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Apropa’t al Centre

Per a molts reusencs el Centre de Lectura és una institució 
imprescindible a la ciutat, el segell de referència de la nostra 
història, passada i present. Per a d’altres és un casalot ple 
de llibres, on sembla que s’hi fan tota mena d’activitats 
adreçades a uns pocs centenars de persones, gent tota ella 
que pertany al món de la cultura. Aquesta última és una
visió que s’ha de superar. Les activitats de l’entitat potser 
llisquen a les persones que consideren el Centre un lloc 
tancat, on no ets ben vist si no n’ets soci. No és així. El CL és 
de tots i per a tots. Tant dels que n’utilitzen els serveis i la 
oferta docent com dels que s’hi apropen puntualment per una 
conferència, una exposició, una sessió de cinema, etc.  

L’entitat té més de cent cinquanta anys d’història, ha sofert 
molts canvis, moltes ampliacions i força penúries, però sempre 
ha mantingut viu l’esperit pel qual va ser creat: la vocació de 
servei públic. Al segle xix ensenyant a llegir als obrers, al xx 
participant activament en la recuperació de la cultura catalana, 
als temps presents s’hi encara la voluntat de donar serveis 
culturals de tota mena, ampliar el seu ventall d’oferta a tots 
els públics i adreçar-se a una nova ciutadania que tria entre les 
moltes propostes existents quines li vénen més de gust.

El Centre de Lectura, ara com ara, disposa d’una biblioteca 
de primera línia amb més de 250.000 volums i espais de 
lliure accés que s’han obert els darrers anys; d’un servei 
d’hemeroteca; d’una videoteca actualitzada amb noves A
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pantalles de visualització i amb més de 5.000 dvd i 3.500 
cd de música; de 8 punts d’accés gratuït a Internet; Wi-Fi 
a tota l’entitat. L’oferta docent de les escoles de Dansa, 
Teatre, Música, Art i Idiomes s’amplia, enguany amb l’Escola 
de Lletres, que ofereix diversos cursos i tallers d’escriptura 
i oralitat en franges matinals i vespertines, a més dels 
clubs de lectura i altres ofertes per a totes les edats. A tot 
això, cal afegir-hi un extens calendari d’activitats culturals 
proposades tant pel Consell Directiu com per les seccions 
molt actives de l’entitat: excursionista, geografia i història, 
llengua i literatura, ciències polítiques i socials, art, fotografia, 
comunicació i tecnologia, i que es tradueixen en jornades, 
seminaris, monogràfics, tallers didàctics, xerrades de l’Antena 
del Coneixement de la URV, cineclub, lectures dramatitzades, 
presentacions de llibres, rutes literàries, exposicions...

Aquesta àmplia oferta que fa que sigui fàcil i interessant 
apropar-se al Centre de Lectura, tant si se n’és soci com 
si no. Amb una aportació minsa i regular es contribueix al 
manteniment d’un institució que si no existís l’hauríem de 
crear i que és l’orgull de la ciutat. En tot cas, qualsevol veí de 
Reus hi és benvingut, l’entitat té les portes obertes a tothom i 
manté els mateixos objectius de sempre: servir la ciutadania 
en tot el que faci referència a la cultura i, per tant, al nostre 
creixement com a persones.

Apropa’t al Centre, la nostra universitat popular. 

Xavier Filella Fargas 
President del Centre de Lectura
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JORNADES

Coneixements humanístics,

socials i científics.

La cultura cent anys després del

I Congrés d’Ateneus de Catalunya (1911)

L’any 2011 s’esdevé 
una efemèride 
important en la 
història cultural del 
país: es compleix 

el centenari del I Congrés d’Ateneus de 
Catalunya que es va fer al Centre de Lectura l’any 1911.

En aquest context el Centre de Lectura organitza els dies 24 
d’octubre, 3, 4, 10 i 11 de novembre unes jornades per tal 
de reflexionar sobre el món de la cultura i els camps que s’hi 
han obert en els darrers cent anys, de com han evolucionat el 
pensament, el moviment associatiu, les polítiques culturals 
públiques, com hi ha influït l’estat del benestar; en quins 
formats i noves tècniques s’estan desenvolupant i com es 
creu que evolucionaran la creativitat artística, la ciència i la 
cultura en els propers anys, tant en el context nacional com 
en l’internacional. 

A les jornades hi participaran destacades personalitats dels 
camps artístics, literaris i humanístics, i també persones 
rellevants dels àmbits del pensament, la crítica i la gestió 
dels recursos culturals. Les ponències tractaran les següents 
temàtiques: l’acadèmia de les ciències i les lletres, la 
comunicació, l’humanisme, els nous formats digitals, la creació 
artística i audiovisual, la transformació dels àmbits culturals, 
el nou concepte de biblioteques i la internacionalització de la 
cultura. 

Les jornades compten amb el suport de la Fundació Caixa Tarragona

Es realitzaran a la sala d’actes del Centre. Es podrà sol·licitar 
reconeixement de crèdits per la URV i certificats d’assistència.





                        Àmbit La cultura cent anys després del I Congrés d’Ateneus de Catalunya de 1911

Acadèmia de les ciències i les lletres Salvador Giner (President de l’Institut d’Estudis Catalans IEC). Llicenciat i doctor en sociologia per la
 Universitat de Chicago (EUA), llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i doctor en Dret (Sociologia)
 per la Universitat Autònoma de Barcelona. Conferència inaugural del curs 2011-2012 del Centre de Lectura. 
 Una ponència que iniciarà les Jornades i que es pronunciarà el dilluns 24 d’octubre a les 19,30 h.  

Arts + Ciències + Comunicació Vicenç Altaió. Director d’Arts Santa Mònica (art, ciència i comunicació) i KRTU (cultura recerca tecnologia
 universals). Poeta i escriptor. Ha estat comissari de l’Any Miró 1993. El 2005 va guanyar el Premi Vicent Andrés
 Estellés de poesia. Ha publicat llibres de narrativa, poesia i estudis literaris. Dijous 3 de novembre a les 18 h. 

Humanisme, cultura i societat Josep Ramoneda. Director del CCCB de Barcelona. periodísta, filòsof i escriptor. Llicenciat en Filosofia per
 la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser professor de Filosofia Contemporània d’aquesta mateixa
 Universitat entre 1975 i 1990. Ha publicat assaigs i col·labora en diferents mitjans de comunicació. 
 Dijous 3 de novembre a les 19.30 h.

Literatura en l’era digital Laura Borràs Castanyer. Doctora en Filologia Romànica per la UB. Directora Acadèmica del Màster en
 Literatura en l’Era Digital de la UB i del Grup de Recerca Consolidat Hermeneia. Divendres 4 de novembre a les 18 h.

Creació audiovisual i cinematogràfica,  Isona Passola. Guionista, directora i productora de cinema de títols com Pa negre i El mar d’Agustí Villaronga o
nous formats, noves tecnologies De nens de Joaquim Jordà. Divendres 4 de novembre a les 19.30 h.

Investigació, transformació i innovació Juan Insua. Director del festival de literatura Kosmopolis i del CCCB Lab. Comissari del cicle d’exposicions Las
dels àmbits culturals ciudades y los escritores: «El Dublín de James Joyce», «Las Lisboas de Pessoa», «La ciudad de K. Franz
 Kafka y Praga» i «Borges y Buenos Aires». Dijous 10 de novembre a les 18 h. 

Creació artística Pilar Parcerisas. Vicepresidenta del CONCA, (Consell Nacional de la Cultura i les Arts). Crítica d’art, és vocal del
 consell del MACBA i ha estat presidenta de l’Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA). 
 Dijous 10 de novembre a les 19,30h.

Accés a la cultura: nou concepte Eugènia Serra. Coordinadora General de la Biblioteca de Catalunya. Diplomada en Biblioteconomia i
de biblioteques Documentació per la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Documentació per la Universitat Oberta de
 Catalunya. Divendres 11 de novembre a les 18 h. 

