques
Divendres a determinar, a les 19.30 h, a la sala d’actes.
Xerrada: «Trets essencials del budisme tibetà», a càrrec 
d’Ani Kunga Lhamo (Anna Rios), monja budista fi lla de 
Reus. Perquè la meditació i el budisme resulten tan atraients 
avui en dia?: la ciència budista, l’amor i la compassió, 
l’estudi de la ment. Com va sorgir el budisme i quin va ser 
el seu desenvolupament posterior al Tibet? Perspectives del 
budisme tibetà a Occident. Experiències d’una monja novella.

Divendres 25 de gener i divendres 22 febrer, a les 
19.30, a la sala seccional: reunió de l’Escola Essencialista.

Divendres 25 de gener, a les 19.30 h, a la sala 
d’actes: xerrada «Francesc Tosquelles avui: pensar des 
de la frontera», a càrrec del Grup Esquizo 
Barcelona. Amb la col·laboració de la Secció 
de Geografi a i Història amb motiu dels 100 
anys del naixement del Dr. Tosquellas.

Dissabte 26 de gener, a les 10 h a la sala 
Hortensi Güell: taller «Què vol dir meditar 
en la nostra societat de la manca de 
temps? », a càrrec d’Ani Kunga Lhamo.

Dijous 7 de febrer, a les 19.30 h, a la 
sala d’actes: presentació del llibre La maté 
porque era mía. Psicobiologia de la ira de la 
violencia y la agresividad, y de la sexualidad 
de Dolors Montané. Presentació a càrrec 
del Dr. Antoni Labad.

Divendres 8 de febrer, a les 19.30 h, a la sala d’actes: 
xerrada taller meditació «De la ment al cor, tu tries viure 
cada problema com una oportunitat», a càrrec de Rosa Mari 
Dulcet.

Dijous 14 de febrer, a les 19.30 h, a la sala d’actes: 
xerrades sobre Salut. «La mort des de diversos punts de 
vista», a càrrec de Marta Allué, professora d’Antropologia de 
la URV; Eduard Prats, metge especialista en bioètica, i Manel 
Esteban, metge del Pades de Reus. Presentarà l’acte el Dr. 
Joan Guix.

Dissabte 16 de febrer, a les 10 h, a la sala Hortensi Güell: 
taller De la ment al cor, a càrrec de Rosa Maria Dulcet.

Divendres 1 de març, a les 19.30 h, a la sala d’actes: 
xerrada «La meditación como elemento transformador», a 

càrrec de Ramon Leonato. 

Dissabte 2 de març, a les 10 h, a la sala 
Hortensi Güell: taller Iniciació a la meditació, amb 
Ramon Leonato.

Secció de Llengua i Literatura

Dilluns 11 de març, a les 19.30 h, a la sala 
d’actes: cicle Traduccions i Versions: «A lingua 
latina ad vulgares: literalitat o sentit», a càrrec de M. 
Claustre de Bofarull i Josep-Gabriel Lluís, catedràtics 
d’Ensenyament Secundari de Llatí. Activitat inclosa a 
la programació de l’Antena del Coneixement Campus 
Extens de la URV.
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Dilluns 18, a les 19 h, a la sala 
d’actes: audiovisual Vietnam: l’essència de 
la tradició, a càrrec de Santi Nogués.

Dijous 21, a les 20 h, a la sala 
seccional: audiovisual Sky de muntanya 
al Cap Nord a càrrec d’Alfons Romero.

Diumenge 24, a les 7.30 h: sortida a 
Montserrat, assistència als actes de la Flama de la Llengua 
Catalana. 

Dijous 28, a les 20 h, a la sala seccional: presentació de 
«Fotografi es de natura, amfi bis i rèptils», a càrrec d’Albert 
Massó.

Dissabte 2 de març, a les 8 h: sortida a Serra la Llena.

Dijous 7, a les 20 h, a la sala seccional: audiovisual Bells 
camins, a càrrec de Montserrat Barenys.

Dijous 14, a les 20 , a la sala seccional: audiovisual 
Islàndia, a càrrec de Joan Ballester. 

Diumenge 17, a les 8 h: sortida a la Serra del Montsec.

Dilluns 18, a les 19 h, a la sala 
d’actes: audiovisual Hongria: El 
somni imperial, a càrrec de Santi 
Nogués.

Dijous 21, a les 20 h, a la sala 
seccional: audiovisual Els ocells 

del Baix Camp, a càrrec de Màrius Domingo. 

