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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, Art, 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 a 
les sessions del Cineclub; 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:

Primavera de Lletres de Sant Jordi. Presentacions de llibres.
Cicle En Veu Alta: Xavier Amorós. 
Lletres reusenques.
Trobada de Traductors al Català. 
Cicle d’Art de Primavera a la sala Fortuny organitzada per la Secció d’Art.
Exposició «Breathing Time» (Temps per respirar).
Exposicions al vestíbul del Centre.
Cicle de Cinema Neil Simon del Cineclub.
Concurs Exposició Nacional de Roses.
Festivals de l’Escola de Dansa i de l’Escola de Teatre. 
Curs Posa’t en forma amb l’art contemporani. 
Curs d’emprenedoria i innovació.
Noves publicacions de les Edicions del Centre. 

Primavera al Centre

Què hi pots fer?

Exposició «Breathing Time» (Temps per respirar).

Festivals de l’Escola de Dansa i de l’Escola de Teatre. 
Curs Posa’t en forma amb l’art contemporani. 

Noves publicacions de les Edicions del Centre.
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Primavera de Lletres 

Sala d’actes del Centre de Lectura, 19.30 h

Dimarts 9 d’abril, presentació d’El pou dels maquis de 
Margarida Aritzeta, editat per Cossetània. Participaran en la 

presentació: Ezequiel Gort, arxiver municipal de Reus 
i Dolors Juanpere, del col·lectiu En Veu Alta, qui en 
llegirà uns fragments. 

Sinopsi: Corria l’estiu de 1946 quan van passar la 
frontera, carregats amb macutos feixucs i un punt de 
llum a la mirada. Nou mesos més tard, el pou que 
havien començat a cavar es va quedar a mitges i 
la runa en va colgar la història entre silencis i pors. 
Van ser uns temps de privacions, tortures, presons 
i morts, però també de coratge, amors i rialles i 

corregudes furtives sota els ametllers fl orits. 
Margarida Aritzeta i Abad (Valls, 1953) va viure la seva 
infantesa a la masia Cardellà, on set anys abans de néixer 
ella hi havia uns maquis que feien un pou i on viu actualment. 
Llicenciada en Història Moderna i Contemporània i doctora en 
Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, ha publicat 
nombroses novel·les i treballs de crítica literària. Actualment és 
professora de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la 
Universitat Rovira i Virgili. 

Dimecres 10, presentació del llibre Enyoro la terra. El Pradell 
de sempre. Edita: Obrador Edèndum. Reedició dels poemari 
Enyoro la Terra de Xavier Amorós a cura de Cosima Vergari i 
de la Carta a Pradell de Xavier Amorós. Pròleg de Miquel Cabré. 
Articles d’Antoni Nomen i d’Elena de la Cruz Vergari. Projecció de 
l’audiovisual Enyoro la terra, a viva veu  d’Antoni Pérez-Portabella. 

presentació: Ezequiel Gort, arxiver municipal de Reus 
i Dolors Juanpere, del col·lectiu En Veu Alta, qui en 
llegirà uns fragments. 

Sinopsi:
frontera, carregats amb 
llum a la mirada. Nou mesos més tard, el pou que 
havien començat a cavar es va quedar a mitges i 
la runa en va colgar la història entre silencis i pors. 
Van ser uns temps de privacions, tortures, presons 
i morts, però també de coratge, amors i rialles i 

corregudes furtives sota els ametllers fl orits. 

Sessió En Veu Alta amb la lectura dels poemes a càrrec 
de Dolors Esquerda, Montserrat Auqué, Dolors Juanpere i 
Jordi Francesch. 
Xavier Amorós (1923), poeta, memorialista, agitador 
cultual i home de teatre, compleix noranta anys. La 
poesia d’Amorós, directa i planera, transforma el 
feu quotidià en imatge lírica, i també, a través de la 
mitifi cació del poble de Pradell (Priorat), en símbol. En 
reconeixement a la seva producció lírica ha rebut, entre 
d’altres, el premi Carles Riba i el Premi de Literatura 
Catalana-Poesia de la Generalitat de Catalunya. Ha 
cultivat, a més, el periodisme literari, l’assaig i la 
crítica i, de manera especial, la crítica autobiogràfi ca, 
narrada, segons Joaquim Molas, sota «l’observació i la 
universalització, amb detallisme, i amb un to poètic i 
irònic alhora, viu i senzill, de conversa».