Internacionalització de la cultura Vicenç Villatoro. President de l’Institut Ramon Llull, periodista i escriptor.
 Cloenda de les jornades. Divendres 11 de novembre a les 19.30 h. 
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I Congrés d’Ateneus

de Catalunya, Reus,

Centre de Lectura 1911
(1)

El 31 de gener (1911) Jaume Simó i Bofarull n’és elegit 
president. Simó és una de les personalitats més destacades 
del primer quart de segle de la vida reusenca. Havia nascut 
a Reus el 1884 i inicià la carrera de Medicina, que abandonà 
als primers cursos per seguir la de Dret a Madrid i Barcelona. 
Durant els primes temps de la seva activitat política actuà 
dins l’òptica catalanista, encara que sense estar vinculat a cap 
partit per raó del seu caràcter molt independent.

Simó dedicà la major part dels seus esforços a donar a 
conèixer el Centre de Lectura i buscar-li operativitat. En el 
primer aspecte impulsa la seva idea, ja esbossada el dia 17 
de gener i que el 19 havia obtingut el suport de totes les 
juntes seccionals, de celebrar els dies 15, 16 i 17 d’abril un 
Congrés d’Ateneus i entitats de cultura de tot Catalunya; per 
a la celebració d’aquest Congrés calia restaurar algunes sales. 
La idea del Congrés fou molt ben acollida arreu del país: les 
companyies de línies fèrries oferiren preus especials per als 
congressistes participants i els organismes oficials com ara 
la Diputació i els Ajuntaments de Lleida, Reus i Barcelona hi 
aportaren la seva cooperació econòmica, el darrer amb mil 
pessetes, mentre que el de Reus n’oferia cinc-centes.





L’Estació Enològica i l’oficina local de Correus també hi van 
prestar la seva col·laboració. Per donar més relleu als actes 
se’n va fer un escut especial dissenyat per Francesc Font de 
Rubinat.

Tot i que el reglament del Congrés feia constar que la 
llengua catalana i la castellana tindrien els mateixos drets, 
es nota una forta preponderància de la primera, en la qual 
són redactats els textos de treball del comitè executiu. Els 
actes del Congrés estaven estructurats en setze comissions 
que abastaven la més àmplia gamma dels coneixements 
humanístics, socials i científics. Sota la presidència d’Emili 
Briansó, alcalde de la ciutat, de Pere Coromines i de Jaume 
Simó, es pronunciaren setanta-dues ponències entre les quals 
es destaquen les d’Eduard Fontseré, Jaume Aguadé, Josep 
Recasens, J.M. Tallada, Francesc Layret, Antoni Rovira i Virgili, 
Josep M. de Sucre, Marcel·lí Domingo, Felip Pedrell, Adrià Gual, 
Joan Puig i Ferreter i Jaume Simó. De totes les comunicacions 
només quatre es feren en castellà. 

El Congrés d’Ateneus, a més de donar a conèixer el Centre 
al llarg i a l’ample del país, produí un benefici de 279,45 
pessetes que es volien destinar a l’edició d’un volum que 
recollís la memòria del secretari, Eduard Navàs, les adhesions 
i les principals ponències rebudes així com les conclusions 
que havia elaborat cada comissió. El volum, tot i que fou 
anunciat al número 7 d’«Atheneum» no arribà a ser publicat. 
El diari «Foment» va publicar el 1911 en forma de fulletó no 
relligable la ponència d’A. Porta i Pallisè «Acció dels Ateneus 
en la vulgarització de les ciències». La perfecta realització 
dels actes és constatada en les consultes constants que els 
promotors del segon Congrés realitzen l’any següent des de 
Vilanova i la Geltrú, del qual Simó fou nomenat president 
honorari.

(1) Pere Anguera, al llibre EL CENTRE DE LECTURA DE REUS,
Una institució ciutadana, publicat per Edicions 62 l’any 1977.





Escola de Lletres de

la biblioteca del 

Centre de Lectura
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L’Escola de Lletres de la biblioteca del Centre de Lectura 
neix 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 CUrs 2011-2012                      
Matriculació i informació d’horaris i preus:
secretaria@centrelectura.cat, biblioteca@centrelectura.cat
Telèfons: 977 77 31 12 ext. 1 i ext. 4  www.centrelectura.cat

CUrsOs D’esCriPTUra
Taller d’escriptura per a adults. Nivell inicial i Nivell avançat
Professor: Ramon Sanz
Edat: a partir de 18 anys. Nombre màxim d’assistents: 15

Taller d’escriptura per a joves
Professora: Mar de Anciola
Edat: de 12 a 18 anys. Nombre màxim d’assistents: 15

Taller de llenguatge cinematogràfic per a adults
Professor: Xavier Solé
Edat: a partir de 18 anys. Nombre màxim d’assistents: 12

Taller de llenguatge cinematogràfic per a joves
Professor: Xavier Solé
Edat: de 13 a 17 anys. Nombre màxim d’assistents: 12





iDiOMes
En veu estrangera…
L’actualitat es debat en anglès i en francès 
(franja matinal i/o vespertina)
Coordinadors: Guillem Robert i Dolors Sugrañes
Edat: a partir de 18 anys. Nombre màxim d’assistents: 15

CONservaCiÓ i resTaUraCiÓ De DOCUMeNTs
Taller de cartonatge per a adults 
Professor: Teixell
Edat: a partir de 16 anys. Nombre màxim d’assistents: 15

Taller d’enquadernació a la japonesa per a adults
(franja matinal i/o vespertina)
Professor: Teixell

Taller de cartonatge per a nens I i II
Professor: Teixell
Edat: de 5 a 8 i de 9 a 14 anys
Nombre màxim d’assistents: 7 i 15

Iniciació en el pintat artesanal de papers de guardes per 
a nens I, per a nens II i per a adults
Professor: Teixell
Edat: de 5 a 9, de 9 a 15 i a partir de 16 anys
Nombre màxim d’assistents: 15

Previsió 2012,
Taller de dramatúrgia teatral.
Professor: Toni Cabré
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Art i pensament: taller de llenguatge fotogràfic
Tardor 2011 (franja matinal, iniciació)
1r semestre 2012 (franja matinal i/o vespertina)
Professora: Cori Pedrola
Edat: a partir de 18 anys. Nombre màxim d’assistents: 20

Curs d’autobiografia (franja matinal i/o vespertina) 
Professor: Jordi Llavina
Edat: a partir de 18 anys. Nombre màxim d’assistents: 15

Taller «Anem a llegir poesia» (franja matinal i/o vespertina)
Professor: Jordi Llavina
Edat: a partir de 16 anys. Nombre màxim d’assistents: 20

CUrsOs D’OraliTaT
(amb la col·laboració de la Secció  de Ciències Polítiques, 
Econòmiques i Socials del Centre).
Professora: Rosa Mateu
Edat: a partir de 16 anys. Nombre màxim d’assistents: 15

Taller  de lectura en veu alta. Nivell inicial i nivell avançat

Taller de tècnica vocal. Nivell inicial i nivell avançat. (2012)

Curs de recitació. Nivell inicial i nivell avançat. (2012)

Curs de contacontes. (2012)
Juguem llegint en veu alta. A partir de 10 anys





Divendres 30 de setembre, a la sala 
d’actes, a les 19.30 h

Dia iNTerNaCiONal De la 
TraDUCCiÓ
Traductors reusencs al català del japonès 
(Albert Nolla) i del xinès (Carles Prado).  

Amb la lectura i comentari de textos d’autors japonesos 
traduïts per Albert Nolla: Haruki Murakami, 
Kawabata, Tanizaki, i xinesos, traduïts 
per Carles Prado: Lu Xun,...
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Programació de l’Escola de Lletres

Dijous 20 d’octubre a la sala d’actes, a les 19.30 h

veUs liTerÀries al CeNTre
Cicle Llegir Maragall organitzat per
l’ILC i l’Any Maragall

Lluís Solà: «Joan Maragall i la paraula viva».
Lluís Solà i Sala (Vic, 1940). Poeta i dramaturg. La seva obra 
poètica ha estat reconeguda al llarg dels últims anys: De veu 
en veu (poemes escrits entre 1960 a 1999), L’arbre constant 
(2003). És director i fundador del Centre Dramàtic d’Osona.