(Sortides matinals els dijous.
Vegeu més informació al bloc de la secció.)

del Baix Camp, a càrrec de, a càrrec de Màrius Domingo

Secció Excursionista
Dijous 10 de gener, 20 h, a la sala d’actes: 
xerrada «In memòriam de Joaquim Santasusagna, 
excursionista, catalanista i activista cultural», a 
càrrec de Xavier Ferré i Adolf Batista. Hi col·labora la secció 
de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques.

Dissabte 12, a les 8 h: sortida a la Vall del Riu Siurana

Dijous 17, a les 20 h, a la sala d’actes: audiovisual 
Caminant per l’Illa de la Palma, a càrrec de Maria Toldrà i Jordi 
Domingo. 

Diumenge 20, a les 8 h: excursió a la Serra del Montsant.

Dilluns 21, a les 19 h, a la sala 
d’actes: audiovisual Vietnam: 
Màgia i misteri a Halong, a càrrec 
de Santi Nogués. 

Dijous 24, a les 20 h, a la 
sala seccional: audiovisual 
Aplec Excursionista dels Països 

Catalans, a càrrec d’Andreu Ferré.

Dijous 31, a les 20 h, a la sala d’actes: projecció Occitània 
dins el cor de Santi Nogués. Homenatge a Enric Garriga 
Trullols, president del CAOC. 

Dijous 7 de febrer, a les 20 h, a la sala seccional: 
diapositives Laos, a càrrec de Roser Ràfols.

Dissabte 9, a les 8 h: sortida a Pratdip.

Dijous 14, a les 20 h, a la sala seccional: diapositives 
Cambodja, a càrrec de Roser Ràfols.



��

ACTIVITATS

GENER
Fins al 5  Exposició de fotografi es «Les quatre estacions»,  de Josep Borrell Garciapons.  Sala Fortuny 24
Fins al 7  Exposició sobre Sales, Calders, Tisner. Videolits d’Aleix Cort. Vestíbul Biblioteca
dl. 7 17.30 h Inici d’un nou trimestre de «Fes els deures al Centre» Sala de projeccions 20
dl. 7 19.30 h Inici trimestre cursos Escola de Teatre. Sala Hortensi Güell 21
dl. 7 17 h Inici trimestre cursos Escola de Dansa. Aules de dansa 21
dl. 7 17 h Inici trimestre cursos Escola de Música del Centre Arcàdia Segon pis Centre 21
dc. 9 17 h Inici trimestre cursos de l’Aula Músics Reus de música moderna. Aules música 21
dc. 9 19.30 h Cineclub: cicle cinema italià contemporani: Pranzo di ferragosto, de Gianni di Gregorio. Sala d’actes  15
dc. 9 20 h Escola de Teatre: inici del taller d’especialització de quart grau. Sala Hortensi Güell 21
dc. 9 20 h Inici trimestre cursos del Taller d’escriptura. Sala seccional
dj. 10 17.30 h Inici cursos trimestre de l’Escola de Teatre per a joves. Sala Hortensi Güell 21
dj. 10 20 h Inauguració de l’exposició «Vint-i-cinc anys de Col·legi, vint-i-cinc anys de periodisme».
  Organitza: Delegació del Col·legi de periodistes a Tarragona.  Vestíbul del Centre 12
dj. 10 20 h Xerrada: “In memòriam de Joaquim Santasusagna, excursionista, catalanista i activista cultural”,
  a càrrec de Xavier Ferré i Adolf Batista. Sala d’actes 27
dv. 11 20 h Cicle d’hivern d’art contemporani: inauguració de la XVIII Biennal d’Art Contemporani Català. Sala Fortuny 10
dv. 11 21 h Cineclub: Nader i Simin. Una separació d’Asghar Farhadi. Teatre Bartrina 14
ds. 12 8 h Sortida de la Secció Excursionista a la Vall del riu Siurana. Siurana 27
dl. 14 18 Inici del curs: «Estratègies de comunicació. Tècniques per parlar amb públic». Sala seccional 20
dl. 14 19.30 h Cicle: Moments de la nostre història. Presentació del llibre «El com i el perquè del Compromís de Casp»
  d’Ernest Belenguer. Sala d’actes 25
dt. 15 19 h Inici del curs de fotografi a digital: «La càmera refl ex digital». Sala de projeccions 20
dt. 15 19.30 h Presentació del llibre de Josep Gil Ribas Segona emancipació del pensament. Sala d’actes 4
dj. 17 20 h Audiovisual: Caminant per la Illa de la Palma,  a càrrec de Maria Toldrà i Jordi Domingo. Organitza: Secció Excursionista Sala seccional 27
dv. 18 19.30 h Xerrada: «Trets essencials del budisme tibetà» a càrrec de Ani Kunga Lhamo. Sala d’actes 26
ds. 19 11 h Escola de teatre: monogràfi c. Sala Hortensi Güell 21
dl. 21 19 h Audiovisual: Vietnam: Màgia i misteri a Halong, a càrrec de Santi Nogués Sala d’actes 27
dt. 22 19.30 h Cicle En Veu Alta: Joan Ferraté. Presentació de Josep Murgades. Sala d’actes 6
dc. 23 19.30 h  Cineclub: cicle cinema italià contemporani: Mio fratello è fi gio unico de Daniele Luchetti Sala d’actes 15
dj 24 19.30 h Representació de Fama, el petit musical de l’Escola de Dansa del Centre. Teatre Bartrina 23
dj. 24 20 h Audiovisual: Aplec Excursionista del Països Catalans, a càrrec d’Andreu Ferré. Sala seccional 27