Dijous 11: Lletres reusenques Sessió literària a càrrec 
de Carme Puyol, Maria Lluïsa Amorós, Marta Molas i Fina 
Masdéu. Ho organitza: Secció de Llengua i Literatura i 
Biblioteca Central Xavier Amorós.
«Lletres reusenques. Reusenques de lletres» és 
una activitat literària col·lectiva que, per primera 
vegada a la ciutat, agruparà una vintena d’autores 
vinculades amb Reus, d’àmbits i trajectòries 
literàries molt diverses, com són la novel·la, la 
poesia, la literatura infantil, el periodisme, l’assaig 
literari, la investigació històrica o la biografi a. Les 
conferències i xerrades es complementen amb 
una exposició bibliogràfi ca i la publicació d’un 
llibre amb material inèdit de les autores.
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Amb el suport de

Reus: Tradició Traductora 

Trobada de Traductors al Centre de Lectura

Les nostres comarques, i Reus especialment, han gaudit 
les darreres dècades d’una important tradició traductora. 
Pioners com Bonaventura Vallespinosa als anys seixanta 
van donar pas a traductors de prestigi com Joaquim 
Mallafrè, Joan Alberich o Josep Murgades als vuitanta, 
als quals han succeït noves generacions com les que 
lideren Albert Nolla o Carles Prado-Fonts. Amb aquests 
antecedents el Centre de Lectura de Reus organitza la 
Primera Trobada de Traductors al Català (traduccions 
literàries).

L’objectiu de la trobada és el de refl exionar sobre el món 
de la traducció al català i desxifrar-ne les claus, valorant 
la traducció com a gènere literari. A més, s’analitzarà 
l’evolució de la traducció al català en els darrers anys i les 
fi tes que s’han assolit.

A partir d’un text traduït, el traductor podrà explicar les 
difi cultats i la problemàtica de la llengua traduïda.

Les sessions tindran lloc la tarda del divendres 12 i el 
matí del dissabte 13 d’abril i es distribuiran en tres blocs: 
xinès/japonès/rus, llatí/grec, anglès/alemany/francès, amb 
comunicacions i taules rodones. 

Sala d’actes del Centre de Lectura

Divendres 12 d’abril
18.30. Inauguració de les jornades pel president 
del Centre de Lectura i el president de la Fundació 
Privada Reddis.

18.35. Presentació dels ponents a càrrec de Natàlia 
Borbonès. Contextualització de la tradició traductora 
a les nostres comarques. 

18.45. La cantant calba d’Eugène Ionesco, traducció 
de Bonaventura Vallespinosa. Lectura de fragments 
amb la veu de Dolors Juanpere (Col·lectiu En Veu 
Alta). 

19.00. Joaquim Mallafrè: «Aspectes generals de la 
traducció». 

Traduir d’alfabets llunyans
19.30. Miquel Cabal Guarro: «Traduir Andrei Platónov, 
traducció del rus».

19.50. Carles Prado-Fonts: «Canvis, de Mo Yan (darrer 
premi Nobel), traducció del xinès».

20.10 Albert Nolla: «Una qüestió personal, de 
Kenzaburô Ôe, traducció del japonès».

20.30. Taula rodona entre els ponents i el públic.

21.00. Fi de la sessió i sopar de la trobada. 
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Trobada de Traductors al Centre de Lectura

Dissabte 13 d’abril

10.30. Maria Eugènia Perea: «El lèxic dels poemes de John Keats, traduït per Marià Manent 
(dedicat a un traductor històric)».