Dimecres 26 d’octubre a la sala d’actes, a les 19.30 h

veUs liTerÀries al CeNTre
Amb la presència de destacats i reconeguts escriptors.
Ferran Torrent
(Sedaví, Horta, 1951). Escriptor i 
periodista. No emprenyeu el comissari 
(1984), Penja els guants, Butxana 
(1985) i Un negre amb un saxo (1987), 
marquen l’inici d’una exitosa producció 
que el situa com a un dels autors més 
importants de literatura de gènere en la 
nostra llengua. D’entre les seves novel·les també cal destacar 
Gràcies per la propina (1994), que va rebre el premi Sant Jordi 
de novel·la, i Societat limitada (2002), guanyadora dels premis 
Joan Crexells, Nacional de la Crítica i Crítica Serra d’Or.

Hi col·labora:





Dimarts, 8 de novembre, al Cafè Teatre, a les 19.30 h

PiNZellaDes liTerÀries 

Amb la presència d’escriptors del Camp de Tarragona.

Lurdes Malgrat, Tarragona. 
Escriptora i directora de l’Escola de Lletres 
de Tarragona. Entre d’altres publicacions 
hi destaquen els poemaris Amat (2005) i 
Terra Fonda (2009), 

Dimarts 15 de novembre, a la sala d’actes, a les 19.30 h

Presentació del llibre Llum entre ombres. sis biblioteques 
singulars del segle xix (IEC) a càrrec de Xavier Ferré Trill, 
professor d’història contemporània de la URV, autor del capítol 
Biblioteca del Centre de Lectura de Reus (1859-1918).

Dimarts 29 de novembre,
al Cafè Teatre, a les 19.30 h

PiNZellaDes liTerÀries 

Lluís Figuerola i Ortiga, Valls.
Ha publicat els llibres de narracions Creu de 
Cames (1998) i Un gall a Balmes (2001) i el 
de poesies Plugim de cendres. Ha guanyat 
premis literaris de narrativa curta a Falset, 
Tremp i Santa Bàrbara.

Dissabte 17 de desembre a les 11 h

A la plaça del Teatre, inici de la 
rUTa liTerÀria sobre el  grup Modernista de reus.

Ruta adscrita a «Espais Escrits. Xarxa del patrimoni literari 
català». Amb la col·laboració de l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Reus. Textos: Magí Sunyer.
                                                                        
A la sala d’Actes, a les 17 h

TrOBaDa D’esCriPTOrs De la rUTa liTerÀria

Amb la presència de Guillem Jordi Graells*, Magí Sunyer, 
Rosa Pagès i altres escriptors del Camp de Tarragona. 

* Guillem Jordi Graells és el President de l’Associació d’Escriptors
  en Llengua Catalana.





Sagarra, Maria Aurèlia Capmany, Eugeni d’Ors, Andreu Gabriel, Narcís Oller, Gabriel Ferrater i John Steinbeck presentats per 
Montserrat Corretger, Montserrat Palau, Josep Murgades, Andreu Gabriel, Magí Sunyer, Fina Masdéu i Joaquim Mallafrè.

Cicle de lectures En Veu Alta 2011-2012.

Sala d’actes del Centre
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Dimarts 18 d’octubre, a les 19.30 h

Josep Maria de sagarra cinquanta anys després de la seva Mort (1961).

Josep Maria de Sagarra (Barcelona, 1894-1961).
Dramaturg, periodista, novel·lista, memorialista, traductor i poeta. 

La utilització d’una llengua viva i rica, l’ús de recursos retòrics d’una gran plasticitat, 
i, sobretot, la intenció de distreure o commoure el lector o l’espectador, el connecten 
amb el públic i el lector popular i és recompensat amb èxits teatrals clamorosos com La corona 
d’espines (1930), L’Hostal de la Glòria (1931), El Cafè de la Marina (1933) o La Rambla de les 
floristes (1935). En el camp de la poesia cal destacar Cançons de rem i de vela (1923), El comte 
Arnau (1928) i El poema de Nadal (1931). La novel·la Vida privada (1932) i les seves memòries 
són considerades obres emblemàtiques de l’escriptor.

Presentació a càrrec de Montserrat Corretger, professora de Literatura Contemporània de la URV. 
Amb les veus de: Montserrat Auqué, Dolors Esquerda, Jordi Francesch i Dolors Juanpere.

Direcció: Dolors Juanpere.

www.enveualtacultura.net





Dimarts 13 de desembre, a les 19.30 h

LA BEN PLANTADA, D’eUgeNi D’Ors. 
Amb motiu del centenari de la publicació de la novel·la 

La novel·la filosòfica i simbòlica La ben plantada (1911) és 
una de les millors i més representatives obres de l’escriptor 
noucentista,  la protagonista de la qual, Teresa, personifica no 
només l’ideal femení de l’autor sinó també les seves doctrines 
estètiques, filosòfiques i polítiques, com ara la proclamació 
d’un «mediterranisme» o noucentisme classicitzant, partidari 
de la «civilitat» enfront de la natura.

Presentació a càrrec de Josep Murgades, catedràtic de la UB. 
Amb les veus de: Dolors Esquerda, Montserrat Auqué, Josep 
Murgades i Dolors Juanpere.

Direcció: Dolors Juanpere.

Dimarts 22 de novembre, a les 19.30 h

TeXTOs De Maria aUrèlia CaPMaNy.
Amb motiu de les jornades organitzades  en ocasió del 
vintè aniversari de la seva mort.

Maria Aurèlia Capmany (Barcelona, 1918-1991).
Novel·lista, autora de teatre i assagista. És una de les 
escriptores catalanes més polifacètiques. El 1947 queda 
finalista del premi de novel·la Joanot Martorell amb 
Necessitem morir i el guanya l’any següent amb El cel no és 
transparent. El seu prestigi com a narradora li arribarà, però, 
el 1956 amb l’obra Betúlia. El 1959 funda amb Ricard Salvat 
l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, on exerceix de professora, 
fa d’actriu, de directora i de traductora.

Presentació a càrrec de Montserrat Palau, professora de 
Literatura Catalana de la URV. Amb les veus de: Montserrat 
Auqué, Dolors Esquerda, Jordi Francesch i Dolors Juanpere.

Direcció: Dolors Juanpere.
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Del 14 d’octubre al 19 de 
novembre

«cartells de la transició»

Una producció de l’Institut de Museus de Reus i 
el Centre de Lectura amb fons de la col·lecció de 
Pere Anguera Nolla. 

Exposicions. Sala Fortuny
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Del 16 de desembre al 9 de 
gener de 2012

«els preMis telax d’art conteMporani.
dinou anys de preMis (1993-2011)»

Assumpta Rosés, crítica d’Art, al catàleg dels Premis Telax 
2009 ens diu que «des de l’inici, el Premi Telax s’ha dirigit 
a tots els artistes plàstics, d’àmbit internacional, que 
s’identifiquen amb una línia avantguardista, obert a totes les 
disciplines artístiques. L’objectiu era clar, especificat en les 
seves bases, demostrat en les exposicions dels finalistes i en 
l’adjudicació de premis.
L’any 1992 es va obrir la Galeria Telax, acrònim capgirat de 
Xalet, el nom d’un taller d’arquitectura del qual Antoni Piñol 
havia estat soci fundador... Mai ha faltat la participació: 
artistes catalans, espanyols i alguns estrangers han competit 
amb artistes del Camp de Tarragona i han establert una 
saludable confrontació d’idees, tècniques i conceptes.»
Aquesta exposició és una coproducció del Centre de Lectura i 
la Galeria Antoni Piñol.