Més informació a la Pàg.
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ACTIVITATSACTIVITATS

dj. 24 20 h Cicle «De la Nació a l’Estat», presentació del llibre Per què volem un Estat propi? Organitza Òmnium Baix Camp. Sala d’actes 16
dv. 25 19.30 h Reunió de l’Escola Essencialista. Organitza: Secció Ciències Polítiques i Socials. Sala seccional 26
dv. 25 19.30 h Xerrada a càrrec del grup Esquizo: «Francesc Tosquelles avui: pensar des de la frontera»
  amb motiu del 100 anys del naixement del Dr. Tosquellas. Sala d’actes 26
ds. 26 10 h Taller: «Què vol dir meditar en la nostra societat de la manca de temps?»  a càrrec de Ani Kunga Lhamo. Sala Hortensi Güell 26
dl. 28 19.30 h Assemblea ordinària de socis del Centre de Lectura Sala d’actes 17
dm. 29 19.30 h Presentació del llibre Meditacions de Marc Aureli, traducció del grec de Joan Alberich. Sala d’actes 4
dc. 30 19.30 h Presentació del llibre Gaudí essencial de Daniel Giralt Miracle. Sala d’actes 5
dj. 31 19 h Club de lectura de novel·la negra: P.D. James Sala de projeccions 18
dj. 31 20 h Projecció: Occitània dins el cor de Santi Nogués. Homenatge a Enric Garriga Trullols, president del CAOC. Sala d’actes 27