Traduir els clàssics

10.50. Joan Alberich: «L’Odissea  d’Homer, traducció del grec».

11.10. Claustre de Bofarull: «Amfi trió de Plaute, traducció del llatí».

11.30. Pausa i cafè.

Traduir els propers

12.00. Joan Cavallé: «Final de partida de Samuel Beckett, traducció del francès».

12.20. Josep Murgades: «Tot traduint de l’alemany».

12.40. Bernat Puigtobella (elnuvol.com): «La traducció vista per un editor de taula».

13.05. Taula rodona amb tots els ponents del matí.

13.45. Cloenda

14.00. Dinar de cloenda.

Modera les taules rodones: Natàlia Borbonès, periodista. 

Col·labora: Departament Filologia Catalana de la URV. Es lliuraran certifi cats d’assistència.

Amb el patrocini de la Fundació Privada Reddis.

Natàlia Borbonès, periodista. 

Col·labora: Departament Filologia Catalana de la URV. Es lliuraran certifi cats d’assistència.

Amb el patrocini de la Fundació Privada Reddis.



Primavera de Lletres

Sala d’actes del Centre de Lectura, 19.30 h

Dimarts 16 d’abril, presentació a cura de Maria Bohigas i 
Sales del llibre Viatge d’un moribund, de Joan Sales, llibre de 
poemes editat per primera vegada l’any 1952 i ara reeditat per 
Club Editor. 

Joan Sales (Barcelona, 1912-1983), novel·lista, poeta, traductor 
i editor, després d’un exili de nou anys, a causa de la seva 
participació en la Guerra Civil Espanyola, esdevé un dels editors 
més efi caços en la represa cultural catalana. La seva obra més 
ambiciosa és la novel·la Incerta glòria, guardonada amb el 
premi Joanot Martorell (1955), el premi Ramon Llull (1968) i el 
premi Ciutat de Barcelona (1970). El 1976 publica la recopilació 
epistolar, Cartes a Màrius Torres (1936-1941).

Viatge d’un moribund és, d’una banda, un viatge 
real, en les seves successives etapes de la guerra 
i l’exili. De l’altra, un viatge moral en el qual el 
moribund assedegat deambula, com fantasmal, 
en un complex escenari simbòlic i oníric d’angoixa 
metafísica.

La presentació es complementa amb una mostra 
expositiva instal·lada a la biblioteca del Centre 
amb motiu del centenari del seu naixement. 

Dijous 18 d’abril, presentació del llibre: 
Lletres reusenques. Reusenques de lletres. Ho organitza la 
Secció de Llengua i Literatura del Centre i la Biblioteca Central 
Xavier Amorós. Presentació de Maria Pallach Estela; Manuel Rivera, 
editor, i Fina Veciana, il·lustradora. 

Les autores són Carme Agustench, Maria Lluïsa Amorós, Natàlia 
Borbonès, Maria Cabré, Montserrat Corretger, Montse Farrés, Anna 
Figueras, Montserrat Flores, Aràntzazu Fonts, Txell Granados, 
Dolors Joanpere, Marta Magrinyà, Fina Masdéu, Marta Molas 
, Isabel Olesti, Rosa Pagès, Lena Paüls, Carme Puyol, Mariona 
Quadrada, Victòria Rodrigo, Agnès Toda, Coia Valls, Maria Dolors 
Vallverdú i Antònia Abellò (in memoriam).

Publicat per Silva Editorial, recull les aportacions inèdites 
d’aquestes escriptores; noves peces, unes de creació i altres 
d’investigació relatades amb mirada i veu de dona, tal com ho 
expliquen els organitzadors.

Dilluns 22 d’abril, presentació del llibre Pseudònims de Josep 
Poca i Albert Manent. És un diccionari de pseudònims usats a 
Catalunya i a l’emigració. La presentació anirà a càrrec de Joaquim 
Mallafrè i de Josep Poca. 

