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Dissabte 16 de setembre.

Dilluns 18 de setembre.

Divendres 22 de setembre.

"Què ens porta l'esquirol?".

"Siempre Alice" (2014)

«ESPORTS & ARTS».

12.00 h. Sala Hortensi Güell. Concert familiar
Escola de Música del Centre de Lectura
Infants de 2 a 5 anys. Entrada lliure.

Diumenge 17 de setembre.

12.00h. Sala Miquel Ventura. Biblioteca.

Acte en memòria de la bibliotecària del
Centre de Lectura, Regina Figuerola,
morta en el bombardeig del 17 de
setembre de 1937 sobre la nostra entitat.

Amb la intervenció de Plàcid Garcia-Planes Marcet,
director del Memorial Democràtic que ens parlarà
de “Guerra viscuda i memòria” i de Josep M. Roig,
que farà lectura d’un poema per cloure l’acte. Organitza Secció CC. Socials Polítiques i Econòmiques.

19.30 h. Sala d'actes. Cine-fòrum i taula rodona.

Reflexió i debat sobre l'alzheimer amb els següents
temes: Primeres senyals d'alarma a la malaltia,
diagnòstic i reacció, com afecta la malaltia a la
familia, com se sent una persona amb alzheimer. Organitza: Associació d'Alzheimer Reus i Baix Camp

amb la Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques.

Dimarts 19 de setembre.

20.00 h. Sala Hortensi Güell. Llibre.

"La història m'absoldrà"

de Fidel Castro. (traducció).
A càrrec de Xavier Ferré. Presentarà l'acte Joaquim Besora. Organitza: Secció de Ciències Socials
Polítiques i Econòmiques.

Dijous 21 de setembre.

19:30 h. Sala d’actes Emili Argilaga. Llibres.

"Guia de Camp dels Ocells de Catalunya" i
"Guia de Rapinyaires de Catalunya"
Escoles del Centre

Matrícula oberta

a càrrec de Fran Trabalon, Carles Alvarez-Cros i
Àlex Ollé. Organitza: Secció Excursionista.

18:30 h. Cercavila per la ciutat de Reus.

Per inaugurar el cursos del Centre de Lectura i
del Reus Deportiu, les escoles i seccions del Centre de Lectura i les seccions esportives del Reus
Deportiu baixen fent una passejada que barreja
esports i arts. A la plaça Mercadal hi haurà una
lectura i classe oberta de dansa i de Body Combat.

Itinerari: Sortida des del Reus Deportiu, carrer Gaudi,
carrer del General Moragues, plaça Llibertat, carrer Llovera, plaça Prim, carrer Monterols i plaça del Mercadal.

Dijous 28 de setembre.

17:30h. Sala Hortensi Güell. Aules Mèmora.

"Edat, autonomia i dependència”.

Cicle de xerrades i tallers per identificar les diferents etapes vitals. Ponents: Marta Rión Salla, Aurora Plana Hernández, Chelo Bosch Braña. Psicòlogues sanitàries del grup de pèrdues i processos de
dol del Col·legi oficial de psicòlegs de Tarragona.

• Dansa • Música •
• Lletres • Teatre • Idiomes •
• Arts plàstiques •

Divendres 22 de setembre.
18:30h. Sala d’actes Emili Argilaga.

Disseny i producció: JomPàmies

"Soc més que un rellotge"

Membres d'Honor

Conte de M. Conxa Torres, amb il·lustracions d'Anna
Pierna. Al final de l'acte visita al campanar on es
troba el rellotge. Organitza: l'Associació d'Amics dels
Rellotges de Reus amb la col·laboració del Consell
Directiu del Centre de Lectura. s

Entrades i abonaments a la venda
a partir del dia 12 de setembre

Els socis del Centre de Lectura
tenen entrada gratuïta per a les obres:
«Shy Blue» (22 d’octubre, 18h)
i «Cúbit» (12 de novembre, 18h)

Es poden passar a recollir per la taquilla
del Teatre Bartrina a partir de 14 de setembre
i fins 3 dies abans de la funció.

EXPOSICIONS EN CURS

segle i mig de cultura a Reus i Catalunya»
Sala Fortuny «Un
«Un segle d’art al Centre, del modernisme a l’art contemporani»
Vest.Biblioteca

Vestíbul

«Bibliografia de Baudelaire»

29 setembre > 9 d'octubre
Dia Internacional de la Traducció

"7 vermells" Fotografies a càrrec de Vermell Grup

Fins al 19 setembre.