Del 22 de novembre al 3 de desembre
«Maria aurèlia capMany»

Una producció de l’Institut del 
Teatre de Barcelona amb motiu 
dels vint anys de la mort de la 
polifacètica escriptora. 
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Del 7 d’octubre al 4 de novembre

«cineMa en teMps de guerra, exili i repressió»  

Una mostra que dóna a conèixer l’efervescència 
cinematogràfica que va viure Catalunya durant la Guerra 
Civil i explica com l’exili i la repressió franquista van afectar 
el cinema fet al nostre país. L’exposició ofereix, a través de 
fotografies, cartells, cartes, carnets de premsa, 
programes de mà i altres objectes, una visió 
global de la situació del cinema català durant 
el conflicte bèl·lic i explica què va significar 
per al sector el triomf franquista i les prop de 
quatre dècades de dictadura.
Una iniciativa del Centre d’Investigacions 
Film-Història del Departament d’Història 
Contemporània de la UB amb el suport del 
Memorial Democràtic. Inclosa en el cicle La 
Guerra Civil a Reus.

Exposicions al vestíbul

del Centre de Lectura

Del 19 de novembre al 10 de desembre

«exposició fotogràfica aplec Baix caMp 2011»

Exposició del recull fotogràfic del 45è Concurs fotogràfic de 
l’Aplec Baix Camp 2011 amb motiu del cinquantè aniversari 
de la Colla Sardanísta Rosa de Reus. Inauguració i lliurament 
de premis a les 20 h del dissabte 19 de novembre.





Teatre Bartrina, els divendres a les 22 h. Ho organitza: Secció de Comunicació del Centre.

Cine Club Programació de Tardor 2011

25 de novembre
ANIMAL KINGDOM – david Michôd, Austràlia, 2010
Aquest drama és l’òpera prima com a director de David Michôd, 
i ens presenta una història sobre el món del crim, la policia i la corrupció 
a través del seu protagonista: el jove J (Jacki Weaver) qui, després 
de la mort de la seva mare, es trasllada a Melbourne a viure amb els 
seus oncles. Animal Kingdom va aconseguir el Gran Premi del Jurat del 
Festival de Sundance, i va ser nominada a l’Oscar en la darrera edició 
dels premis de l’Acadèmia de Hollywood. V.o. anglesa, s/castellà 113 min.

2 de desembre
POESIA – lee chang-dong, (shi). Corea del Sud, 2010
Mija és una senyora gran que viu amb el seu nét adolescent. És una 
persona plena de curiositat i s’apunta a un taller de poesia. Allà 
descobreix una nova personalitat i se sent com una nena que acaba 
de descobrir la vida. Però quan s’ha d’enfrontar a la dura realitat, 
s’adona que la vida no és tan meravellosa com es pensava. Premi al 
millor guió al festival de Cannes. V.o. coreana, s/castellà, 139 min.

16 de desembre
WINTER’S BONE – Debra granik. EUA, 2010
Aquesta pel·lícula ha rebut el premi del jurat i el premi al millor 
guió del festival de Sundance, els guardons a millor actor i actriu 
de repartiment per John Hawkes i Dale Dickey, respectivament, i 
unes altres 5 candidatures als Spirit Awards i les 4 nominacions 
als Oscar, (millor pel·lícula, guió adaptat, actriu (Jennifer 
Lawrence, també nominada al Globus d’Or) i actor secundari). 
Es tracta d’un thriller fosc dirigit per Debra Granik que adapta la novel·la 
homònima de l’autor Daniel Woodrell, V.o. anglesa, s/castellà, 100 min.C
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7 d’octubre
DE DÉUS I HOMES – Xavier Beauvois

 França, 2010
Premiada amb el Gran Premi del Jurat del festival de Cannes 

i escollida per l’Acadèmia del cinema francès per optar a l’Oscar a millor 
pel·lícula de parla no anglesa. S’inspira en el cas real de set monjos 
cistercencs instal·lats a Algèria de 1993 a 1996, any en què van ser 
segrestats i torturats quan es van veure enmig del conflicte entre el 
govern i els grups extremistes del país. La identitat dels assassins i les 
circumstàncies de la seva mort encara continuen sent misterioses i el cas 
és als tribunals de França. V.o. francesa, s/castellà, 112 min.

11 de novembre:
Festival internacional de cinema MeMOriMage
http://www.memorimagefestival.org

18 de novembre
LA MOSQUITERA – agustí vila, 
Catalunya, 2010
Una de les propostes més 
peculiars de factura catalana de la 
darrera temporada; Eduard Fernández, Emma Suárez 
(Espiga de Plata a la millor actriu de la Seminci de 
Valladolid i nominada al Goya per aquest treball),  
Geraldine Chaplin, Fermí Reixach i Àlex Brendemühl 

donen vida als membres d’una disfuncional família. V.o. catalana, 
95 min.





Cine Club:

Especial Luis García Berlanga

Sessions a la sala d’Actes del Centre, a les 19.30 h
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Fa gairebé un any que va morir el mestre del cinema còmic, en el 
vessant de comèdia negra, Luis García Berlanga. Els seus films, 

les seves àcides històries i el retrat d’uns personatges senzills 
perdurarà com a patrimoni de la història del cinema.

Nascut el 1921 a València, fill i nét de polítics republicans 
procedents de la Plana d’Utiel, va estudiar de jove Dret i Filosofia i 
Lletres, però la seva vocació cinematogràfica el menà a ingressar 

a l’Institut d’Investigacions i Experiències Cinematogràfiques de 
Madrid on coincidirà amb un altre renovador del cinema espanyol 

de postguerra, Juan Antonio Bardem.

5 d’octubre. BIENVENIDO, MR. MARSHALL
Espanya, 1953, v.o. castellana

19 d’octubre. LOS JUEVES, MILAGRO
Espanya, 1957, v.o. castellana

2 de novembre. PLÁCIDO 
Espanya, 1961, v.o. castellana

16 de novembre. EL VERDUGO
Espanya, 1963, v.o. castellana

30 de novembre. LA ESCOPETA NACIONAL
Espanya, 1977, v.o. castellana





Activitats de les seccions. Tardor 2011

secció excursionista

Activitats commemoratives del 110è 
aniversari de la Secció.

secció de geografia i Història
Cicle: La guerra civil a Reus, organitzat per la Secció de 
Geografia i Història del Centre de Lectura de Reus, l’Institut 
Municipal de Museus de Reus i l’ Antena del Coneixement de 
la URV. A la sala d’actes, a les 19.30 h

13 octubre. Taula rodona: «Guerra i revolució a Reus», amb 
la participació de l’escriptor Xavier Amorós i altres participants.

17 de novembre. «L’estiu del 36», conferència de Joan Navais, 
doctorand del Departament d’Història Contemporània de la UB.

Dijous 15 de desembre. «Destrucció i salvament del 
patrimoni cultural», conferència de Jaume Massó, director 
del Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca.

secció de llengua i literatura

Col·laboració amb les activitats organitzades des de l’Escola 
de Lletres i organització de la Ruta Literària sobre el Grup 
Modernista de Reus i la trobada d’escriptors sobre la Ruta 
Literària (17 de desembre). Nous cicles literaris. 

activitats regulars de les seccions de Ciències de 
l’educació, Música, tecnologia i ciències exactes, 
Físiques i Naturals.

secció de ciències socials, polítiques i econòmiques
CURS DE PATCHWORK (a partir de 13 anys)
Dilluns/dimecres de 10 a 12 del matí o de 5 a 7 de la tarda. Del 
10 d’octubre fins al juny. Professora: Dolors Martorell Ceballos.

Taller de flamencoteràpia
22 d’octubre, 11 a 14 h. Professora: Chari Portero Ronda, 
Places limitades.

Inici curs dansa lliure
Inici el 5 d’octubre de 19.30 a 21.30 h a la sala Hortensi Güell. 
Professor: Artús Porta Manresa. Places limitades.

Sortida descobreix Barcelona
27 de novembre. Visita guiada amb el Sr. Josep M. Vilarrubia-
Estrany, historiador. Ho organitza: Secció de Ciències Socials, 
Polítiques i Econòmiques i IPECC. Places limitades.