Per què s’han utilitzat tant els pseudònims? Segons 
descriu Albert Manent al pròleg del llibre «pel que 
fa a escriptors, intel·lectuals, polítics o periodistes 
sovint per no voler signar un article o nota de poc 
pes, quasi una gasetilla, o per caprici. D’altres per 
amagar-se faceciosament o per raons polítiques en 
època de dictadures. També per “no ésser massa 
abassegador”, com em va dir Josep Carner».

Hi col·labora:
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Primavera de Lletres

Sala d’actes del Centre de Lectura, 19.30 h

Dijous 9 de maig, presentació de Plans de futur de Màrius 
Serra, premi Sant Jordi 2012. Introducció a càrrec de Xavier 
Graset. Activitat inclosa dins el cicle Primaver@ Literària de 
Reus. 

Plans de futur és una novel·la sobre l’esperança. 
Recrea lliurement el peculiar entorn familiar 
del matemàtic fi guerenc Ferran Sunyer, 
tetraplègic i autodidacte, que va assolir projecció 
internacional malgrat les seves limitacions 
físiques i els entrebancs de la universitat 
franquista. En aquesta història de família 
destaquen les dues cosines, Maria i Àngels 
Carbona, que li van dedicar la vida, i el pare 
absent, que va fugir de casa de manera 

inexplicable. Les difi cultats i desgràcies que 
pateixen les famílies Sunyer i Carbona contrasten amb l’actitud 
positiva i vital del matemàtic i les dues cosines. 

Màrius Serra (Barcelona, 1963) és escriptor i enigmista. L’any 
1987 es va llicenciar en Filologia Anglesa i va publicar els seus 
primers llibres. Des de llavors la seva activitat creativa gira 
al voltant de la literatura, la comunicació i el joc. Ha publicat 
llibres de relats, novel·les i traduccions d’autors anglosaxons. 
El seu assaig Verbàlia ha estat guardonat amb el premi 
Crítica Serra d’Or i Lletra d’Or (2001), l’any 2006, la seva 
novel·la Farsa va guanyar el premi Ramon Llull i el 2012 va ser 
guardonat amb el Sant Jordi de novel·la per Plans de futur. 

Dimarts 14 de maig, presentació del llibre: Cicle dels 
Dietaris (II). Viure a Tarragona, 1972- 1974 i 1975-1976, 
d’Artur Bladé i Desumvila, volum número 12 (darrer de 
l’Obra Completa), editat per Cossetània Edicions. 
Amb la intervenció de Xavier Amorós, Artur Bladé Font i Xavier 
Garcia. Presentació de l’acte: Fina Masdéu. Ho organitza: Secció de 
Llengua i Literatura i Secció de Geografi a i Història.
Artur Bladé i Desumvila (Benissanet, 1907 – Barcelona, 1995) 
va conrear la narrativa i l’assaig i va fer incursions en la poesia i el 
periodisme. Personalitat autodidacta de les nostres lletres, republicà i 
catalanista, es va exiliar al fi nal de la Guerra Civil a França i a Mèxic. 

Dimecres 15 de maig, acte d’homenatge a Albert Camus, amb 
motiu del centenari del seu naixement. Ho organitza: Secció de 
Llengua i Literatura. L’activitat es complementa amb l’exposició 
bibliogràfi ca sobre l’escriptor francès en diverses vitrines expositives 
i la projecció del documental «Albert Camús. Una tragèdia de la 
felicitat». Realitzador: Jean Daniel i Jöel Calmettes. V.o.: francès. 
Amb la col·laboració de la Secció de Ciències de la Comunicació. 
Albert Camus (Mondovi, Algèria, 1913 – Villeblevin, França, 1960) 
va ser un escriptor i fi lòsof francès guardonat amb el premi Nobel 
de Literatura l’any 1957, considerat juntament ambJean-Paul 
Sartre un dels principals membres de l’existencialisme.
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Primavera de Lletres
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Sala d’actes del Centre de Lectura, 19.30 h
Dijous 23 de maig: VEUS LITERÀRIES AL CENTRE
Aquest cicle compta amb la presència de destacats i 
reconeguts autors que repassen la seva trajectòria literària.

