Centre de Lectura de Reus

Activitats més destacades del 15 al 21 de gener de 2018

Dilluns 15 de gener

19.30 h. Sala Emili Argilaga. Conferència

«De Reus a Mauthausen: un exili tràgic»,

a càrrec de Josep Escoda, arxiver i vocal de l’Amical Mauthausen, associació que es va fundar l’any
1962 per agrupar els exdeportats republicans dels
camps d’extermini nazis. La conferència tractarà
sobre els reusencs que foren deportats a Mauthausen. Ho organitza: Secció de Tecnologia.

Curs 2017-18 • Núm.13

Dimecres 17 de gener

Dijous 18 de gener

Tonari no Totoro (El meu amic Totoro)

Eslovènia, on el somni de la
independència ja és una realitat.

19.30 h. Sala d'actes. Mini Cineclub
«Les fantasies de Hayao Miyazaki».

Dibuixos animats. Any 1988. 86 min. VOS.

19.30 h. Sala Rosa Magrané. Viatges
d’Andreu Ferré i Àngels Casamitjana.
Ho organitza: Secció Excursionista.

Dijous 18 de gener

20.00 h. Teatre Bartrina. Dansa

«Grease» Representació del conegut musical

a càrrec dels alumnes de jazz, 3r d’AP i taller de
funky de l'Escola de Dansa del Centre.

Divendres 19 de gener

20.00 h. Teatre Bartrina. Dansa

Representació del conte "FOCS", a càrrec dels
alumnes d’espanyol i 1r AP (A i B) i 2n AP (A i B) de
Funky de l'Escola de Dansa.

Dimarts 16 de gener

18.00 h. Sala Emili Argilaga. Viatges
Cicle «Viatjant amb en Santi Nogués».

Dissabte 20 de gener

Iran: les antigues ciutats imperials.

Projecció del documental. Ho organitzen: Secció
Excursionista i Associació de Prejubilats i Pensionistes del BBVA.

Cicle dels dimecres del Cineclub dedicat a Hayao
Miyazaki (Tòquio, 1941), director, productor, animador, guionista, director i il·lustrador japonès,
considerat un dels grans mestres de l’animació.

Dijous 18 de gener
Dimarts 16 de gener

19.30 h. Sala Emili Argilaga.
Llibres

El camí de les Aigües,

Club de lectura infantil. A càrrec de Marta
Vidal. Adreçat a un públic d’entre 9 i 12 anys.

Dijous 18 de gener

19.30 h. Sala Emili Argilaga.
Llibres

El Priorat: llicorella i poesia,

Novel·la de Carme Martí.
Història de memòria i de present cuinada a foc lent durant anys. Presenten
Jordi Agràs, director dels Serveis de Cultura de la
Generalitat a Tarragona; i Inés Niubó, directora de
l’Hospital Psiquiàtric Pere Mata. Organitza: Escola
de Lletres.

d’Elisa Riera i Miquel Sánchez.
El llibre és un cant a la vinya i als
sòls de llicorella prioratins a través de 61 poemes
i 57 fotografies.
Durant l’acte es projectarà el vídeo
Llums del Priorat, de Joan Ramon Coll.
Ho organitza: Escola de Lletres.

en format digital

podeu consultar les novetats del mes

Membres d'Honor

http://www.centrelectura.cat/clrweb/
documentacio/biblioteca/destaquem

«Revista del Centre»

Disseny i producció: JomPàmies

17.30 h. Sala de projeccions. Literatura

biblioteca/videoteca

EXPOSICIONS EN CURS

10.00 h. Sala Hortensi Güell. Formació

«Recitació de poesia per a actors»

Taller de veu a càrrec de Natàlia Sellarés, per a
actors i actrius que es volen apropar al recitat
poètic, tot alliberant i entrenant la veu com a font
d’expressió i emotivitat al servei de la paraula més
íntima. Organitza: Escola de Teatre.

Dissabte 20 de gener

12.00 h. Biblioteca infantil. Contacontes

«The world’s worst witch»

Narració en anglès del conte infantil a càrrec de
l’escola La Martina Kids & Us.

NOTÍCIES

Taller de pintura japonesa
«SUMI-E» El paisatge Zen
Els dies 6, 13 i 20 de febrer.

Professora: Anna M. Llagostera.
Organització i gestió: Ressò de Japonisme
(Rebeca Pujals). Inscripcions obertes.
Més informació: Secretaria del Centre

Sala Fortuny «Vostè és aquí» d’Arnau Casanoves.

> 2 de febrer

Vestíbul «El Grup Pere Mata des dels ulls professionals» > 20 de gener
Vest.Biblioteca

Col·lecció digitalitzada. 36 pergamins d’entre
els segles XIV i XVIII que es conserven al Centre.

> 28 de març