Xerrades de l’Escola Essencialista
Dies 14 d’octubre, 17 de novembre i 15 de desembre a les 
19.30 h. Sales seccionals. Places limitades.

Tallers de gimnàstica per a la salut i de massatge
per a nadons

secció d’art
Exposició «Zoom», d’Emma Folch. Sala Fortuny, del 2 al 20 
de setembre.

Exposició «inquietuds», de Marta Argentina. Sala Fortuny, 
del 23 de setembre al 8 d’octubre. 

Cicle de xerrades d’art, a la sala d’actes. A concretar. A
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aNTeNa Del CONeiXeMeNT De la Urv. CaMPUs eXTeNs De la UNiversiTaT

Dijous 6 octubre 19.30 h. Antena del coneixement URV: Conferència sobre «Privacitat de dades»
  a càrrec del catedràtic de la URV Dr. Josep Domingo-Ferrer, en el marc
  de les Jornades sobre el Pla de Participació del Centre de Lectura. Sala d’actes

Dijous 13 octubre 19.30 h. Taula rodona «Guerra i revolució a Reus» del cicle 75 anys de la Guerra Civil
  a Reus amb la participació de Xavier Amorós i altres participants. Sala d’actes

Dimarts 8 novembre 19.30 h. Pinzellades literàries: Lurdes Malgrat.  Cafè Teatre

Dimarts 15 novembre 19.30 h.  Presentació del llibre Llum entre ombres. sis biblioteques singulars
  del segle xix (IEC) a càrrec de Xavier Ferré Trill, professor d’Història
  Contemporània de la URV. Sala d’actes

Dijous 17 novembre 19.30 h. Cicle: La Guerra Civil a Reus. Conferència de Joan Navais, «L’estiu del 36». Sala d’actes

Dimecres 23 novembre 19.30 h. Dia Internacional de la música. Conferència/projecció del compositor
  Enric Riu i Picón sobre Carmina Burana (Karl Off) amb motiu dels 75 anys
  de la seva composició. Ho organitza: Antena del Coneixement  de la URV,
  Secció de Música i Secció de Geografia i Història. Sala d’actes

Dimarts 29 novembre 19.30 h. Pinzellades literàries: Lluís Figuerola Ortiga. Cafè Teatre

Dijous 15 desembre 19.30 h. Cicle: La Guerra Civil a Reus. Conferència de Jaume Massó,
  «Destrucció i salvament del patrimoni cultural». Sala d’actes

MeMorial per la pau Josep vidal i llecHa                            
L’acte de concessió del 27è Memorial per la Pau Josep Vidal i Llecha se celebrarà el divendres 7 d’octubre a les 
20.15 h a la sala d’actes del Centre. Es tracta d’una activitat organitzada per l’Associació Josep Vidal i Llecha per donar 
suport a persones, grups, campanyes o investigacions dedicades a la defensa i el foment de la pau, el desarmament i 
l’ecologia. El comitè que concedeix el guardó el presideix Liesel Vidal. L’Associació Vidal Llecha té com a objectius: fer 
conèixer la persona de Josep Vidal i Llecha i la trajectòria de la seva vida en defensa de la pau i de la fraternitat universal, 
promoure tota mena d’iniciatives a favor de la pau i el desarmament, en el marc del respecte als drets de les persones i 
dels pobles, potenciar tota mena d’iniciatives de persones i grups que treballin en aquesta línia, especialment pel que fa al 
desarmament, la no-violència i l’ecologia i organitzar i concedir anualment el Memorial Josep Vidal i Llecha.
En els darrers vint-i-sis anys el memorial s’ha lliurat a personalitats com: Arcadi Oliveres, Vicenç Ferrer, Marie Laffranque, Isabel Correig Blanchar i 
col·lectius com: les Brigadas Internacionales de la Paz, el Col·lectiu d’insubmisos presos, Elkarri o el Moviment de Solidaritat Internacional. A
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LA BIBLIOTECA DEL CENTRE DE LECTURA

Fons infantil
Fons local
DVD
CD
Fons general

FONS DE LA BIBLIOTECA

aCTiviTaTs PròPies De la BiBliOTeCa
Activitat  Coordinador Periodicitat Públic

Bibliografia   Mensual -------

Hora del conte   Quinzenal Infantil

Ciència divertida   Ciència divertida Dues vegades al mes durant 6 mesos Infantil

Clubs de lectura Novel·la negra Montse de Anciola Mensual Adult
 Novel·la històrica, Mercè Costafreda Mensual Adult
 època contemporània   

 Detectius en la història Jaume Massó Mensual Adult

Els tresors de la biblioteca Dolors Sugrañes Trimestral
   Tardor 2011 Ulisses de James Joyce.
   Traducció de Joaquim Mallafrè Adult

Servei de ludoteca infantil els divendres a la tarda i els dissabtes matí i tarda. Conveni amb el TOMB DE REUS (AIE) d’octubre a juny.

FONs De la BiBliOTeCa:
Total volums informatitzats: 121.341 

Total volums per informatitzar: 130.000 aprox.

Per tipologia de fons i format:

Fons general Fons infantil Fons local  DVD   CD

     101.516       8.931    11.326 5.000 3.484
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Hi col·labora:





EDICIONS DEL CENTRE

dijous 1 de desembre, a la sala d’actes, a les 19.30 h
Presentació del número 120 de les Edicions del Centre: La història 
de Reus a través del ball. Del vals al swing d’Aleix Cort. Un 
recorregut per la història de Reus i per les seves sales de ball. 

Disseny gràfic d’Aleix Cort i Cori Pedrola.

Amb fotografies de Cori Pedrola, Arxiu de Josep M. Martorell, 
Arxiu Família Pedrola, Arxiu Teatre Fortuny i Arxiu Centre de la 
Imatge Mas Iglesias.

Fotografia: Sandàlio, Arxiu Família Pedrola.

Amb el suport de la Diputació de Tarragona. 

AVANÇ DE PROGRAMACIÓ D’HIVERN 2012

Recepció anual d’entitats (3 de febrer 2012) organitzada en col·laboració amb l’Associació 
de Concerts de Reus i l’actuació en directe del violinista Evelio Tieles, Seminari sobre Gabriel 
Ferrater (del 12 al 16 de març), Ruta literària Gabriel Ferrater, Trobada d’arquitectura del 
Centre (febrer 2012), cicle En Veu Alta dedicat a Andreu Gabriel, Narcís Oller i Gabriel Ferrater, 
Veus literàries (Màrius Serra,...), Pinzellades literàries, Cicle de vídeo art (Els videoclips) i 
activitats proposades per l’Escola de Lletres, les escoles de Dansa, Teatre, Art i Música i les 
seccions del Centre. Nova programació del Cine Club.





ESCOLES DEL CENTRE

esCOla D’iDiOMes
Direcció: Sheila Harper
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.

Cursos per a exàmens de Cambridge
• Preliminary English Test (4t curs) al novembre/desembre de 

2011. Examen: març/maig de 2012
• First Certificate (7è/8è curs). Preparació d’examen. Examen: 

novembre/desembre de 2011 i març/juny de 2012
• Exàmens de Young Learners de Cambridge per a nens.
Italià: Nivell AI: divendres de 17 h a 19 h.
Nivell A2: divendres de 19 h a 21 h.
Francès: Nivell AI (60 h), horaris a determinar.
Alemany: Classes d’iniciació (60 h), horaris a determinar.

esCOla D’arT
D’octubre a juny: Taller d’introducció a les arts plàstiques 
(de 5 a 14 anys), Sessions de dibuix al natural-Model nu (a 
partir 14 anys), Dibuix i pintura per a adults (matí o tarda), 
Geometria descriptiva i dibuix tècnic I i II (30 hores cadascun).
2012: El gravat no tòxic (2012, matí o tarda, cursos de dos 
mesos, a partir 15 anys). 
Imparteixen els cursos: Àurea Bellera, Cori Torroja, Josepa 
Filella i Josep Lluís Rodríguez de Aróstegui. E
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Més informació d’horaris i preus a:
www.centrelectura.cat, secretaria@centrelectura.cat
Tel. 977 773 112

esCOla De TeaTre

L’Escola de Teatre vol donar continuïtat i qualitat 
d’ensenyament en tots els nivells i cursos, en els monogràfics 
i en les activitats extraescolars. La vocació de l’escola de 
Teatre és consolidar-se com una escola d’iniciació oficial i 
professional per poder accedir al món laboral o ser un pont 
d’accés a estudis superiors de teatre amb assessorament 
i tutoria de treballs per accedir a Estudis Superiors d’Art 
Dramàtic a 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 fins a 15 anys.