Josep Vallverdú (Lleida, 1923) ha alternat la docència 
amb la traducció, l’assaig, la narrativa i el teatre. 
Llicenciat en Filologia Clàssica, és autor d’una prolífi ca 
i diversifi cada obra, especialment coneguda per les 
narracions destinades als lectors més joves. Destaquen: 
Trampa sota les aigües (1965), premi Joaquim Ruyra 
1963; Rovelló (1969), premi Folch i Torres 1968; En Roc 
drapaire (1971), premi Folch i Torres; En mir, l’esquirol 
(1978), o L’alcalde Ferrovell (1981). L’any 1995 l’editorial 
La Galera va iniciar la publicació de la Biblioteca 
Vallverdú, amb les obres completes per a 
joves, dividides en 14 volums. La seva darrera 

creació és Bestiolari, un reguitzell de poemes del 
seu bestiari particular, versos que ens dibuixen 
animals de totes mides, fantàstics i reals, vistos 
amb el punt de fi na ironia i subtil humor propis 
de l’autor lleidatà. Ha estat distingit amb la Creu 
de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 
(1990), amb el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes (2000) i amb el premi Jaume Fuster dels 
Escriptors en Llengua Catalana (2012).
Divendres 24 de maig, conferència de Josep Massot sobre 
la recuperació dels Materials de l’Obra del Cançoner Popular 
de Catalunya, presentat per l’estudiós Salvador Rebés.
L’acte inclourà un homenatge a l’etnomusicòleg Josep Crivillé i 

Bargalló a càrrec del Cor Mestral, també es farà 
el lliurament dels Premis Literaris Baix Camp 
per a Joves Escriptors 2012-2013, que convoca 
Òmnium Baix Camp. Aquesta activitat clou el 
cicle Primaver@Literària a Reus 2013. 
Josep Massot i Muntaner (Palma, 1941) és 
professor, assagista i director de les Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat. Des de bon 
començament es va interessar pels estudis històrics i lingüístics, 
i es va especialitzar en l’edat mitjana i en altres temes com la 
postguerra o la història de l’Església. Ha rebut el premi Crítica 
Serra d’Or (1993) i la Creu de Sant Jordi. L’any 2012, a més, 
va ser guardonat amb el 44è Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes. 
Dilluns 27 de maig, presentació del llibre Nurineus. Recitat 
del poble espanyol de Vilaclosa d’Ernest Casajuana, editat per 
Cossetània. Presentarà l’acte Jordi Agràs Estalella, director 
territorial del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. Hi participen: Xavier Amorós i els fi lòlegs Mariona 
Bertomeu i Albert Ventura.
Sinopsi: La jove Nurineus, de família benestant, haurà de lluitar 
perquè el seu amor per Higini sigui públic i acceptat. El poble de 
Vilaclosa, tancat en antigues creences, no aprova el matrimoni 
de dos joves de classes diferents. Per guanyar-se l’estima de les 
classes altes de la vila Higini haurà d’emigrar cap a 
un futur incert a Gènova, lluny de casa. 
Ernest Casajuana (Vilanova i la Geltrú, 1890 – Reus, 
1961) només va publicar dues obres en vida: els 
reculls poètics Evocacions (1948) i Sant Bernat de 
Menthon (1951). 
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Escola de Lletres

del Centre de Lectura

Exposicions:
«Continuar el combat: l’aventura de Club Editor», del 
16 d’abril al 30 d’abril a la biblioteca. Exposició sobre 
la tasca editorial de Joan Sales. Exposició del Consorci 
de Biblioteques i el Memorial Democràtic.

«Exposició bibliogràfi ca sobre Albert Camus», amb motiu del 
centenari del seu naixement. Del 2 de maig al 22 de maig, al 
vestíbul de la biblioteca. Organitzat en col·laboració amb la 
Secció de Llengua i Literatura.