FEBRER
dv. 1 19.30 h Recepció anual d’entitat. En col·laboració amb els Amics del Jazz de Reus: concert de jazz amb Pau Terol Trio. Sala d’actes 17
dv. 1 21 h Cineclub: Professor Lazhar, de Philippe Falardeu. Teatre Bartrina 14
ds. 2 11 h Inici del Taller de còmic, a càrrec de Guti. Sala seccional 20
ds. 2  18.30 h Reunió del cercle d’Amics Bruno Groning Sala Hortensi Güell
dl. 4 20 h Inauguració de l’exposició: «Preludi de l’ultima batalla: les Brigades Internacionals al Priorat, 1938».  Vestíbul del Centre 12
dm. 5 19.30 h Xerrada sobre les «Festes de barri. Una aproximació històrica», a càrrec de Carme Bernal. Sala d’actes 25
dc. 6 19.30 h Cineclub: cicle cinema italià contemporani: Nuovo mondo, d’Emanuele Crialese. Sala d’actes 15
dj. 7 19.30 h Presentació del llibre La maté porquè era mia. Psicobiologia de la ira de la violència y la agresividad,
  y de la sexualidad de Dolors Montané. Presentació a càrrec del Dr. Antoni Labad. Sala d’actes 26
dj. 7 20 h Diapositives: Laos, a càrrec de Roser Rafols. Sala seccional 27
dv. 8 19.30 h Xerrada taller de meditació:  «De la ment al cor», amb Rosa Maria Dulcet. Sala d’actes 26
dv. 8 19.30 h Cicle d’hivern d’art contemporani: inauguració de l’obra Gotterdammerung, de Salvador Juanpere. Sala Miquel Ventura 11
dv. 8 20 h Cicle d’hivern d’art contemporani: «Mirades en escac», obres de Manel Margalef, Aureli Ruiz, Lluís Vives, Lluc Queralt. Sala Fortuny 11
ds.  9 8 h Sortida de la Secció Excursionista: Pratdip Pratdip 27
dm. 12 19.30 h Presentació del llibre: El Renaixement, alba de la modernitat de Salvador Brocà. Introducció de Joaquim Mallafrè. Sala d’actes 5
dj. 14 19.30 h Xerrades sobre salut: «La mort des de diversos punts de vista», a càrrec de Marta Allue, Eduard Prats
  i Manel Esteban. Presentació del Dr. Joan Guix. Sala d’actes 26
dj. 14 20 h Diapositives: Cambodja, a càrrec de Roser Rafols. Organitza: Secció Excursionista. Sala seccional 27
ds. 16 10 h Taller «De la ment al cor», amb Rosa Maria Dulcet. Sala Hortensi Güell 26
dl. 18 19 h Audiovisual: Vietnam: l’Essència de la tradició, a càrrec de Santi Nogués Sala d’actes 27
dl.18 19.30 h Xerrada a càrrec del Departament d’Arqueologia del Centre. Presentació del resultat de les sortides
  a l’antic terme de la Mussara. Sala de projeccions 25
dm. 19 19.30 h Cicle En Veu Alta: Vicent Andrés Estellés. Presentació de Magí Sunyer.  Sala d’actes 7
dc. 20 19.30 h Cineclub: cicle cinema italià contemporani: Terra ferma, d’Emanuele Crialese. Sala d’actes 15
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dj. 21 20 h Audiovisual: Ski de muntanya al Cap Nord, a càrrec d’Alfons Romero Sala seccional 27
dv. 22 19.30 h Cicle 75 anys de la Guerra Civil 1936-1939: presentació del llibre de Josep Clara: Bunquers de la costa. Sala d’actes 25
dv. 22 19.30 h Reunió de l’Escola Essencialista.  Sala seccional. 26
dv. 22 21 h Cineclub: L’irlandès, de John Michael McDonahg Teatre Bartrina 14
ds. 23 18.30 h Reunió del cercle d’Amics Bruno Groning. Sala Hortensi Güell
dg. 24 7.30 h Sortida de la Secció Excursionista: Montserrat, als actes de la Flama de la Llengua. Montserrat 27
dm. 26 19.30 h Conferència: «Panorama general de la història del dret català», a càrrec del Dr. Tomàs de Montagut, catedràtic de la UPF. Sala d’actes 25
dj. 28 19 h Club de lectura de novel·la negra: Fred Vargas. Sala seccional 18
dj. 28 20 h Presentació: Fotografi es de natura, amfi bis i rèptils, a càrrec d’Albert Massó Sala d’actes 27