ESCOLA DE TEATRE PER A JOVES i PRIMER DE GRAU ELEMENTAL:
Joves a partir de 16 fins 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 quatre cursos tallers intensius monogràfics 
dissabtes al matí fets per professionals i adreçats als joves.





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 matè-
ries, també per a les proves de l’Institut del Teatre de Barce-
lona.  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 peda-
gògica, 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. Amb diferents grups: cursos 
d’iniciació de 3 a 8 anys, cursos d’aprenentatge bàsic de 8 a 
11 anys, cursos d’aprofundiment de 12 a 19 anys i cursos de 
perfeccionament per a alumnes de més de 19 anys.

TALLERS DE HIP-HOP. CLASSES DE TRIBAL FUSIÓ I DE 
DANSA DEL VENTRE (www.alhazar.es)

REPERTORI DE DANSA CLÀSSICA, CONTEMPORANI I FLAMENC:
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 a l’estranger.

ESCOLES DEL CENTRE

esCOla De MÚsiCa Del CeNTre/arCÀDia
http://usuaris.tinet.cat/arcadia/ensenyaments.htm
arcadia@tinet.cat
http://escolamusicacentre.wordpress.com/ 

Els cursos i temps de classe s’organitzen en quatre grans blocs:
INICI (4 a 8 anys), GRAU ELEMENTAL (9 a 12-13 anys), GRAU 
MITJÀ (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: 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, 977 34 30 69 (16 a 20 h)
aulamusics@gmail.com - www.tarragonamusical.com.
Aula de música moderna amb classes de guitarra elèctrica i 
flamenca, piano, veu, bateria, baix elèctric, trompeta, saxo... 
Assignatures: educació de l’oïda, combo/laboratori, harmonia, 
informàtica musical, curs d’improvisació, cursos preparatoris a 
la prova d’accés de grau profesional de jazz i música moderna. 
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Serveis als socis

serveis de la biblioteca

250.000 volums, serveis de consulta en sala, préstec, sales de 
conversa i d’estudis.
Biblioteca infantil: més de 9.000 volums.
Fons local: 11.500 volums. 
Hemeroteca. Servei cartogràfic. Videoteca:  5.000 DVD, 
amb noves pantalles LED, HD i 3D de visualització. 
Fonoteca: 3.500 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
a tota l’entitat. S
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Teatre Bartrina
Dues entrades al trimestre (una entrada a dos dels 
espectacles de teatre i dansa i segons aforament) en les 
programacions del Teatre Bartrina. 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
Preus especials en els cursos de l’Escola de Lletres i els tallers 
organitzats per les escoles o seccions del Centre. Inscripció 
gratuïta als seminaris i cicles de jornades organitzats pel Centre. 
Accés a l’espai soci multimèdia de la pàgina web del Centre. 
Accés als fills de socis, fins 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. Dues invitacions al Saló d’Antiquaris/Saló d’Art que 
organitza Fira de Reus. Descomptes en compres a diversos 
establiments (Llibreria Gaudí: 5  %, Llibreria Domingo: 5  %, 
Abacus: 5  % en papereria, llibreria i joguines); descompte del 
20  % en els concerts de l’Associació de Concerts de Reus al 
Teatre Fortuny, descomptes en teatres... 
Consultar ofertes al web www.centrelectura.cat 

refugi de muntanya Musté-recasens a Mont-ral
Amb guardes tot l’any





Serveis als socis

S
E
R
V
E
I
S
 
A
L
S
 
S
O
C
I
S

Campanya de socis: Torna a casa

Condicions especials per aquelles persones que van ser sòcies amb anterioritat del Centre.
Reingrés com a soci sense quota d’entrada.
Lliurament gratuït d’un exemplar de les Edicions del Centre.
Visita a les instal·lacions del Centre el primer divendres de cada mes.

Fes-te soci ara per telèfon trucant al 977 773 112
o per Internet: www.centrelectura.cat 

(Aquestes condicions es podran fer extensives a institucions i entitats que acordin
un conveni de col·laboració amb el Centre de Lectura)

Import mensual de les quotes de socis numeraris: 13,25 euros al mes.

Quota d’entrada: 40 euros. 

Horari d’obertura del Centre: De dilluns a dissabte de 10 a 14 h i  de 16 a 22 h

Horari d’estiu: De 10 a 14 h i de 17 a 21 h 

Nou web del Centre: www.centrelectura.cat  

El nou web del Centre pretén aprofitar la potencialitat 
que ofereixen les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació per propiciar la participació activa de tots els 
associats i l’establiment de canals directes de comunicació.
Ofereix un espai d’accés exclusiu per a socis. 

Cafè Teatre del Centre: consulteu la programació al web: www.cafeteatrereus.cat





B) Definició dels mecanismes i processos de participació.

 Les línies de treball i les accions concretes han d’implicar 
i abastar tots els nivells, situacions, projectes i persones 
de l’entitat, a l’hora que han de garantir la igualtat 
d’oportunitats en la participació de tots els associats i 
col·laboradors del Centre. Els mecanismes i processos 
de participació proposats són els següents: Oficina de 
Participació: sistema d’atenció als socis i ciutadans que 
comptarà amb una oficina d’atenció personalitzada, telèfon 
específic de contacte i servei d’informació especialitzat. 
Procés obert de suggeriments i propostes per la millora del 
funcionament democràtic del Centre mitjançant internet, 
correu electrònic, el blog del Pla.

C ) Celebració d’unes jornades participatives sobre el Pla 
de Participació. 3 i 4 d’octubre de 2011. Sala d’actes. 

 Amb la participació d’importants ponents de l’àmbit jurídic, 
cultural i polític: Pere Lluís Huguet (degà del Col·legi 
d’Advocats de Reus, membre del Consell del Poder Judicial). 
Taula rodona sobre el document elaborat sobre el Pla 
de Participació del Centre de Lectura, amb Josep Cruset 
(redactor/coordinador), Xavier Filella (president del Centre 
Lectura), Francesca Ferran (gerent del Centre Lectura),... 

És un document marc que estableix les pautes, directrius 
i accions per al foment de la participació de les persones 
vinculades al Centre de Lectura, amb l’objectiu de millorar el 
funcionament democràtic de l’entitat i promoure i aconseguir 
la implicació i intervenció dels associats i col·laboradors en les 
decisions del Centre i la gestió dels afers que els afectin.

L’elaboració del Pla es realitza sota la coordinació general 
de Josep Cruset Vallverdú, llicenciat en Geografia i Història 
per la UB, redactor de diferents Plans participatius (Pla 
d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECCat), Pla Local 
d’Equipaments Culturals de Reus, Pla Estratègic i Agenda 
21 «Reus Demà»). Han actuat com a dinamitzador del Pla el 
personal del Centre de Lectura assignat pel Consell Directiu,
amb un 15  % de la seva dedicació laboral. 

El Pla de Participació s’estructura en tres àmbits estratègics, 
que defineixen les línies de treball i les accions.

A) Anàlisi de la situació del Centre de Lectura.
 Estudi previ de l’entitat a partir de dos grans eixos:

1. Estat, evolució social, context i competència. Diagnosi de 
l’entitat, radiografia de l’oferta cultural i associativa de la 
ciutat, estudi d’altres models d’ateneus.