Ruta del Grup Modernista de Reus

Dissabte 27 d’abril, Ruta del Grup Modernista. 
Inici a la plaça del Teatre (11 h)
Coorganitzat amb Còdol Educació. Aquesta 
ruta forma part d’«Espais escrits. Xarxa del 
patrimoni literari català»: www.espaisescrits.cat. 
Inscripcions a: secretaria@centrelectura.cat. 

II Mostra de Lectura En Veu Alta

Dilluns 15 i divendres 19 d’abril, de 10.00 a 12.00, 
a la sala d’actes. Cicle inicial de nou escoles i de centres 
d’educació especial. Organitzat  amb el CRP Reus Baix Camp.

Exposicions:
«Continuar el combat: l’aventura de Club Editor»
16 d’abril al 30 d’abril a la biblioteca. Exposició sobre 
la tasca editorial de Joan Sales. Exposició del Consorci 
de Biblioteques i el Memorial Democràtic.

«Exposició bibliogràfi ca sobre Albert Camus»

Ruta del Grup Modernista de Reus

II Mostra de Lectura En Veu Alta

Escola de Lletres
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IX Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura
En Veu Alta:
Dimarts 16, dimecres 17 i dijous 18 d’abril, de 10.00 
a 12.00, a la sala d’actes. Ho organitza: Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat i Enciclopèdia Catalana, amb la 
col·laboració de la biblioteca.

Tresors de la biblioteca

Amb motiu de la Trobada de Traductors que tindrà lloc els dies 
12 i 13 d’abril, la biblioteca exposa en la vitrina Tresors de la 
Biblioteca els dos exemplars següents:

CAPMANY DE MONTPALAU I SURÍS, Antoni de. Arte de traducir el 
idioma francés al castellano: con el vocabulario lógico y fi gurado 
de la frase comparada de ambas lenguas. Madrid: Imprenta de D. 
Antonio de Sancha, c. 1776.

IONESCO, Eugène. La cantant calba: anti-comèdia. Barcelona: 
Joaquim Horta, 1963. [Traducció de Bonaventura Vallespinosa 
(Vilafranca del Penedès, 1899) que de ben jove es va traslladar 
a Reus. Tot i ser metge de carrera, va traduir els clàssics 
francesos i italians al català, així com d’altres autors com Eugène 
Ionesco, Molière, Albert Camus, Ugo Betti, Françoise Sagan, Luigi 
Pirandello, Cesare Pavese, Tennessee Williams o Jean Racine.]

Club de Lectura de Novel·la Negra

Dijous 25 d’abril, a les 7 del vespre, Mary Jungstedt: Una 
matinada inquietant.
Dijous, 30 de maig, a les 7 del vespre, Maruja Torres: Fàcil de 
matar.
Dijous, 20 de juny, a les 7 del vespre, cloenda del Club de 
Lectura.
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Exposicions a la Sala Fortuny

«Confl uències 2»
Cicle de primavera organitzat per la Secció d’Art. 
Comissària: Mercè Bessó. 

La Secció d’Art del Centre proposa per a aquesta primavera 
un nou cicle de «Confl uències» com a continuació de les 
activitats de l’any 2012 que van gaudir de gran ressò i bon 
èxit d’assistència. A les exposicions que vam poder veure 
de Gemma Molero, Laia Casals i Josep Piqué, enguany s’hi 
afegiran dos escultors, de tendències molt diferents, que 
busquen la perfecció i la puresa formal en la seva obra: Josep 
Jassans, a qui es retrà homenatge, i el guanyador del premi 
Sala Fortuny: Mariano Andrés Vilella. La tercera exposició serà 
la del pintor Valeri Salvadó, fi ll de Jassans, qui, en el camp 
de la pintura, segueix una línia fi gurativa, similar a la del seu 
progenitor.

Del 4 al 23 d’abril

VI Saló Sant Jordi
Exposició col·lectiva 
d’artistes vinculats amb 
el Centre de Lectura. 

Del 26 d’abril al 14 de maig.