MARÇ
dv. 1 19.30 Xerrada: «La meditación como elemento transformador», a càrrec de Ramon Leonato. Sala d’actes 26
dv. 1 21 h Cineclub: Moonrise kingdom, de Wes Anderson.  Teatre Bartrina 14
ds. 2 8 h Sortida de la Secció Excursionista: Serra la Llena. Serra la Llena 27
ds. 2 10 h Taller «La meditación como elemento transformador», a càrrec de Ramon Leonato. Sala Hortensi Güell 26
dl. 4 19.30 h Cicle Moments de la nostra història. Conferència: «Alphonse Goupil, marchant: el mercat internacional de l’art
  a l’època de Marià Fortuny i Josep Tapiró», a càrrec de Alicia Espada. Sala d’actes 25
dm. 5 19.30 h Veus literàries al Centre: Andreu Carranza. Sala d’actes 5
dc. 6 19.30 h Cineclub: cicle cinema italià contemporani: La ragazza del lago, d’Andrea Molaioli. Sala d’actes 15
dj. 7 19 h Jornades Economia i Societat: Inauguració de les jornades. Sala d’actes 9
dj. 7 19.30 h Jornades Economia i Societat: Dr. Agustí Segarra Blasco, catedràtic d’Economia Aplicada (URV):
  «Les dues cares de la crisi econòmica: global i local». Sala d’actes 9
dj. 7 20 h Audiovisual: Bells camins, a càrrec de Montserrat Barenys. Sala seccional  27
dv. 8 19 h Jornades Economia i Societat: Dr. Xavier Moreno Julià, professor d’Història Contemporània (URV): «El crac de 1929». Sala d’actes 9
dv. 8 20 h Cicle d’hivern d’art contemporani: «Lectures del Centre»: Ester Fabregat, Ester Ferrando, Jordi Abelló... Sala Fortuny 11
dv. 8 20 h Inauguració exposició «Recull fotogràfi c del Departament de fotografi a del Centre». Vestíbul Centre 12
dv. 8 20.15 h Jornades Economia i Societat: Dr. Juan Antonio Duro Moreno, catedràtic d’Economia Aplicada (URV):
  «La crisi econòmica al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre». Sala d’actes 9
dv. 8 21 h Cineclub: Blancanieves, de Pablo Beger. Teatre Bartrina 14
dl. 11 19.30 h Cicle Traduccions i versions, a càrrec de M. Claustre de Bofarull i Josep-Gabriel Lluís:
  «A lingua latina ad vulgares linguas: literalitat o sentit». Sala d’actes 26
dl. 11 19.30 h Conferència: «Escornalbou i el seu entorn: història, geologia i arqueologia» a càrrec dels membres del Grup d’Arqueologia. Sala de projeccions 25
dm. 12 19 h Jornades Economia i Societat: Jaume Massó Carballido, director del Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca:
  «El patrimoni cultural, en crisi: 1936-1939». Sala d’actes 9
dm. 12 20.15 h Jornades Economia i Societat: Dr. Joaquim Margalef, professor associat d’Economia Aplicada (URV):
  «La crisi econòmica a les comarques interiors». Sala d’actes 9
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dc. 13 19 h Jornades Economia i Societat: projecció i debat de la pel·lícula El raïm de la ira de John Ford,
  basada en la novel·la de John Steinbeck. Sala d’actes 9
dj. 14 19 h Jornades Economia i Societat: Dra. Margarita Gonzalvo Cirac, professora de la UIC: 
  10 años más de vida si naces en 1900 en Tarragona que en otras provincias españolas». Sala d’actes 9
dj. 14 20 h Audiovisual: Islandia, a càrrec de Joan Ballester. Organitza: Secció Excursionista. Sala seccional. 27
dj. 14 20.15 h Jornades Economia i Societat: Dr. Josep Fàbregas Roig, professor d’Història Moderna (URV), i Judit Vidal Bonavila,
  becària del Dept. d’Història i Història de l’Art: «Finals del segle XVII: Una crisi d’època moderna». Sala d’actes 9
dv. 15 19 h Jornades Economia i Societat: Dr. Xavier Ferré Trill, professor de pedagogia (URV):
  «De la crisi econòmica a la crisi política: Problemes de legitimació en el capitalisme tardà (J. Habermas)». Sala d’actes 9
dv. 15 20.15 h Jornades Economia i Societat: Cloenda. Sala d’actes 9
ds. 16 10 h Escola de Teatre: monogràfi c. Sala Hortensi Güell 21
ds. 16 10.30 h Sortida a Escornalbou del Grup d’Arqueologia del Centre. Escornalbou. 25
ds. 16 18.30 h Reunió del cercle d’Amics Bruno Groning. Sala Hortensi Güell
dg. 17 8 h Sortida de la Secció Excursionista a la Serra del Montsec. Serra del Montsec 27
dl. 18 19 h Audiovisual: Hongría: El somni imperial,  a càrrec de Santi Nogués. Sala d’actes 27
dc. 20 19.30 h Cineclub: cicle cinema italià contemporani: I cento passi, de Marco Tullio Giordano. Sala d’actes 15
dj. 21 19.30 h En Veu Alta: Dia Internacional de la poesia: Vetlla, un poema, de Jordi Llavina.  Sala d’actes 7
dj. 21 20 h Audiovisual: Els ocells del Baix Camp, a càrrec de Marius Domingo. Sala seccional. 27
dv. 22 19 h Pere i el Llop. Escola de dansa del Centre. Teatre Bartrina 21
dm. 26 19 h Club de lectura de novel·la negra: Maria Antònia Oliver.  Sala de projeccions 18
dc. 27 19.30 Dia Internacional del Teatre: repàs a la trajectòria d’un actor o director teatral. Sala d’actes

Més informació a la Pàg.

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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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 (secretari), Jordi Agràs i Josep Manuel Fuentes (jurista).
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