2. Posicionament i oferta de serveis en el nou context cultural. 
Línies estratègiques de treball i recerca de noves iniciatives i 
serveis. Oportunitats de la convivència amb el sector públic.

Pla de Participació del Centre de Lectura de Reus
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Convocatòria de tres taules deliberatives participatives 
sobre l’adequació d’estatuts a la nova Llei.
Dissabte 15 d’octubre. Matí. 

Els estatuts de les entitats culturals de Catalunya presenten 
casuístiques ben diferents. Informació i debat sobre els 
diversos models existents i l’encaix dels nous processos de 
participació. Visió comparativa i estudi de l’adequació dels 
actuals estatuts del Centre de Lectura de Reus a la Llei 
Orgànica 1/2002 reguladora del dret d’associació.

L’elaboració del Pla de Participació del Centre de Lectura 
compta amb el suport del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la Direcció General de 
Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.
Més informació al web: www.centrelectura.cat 

                      Amb el suport de:

 





ACTIVITATS

SETEMBRE

Divendres 2 19.30 h Exposició de la Secció d’Art «Zoom», d’Emma Folch. Fins al 20 de setembre. Sala Fortuny
Dijous 22  19.30 h Presentació del llibre de Josep Baiges Els 100 dies que van canviar el Món de Reus
  publicat per Edicions Salòria. Sala d’actes
Divendres 23  19.30 h  Exposició de la Secció d’Art «Inquietuds», de Marta Argentina. Fins al 8 d’octubre. Sala Fortuny
Divendres 30 19.30 h Dia Internacional de la Traducció:
  Traductors reusencs al català del japonès (Albert Nolla) i del xinès (Carles Prado). Sala d’actes 

OCTUBRE

Dilluns 3 18 a 21 h Jornades sobre el Pla de Participació del Centre. Conferències.  Sala d’actes
Dilluns 3 18 h Escola de Lletres: Inici del Taller de lectura en veu alta. Nivell 1 Sala seccional biblioteca
Dilluns 3 20 h Escola de Lletres: L’actualitat es debat en francès Biblioteca, sala Vidal Llecha
Dimarts 4 18 a 21 h Jornades sobre el Pla de participació del Centre. Taula rodona i conferència. Sala d’actes
Dimarts 4 18 h Escola de Lletres: Inici del curs d’Autobiografia amb Jordi Llavina. Sala seccional biblioteca
Dimecres 5 10 h Inici del curs: Art i Pensament, taller de llenguatge fotogràfic amb Cori Pedrola.  Sala de projeccions biblioteca
Dimecres 5 19 h Escola de Lletres: Inici del taller d’escriptura. Nivell inicial. Amb Ramon Sanz. Sala seccional biblioteca
Dimecres 5 19.30 h Cine Club, Cicle Berlanga: Bienvenido Mr. Marshall Sala d’actes
Dimecres 5 19.30 h Inici del curs de dansa lliure. (Secció Ciències Polítiques, Socials, Econòmiques) Sala Hortensi Güelll
Dijous 6 10 h Inici del taller de gimnàstica per a la salut (Secció Ciències PSE) Sala Hortensi Güell
Dijous 6 19 h Escola de Lletres: Inici del taller d’escriptura. Nivell avançat. Amb Ramon Sanz. Sala seccional biblioteca
Dijous 6 19.30 h Antena del coneixement URV: Conferència del Dr. Josep Domingo-Ferrer, en el marc de les Jornades
  sobre els estatuts: «Propietat intel·lectual, privacitat i seguretat de dades» Sala d’actes
Dijous 6  20 h Inici del Club de lectura: Detectius en la història. Biblioteca, sala Vidal Llecha
Divendres 7 19.30 h Inauguració de l’Exposició «Cinema en temps de guerra, exili i repressió». Fins al 4 de novembre. Vestíbul del Centre
Divendres 7 20.15 h Lliurament del premi del Memorial per la Pau Josep Vidal Llecha. Sala d’actes
Divendres 7 22 h Cine Club: De déus i homes, de Xavier Beauvois. Teatre Bartrina
Dilluns 10 19 h Escola de Lletres: Inici del Taller de llenguatge cinematogràfic per a adults. Amb Xavier Solé. Sala de projeccions biblioteca
Dimarts 11 10 h Inici del taller de massatges per a nadons (Secció Ciències PSE) Sala Hortensi Güell

Dia a dia





ACTIVITATS

Dimarts 11 19 h Escola de Lletres: Inici del Taller de llenguatge cinematogràfic per a joves. Amb Xavier Solé. Sala projeccions biblioteca
Dijous 13 19.30 h Cicle La Guerra Civil a Reus: taula rodona «Guerra i revolució a Reus» Sala d’actes
Dijous 13 20 h Club de lectura de novel·la històrica, època contemporània. Biblioteca, sala Vidal Llecha
Divendres 14 10 h Escola de Lletres. Inici del curs d’iniciació en el pintat artesanal. de papers de guardes per adults. Sala seccional biblioteca
Divendres 14 17.30 h Escola de Lletres. Inici del curs d’iniciació en el pintat artesanal de papers de guardes per a nens 9-14 anys. Sala seccional biblioteca
Divendres 14 19.30 h Xerrada sobre l’Escola Essencialista. (Secció de Ciències Polítiques,...) Sala seccional
Dissabte 15 10 h Pla de Participació del Centre de Lectura: Taules participatives sobre l’adequació d’estatuts. Sala d’actes i sales seccionals
Dissabte 15 11 h Escola de Lletres. Inici del curs d’iniciació en el pintat artesanal de papers de guardes per a nens 5-8 anys. Sala seccional biblioteca
Dimarts 18 10 h Escola de Lletres. Inici del taller «Anem a llegir poesia», a càrrec de Jordi Llavina. Sala seccional biblioteca
Dimarts 18 19.30 h Cicle de lectures En Veu Alta: Josep Maria de Sagarra, cinquanta anys després la seva mort.
  Presentació de Montserrat Corretger, professora de Literatura Contemporània de la URV.   Sala d’actes
Dimecres 19 19.30 h Cine Club. Cicle Berlanga: Los jueves, milagro. Sala d’actes
Dimecres 19 20 h Escola de Lletres. Actualitat es debat en anglès Biblioteca, sala Vidal Llecha
Dijous 20 19.30 h Veus literàries al Centre. Lluís Solà: «Joan Maragall i la paraula viva».
  Ho organitza: IEC, Any Maragall i Biblioteca del Centre. Sala d’actes
Divendres 21 19.30 h Presentació de la revista «Cultura i paisatge a la ruta del Cister». Organitza: Secció de Geografia i Història Sala d’actes
Dilluns 24 19.30 h Inauguració del curs 2011-2012, Salvador Giner (President de l’IEC). Conferència en el marc
	 	 de	les	Jornades	Coneixements	Humanístics,	Socials	i	Científics.	La	cultura	cent	anys	després
  del I Congrés d’Ateneus de Catalunya (1911). Sala d’actes
Dimecres 26 19.30 h Veus literàries al Centre. Ferran Torrent. Sala d’actes
Dijous 27 20 h Biblioteca: Club de lectura de novel·la negra. Dashiell Hammet amb Collita roja. Biblioteca, sala Vidal Llecha

NOVEMBRE
Dimecres 2 19.30 h Cine Club, Cicle Berlanga: Plácido.  Sala d’actes
Dijous 3 18 h Jornades 100 anys després del I Congrés d’Ateneus: Vicenç Altaió, director d’Arts Santa Mònica i KRTU.
  «Arts+Ciències+Comunicació». Sala d’actes
Dijous 3 19.30 h Jornades 100 anys després del I Congrés d’Ateneus: Josep Ramoneda, director del CCCB.
  Àmbit: Humanisme, cultura i societat. Sala d’actes
Divendres 4 10 h Escola de Lletres. Inici del curs d’enquadernació: Cartonatge per a adults. Sala seccional biblioteca
Divendres 4 17.30 h Escola de Lletres. Inici del curs d’enquadernació a la japonesa. Sala projeccions biblioteca
Divendres 4 18 h Jornades 100 anys després del I Congrés d’Ateneus: Laura Borràs Castanyer, catedràtica de la UB,
  membre del Grup de recerca Hermeneia i directora del Master en Literatura en l’Era Digital. Sala d’actes