Valeri Salvadó «El meu entorn» 
A l’exposició es podran veure les seves pintures compostes 
majoritàriament per paisatges del Camp i del Priorat, retrats 
de personatges i dibuixos de temàtica diversa.

Valeri Salvadó (Alforja, 1976) és llicenciat en Belles Arts. Els 
seus orígens familiars han estat sempre vinculats al món 
de l’art (és fi ll de l’escultor Josep Salvadó Jassans i nebot 
del pintor Miquel S. Jassans). Com a artista s’ha mostrat 
especialment interessat pel tema del paisatge més proper (i 
per les persones que hi viuen).

Salvadó és membre de 
l’associació de pintors 
Haus der Kunst, ubicada 
a Munic (Alemanya), que 
periòdicament el convida 
a participar en les 
exposicions col·lectives 
que aquesta entitat 
organitza a la capital 
bavaresa.

Del 26 d’abril al 14 de maig.Del 26 d’abril al 14 de maig.Del 26 d’abril al 14 de maig.

Valeri Salvadó «El meu entorn» Valeri Salvadó «El meu entorn» Valeri Salvadó «El meu entorn» 
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«Confl uències 2»
Del 17 de maig al 22 de juny.

Mariano Andrés, escultures «Entre marbres»

Mariano Andrés Vilella (Saragossa, 1930) presenta a la sala 
Fortuny una petita part de la seva prolífi ca obra escultòrica. 
Ha exposat a galeries d’art, certàmens artístics, fi res i 
simpòsiums internacionals d’Espanya i tot el món: Toulon, 
París, Andorra, Londres, Basilea, Itàlia, Miami, Los Angeles, 
Chicago, Argentina, Mèxic. De l’octubre del 2011 a l’abril de 
2012 va realitzar una retrospectiva a la Fundació Vila Casas. 

Marbres, semicalcàries, 
granits, basalts, gresos, 
etc. són tractats 
amb la duresa i la 
dolçor que precisen 
i adapten la seva 
portentosa tècnica a les 
característiques que en 
cada cas reclamen i que 
converteixen la rudesa 
primària, convexa 

i atàvica en formes còncaves, foradades, entrellaçades, 
preses de si mateixes, ondulades, d’agradable impacte a 
la vista aprofi tant la infi nitat de colors i vetes que aporten, 
magistralment treballades, sense oblidar el tacte i la potència 
de les qualitats de les textures de les seves superfícies. 

Mariano Andrés va guanyar el premi Sala Fortuny de l’any 
2012 que va organitzar la Secció d’Art del Centre. 

Del 27 de juny al 24 d’agost

Josep Salvadó Jassans, escultures
«Jassans: Àmfora i font. Homenatge»

Josep Salvadó Jassans (Alforja, 1938-
2006) va realitzar els seus primers 
estudis sobre escultura a l’Escola del 
Treball de Reus com a ajudant de 
Modest Gené. El 1959 va ingressar a 
la Reial Acadèmia de Belles Arts Sant 
Jordi de Barcelona. Entre els anys 
1960 i 1967 va col·laborar al taller 
d’un altre escultor reusenc il·lustre: 
Joan Rebull. 

La seva obra té una clara infl uència 
mediterrània, amb un gran treball 
fi guratiu, realista, on destaquen les 
escultures de fi gures femenines. 

Des de l’any 1987 va ocupar la càtedra de Morfologia 
Escultòrica del Cos Humà a la Facultat de Belles Arts de 
la Universitat de Barcelona. I fou nomenat membre de 
l’Académie Européenne des Sciéncies des Arts et des Lletres 
de París.
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i atàvica en formes còncaves, foradades, entrellaçades, 

Josep Salvadó Jassans, escultures

Hi col·labora:

preses de si mateixes, ondulades, d’agradable impacte a 
la vista aprofi tant la infi nitat de colors i vetes que aporten, 
magistralment treballades, sense oblidar el tacte i la potència 
de les qualitats de les textures de les seves superfícies. 