ACTIVITATS

Divendres 4 19.30 h Jornades 100 anys després del I Congrés d’Ateneus: Isona Passola, productora i guionista de cinema.
	 	 Creació	audiovisual	i	cinematogràfica,	nous	formats,	noves	tecnologies. Sala d’actes
Dimarts 8 19.30 h  Pinzellades literàries, escriptors del Camp de Tarragona: Lurdes Malgrat
  (Escola de Lletres i Antena del Coneixement). Cafè Teatre del Centre
Dimecres 9 21 h Inauguració del V Festival Memorimage, festival internacional de cinema. Teatre Bartrina
Dijous 10 18 h Jornades 100 anys després del I Congrés d’Ateneus, Juan Insúa, director del festival Kosmopolis
  i del CCCB LAB. Investigació, transformació i innovació dels àmbits culturals. Sala d’actes
Dijous 10 19.30 h Jornades 100 anys després del I Congrés d’Ateneus, Pilar Parcerisas, Vicepresidenta del Consell Nacional
  da la Cultura i les Arts. La creació artística. Sala d’actes
Divendres 11 18 h Jornades 100 anys després del I Congrés d’Ateneus, Eugènia Serra, coordinadora general de la Biblioteca
  de Catalunya. Accés a la cultura: nou concepte de biblioteques. Sala d’actes
Divendres 11 19.30 h Jornades 100 anys després del I Congrés d’Ateneus: Vicenç Villatoro, president de d’Institut Ramon Llull.
  La internacionzalització de la cultura. Sala d’actes
Dissabte 12 11 h Escola de lletres. Taller de lectura en familia. Jugar llegint en veu alta. Biblioteca infantil
Dissabte 12 21 h Cloenda del festival de cinema Memorimage. Teatre Bartrina
Dimarts 15 19.30 h Presentació del llibre Llum entre ombres. Sis biblioteques singulars del segle xix (IEC).
  A càrrec de Xavier Ferré Trill, autor del capítol «La Biblioteca del Centre de Lectura 1859-1918». Sala d’actes
Dimecres 16 19.30 h Cine Club. Cicle Berlanga: El Verdugo. Sala d’actes
Dijous 17 19.30 h Cicle: La Guerra Civil a Reus. Conferència de Joan Navais. «L’estiu del 36». Sala d’actes
Dijous 17 19.30 h Xerrada sobre l’Escola Essencialista. (Secció de Ciències Políitiques,...) Sala seccional
Divendres 18 22 h Cine Club: La mosquitera, d’Agustí Vila. Teatre Bartrina
Dissabte 19 20 h Inauguració de l’exposició sobre el Concurs fotogràfic de l’Aplec Baix Camp 2011. Fins al 9 de desembre. Vestíbul del Centre
Dilluns 21 18 h Escola de lletres. Inici del curs de lectura en veu alta. Nivell 2. Sala seccional biblioteca
Dimarts 22 19 h Inauguració de l’exposició sobre Maria Aurèlia Capmany produïda per l’Institut del Teatre
  amb motiu dels vint anys de la mort de l’escriptora. Fins al 3 de desembre. Sala Fortuny
Dimarts 22 19.30 h Cicle de lectures En Veu Alta: Textos de Maria Aurèlia Capmany.
  Presentació de Montserrat Palau, professora de Literatura Catalana de la URV.  Sala d’actes
Dimecres 23 19.30 h Dia Internacional de la Música. Conferència/projecció del compositor Enric Riu. Carmina  Burana (Karl Off) Sala d’actes
Dijous 24 20 h Biblioteca: Club de novel·la negra: Teresa Juvé amb La Commedia dell’arte sota sospita. Biblioteca, sala Vidal Llecha
Divendres 25 22 h Cine Club: Animal Kingdom, de David Michôd. Teatre Bartrina
Dissabte 26 11 h Escola de Lletres. Taller de cartonatge per a nens I. Sala seccional





ACTIVITATS

Dissabte 26 16 h Escola de Lletres. Taller de cartonatge per a nens II. Sala seccional
Dimarts 29 19.30 h Pinzellades literàries, escriptors del Camp de Tarragona: Lluís Figuerola i Ortiga.
  (Escola de Lletres i Antena del Coneixement). Cafè Teatre del Centre
Dimecres 30 19.30 h Cine Club. Cicle Berlanga: La escopeta nacional. Sala d’actes

DESEMBRE

Dijous 1 19.30 h  Presentació del núm. 120 de les Edicions del Centre: La Història de Reus a través del ball.
  Del vals al swing, d’Aleix Cort.  Sala d’actes
Divendres 2 22 h Cine Club. Poesia, de Lee Chang-dong. Teatre Bartrina
Dimarts 13 19.30 h Cicle de lectures En Veu Alta: La ben plantada, d’Eugeni d’Ors. Amb motiu del centenari de la
  publicació de la glossa. Presentació de Josep Murgades, catedràtic de la UB.  Sala d’actes
Dijous 15 19.30 h Cicle: La Guerra Civil a Reus. Conferència Jaume Massó «Destrucció i salvament del patrimoni cultural» Sala d’actes
Dijous 15 19.30 h Xerrada sobre l’Escola Essencialista. (Secció de Ciències Polítiques...) Sala seccional
Dijous 15 20 h Club de lectura de novel·la negra: Camilla Lackberg amb La princesa de gel. Biblioteca, sala Vidal Llecha
Divendres 16 19.30 h Inauguració de l’exposició: «Els Premis Telax d’art contemporani. Dinou anys de premis (1993-2011)».
  Fins al 15 de gener 2012. Sala Fortuny
Divendres 16 22 h Cine Club. Winter’s bone, de Debra Granik. Teatre Bartrina
Dissabte 17 11 h Inici de la ruta literària sobre el Grup Modernista de Reus. Plaça del Teatre
Dissabte 17 17 h Trobada d’escriptors al voltant de la ruta Literària sobre el Grup Modernista de Reus. Sala d’actes
Dissabte 26 19 h El poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra. Amb l’actor Josep M. Puig i Xavier Pié (saxo soprano) Teatre Bartrina

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 
Anguera Nolla (secretària Consell Directiu), Dolors Sugrañes (Biblioteca i Activitats acadèmiques), Magí Sunyer (Activitats literàries), Montserrat Auqué Gahete (Teatre Bartrina),  David Tapias Monné 
(Patrimoni i arquitectura), Mercè Costafreda (Relacions Públiques), Josep Fàbregas Roig (Relacions Universitàries), Guillem Robert Anguera (web i noves tecnologies), 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 Arbonés, Josep Cartanyà, Elisenda Arnavat, Natàlia Borbonès. Ciències de l’Educació: Joan Garola (President), Alícia Escardó, Aida 
Besora, Sónia 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 Toset, Josefina 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 Geografia i Història: Joaquim Besora (President), Jaume Massó Carballido, 
Carme Puyol, Antoni Olmos, Jordi Huguet Monné.

Consulteu les activitats, actualitzades dia a dia, a www.centrelectura.cat/calendari 
Si voleu rebre setmanalment la programació del Centre de Lectura per correu electrònic adreceu-vos a secretaria@centrelectura.cat 





centre de lectura de reus, carrer Major 15, 43201 Reus, Telèfons 977 12 80 37, 977 77 31 12, Fax 977 34 51 52 - secretaria@centrelectura.cat - www.centrelectura.cat
Fotografies portada i contraportada: Josep Borrell Garciapons. Fotografies interior: Arxiu Centre de Lectura, Arxiu Pragma, Arxiu IMMR, Arxiu família Pedrola, Josep Borrell Garciapons.
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