Mariano Andrés va guanyar el premi Sala Fortuny de l’any 
2012 que va organitzar la Secció d’Art del Centre. 

«Confl uències 2»
Del 17 de maig al 22 de juny.

Mariano Andrés, escultures «Entre marbres»

Mariano Andrés Vilella
Fortuny una petita part de la seva prolífi ca obra escultòrica. 
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del Centre de Lectura
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Exposicions al vestíbul

del Centre de Lectura

Del 3 al 30 d’abril

«Apel·les Mestres. Artista complet. Home polièdric»
Aquesta exposició es va crear l’any 
2012 amb motiu del setanta-cinquè 
aniversari de la mort d’Apel·les Mestres 
i del centenari de la presentació de la 
senyera de l’Esbart Català de Dansaires, 
estàndard tardomodernista que conté 
l’al·legoria a la dansa. 

L’exposició es presenta en forma de 
grans plafons amb imatges i text que 

permeten conèixer la vida i l’obra de l’artista barceloní i 
que mostren els vessants de l’escriptor. Els panells repassen 
les principals facetes artístiques i íntimes d’Apel·les Mestres: 
dibuixant, il·lustrador, músic, cançoner, col·leccionista, amic, 
tertulià, dramaturg, bibliòman, dissenyador gràfi c, poeta, 
folklorista, fi gurinista, jardiner i viatger. S’il·lustren amb 
dibuixos, fotografi es, retrats, caricatures, fi gurins, etc. i 
citacions d’Apel·les Mestres i altres autors.

Exposició comissariada per Josep Mañà i Montserrat Garrich.

Del 4 al 6 de maig 

Exposició del 66è Concurs Exposició Nacional de Roses
Composicions fl orals del concurs. 
Instal·lació i realització: Brigada Municipal de l’Ajuntament de Reus.

Del 3 de juny al 12 de juny

Exposició dels cartells anunciadors Fem Coral 2013
Les escoles participants exposen un cartell 
seleccionat entre els que han dissenyat els seus 
alumnes.

Fem Coral fomenta l’aprenentatge de la música 
i del cant coral entre l’alumnat com un element 
integrador, de convivència i cohesió social 
i, al mateix temps, contribueix a la creació 
de corals infantils a partir de les mateixes 
escoles. Hi participen alumnes de 4t, 5è o 6è 
dels centres de primària de Reus i del Baix Camp.

Coordina: Anton Colom, Escola de Música Arcàdia del Centre de 
Lectura. 

Del 14 de juny al 6 de juliol
Exposició de fotografi es «Roses i fl ors»
De Josefi na Ripoll (Departament de Fotografi a del Centre de Lectura). 

seleccionat entre els que han dissenyat els seus 

dels centres de primària de Reus i del Baix Camp.

Exposició comissariada per Josep Mañà i Montserrat Garrich.
Del 14 de juny al 6 de juliol
Exposició de fotografi es «Roses i fl ors»
De Josefi na Ripoll (Departament de Fotografi a del Centre de Lectura). 
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Exposició Breathing Time

EXPOSICIÓ D’ARTISTES VISUALS CONTEMPORANIS 
DEL CAMP DE TARRAGONA
Al Centre de Lectura de Reus. En diferents espais.

Inauguració: 9 de maig. A les 19.30 h.
VANESA PEY (Tarragona, 1973) 
FOTOGRAFIA
Obra que es compon d’imatges sobre suport fotogràfi c de 
gran format i en sèries amb unitat conceptual i temporal. 
Es tracta d’un suport fotogràfi c que permet treballar, partint 
d’una realitat existent, la recreació amb una determinada visió 
subjectiva, cinematogràfi ca i onírica, per explicar una història, 
una escena, un moment.

GERARD QUARTERO (Barcelona, 1979)
ART PROCESSUAL / INSTAL·LACIÓ / OBRA GRÀFICA / DIBUIX
«El meu treball és una investigació al voltant del concepte de 
la planifi cació. 
Se centra en els mecanismes que defi neixen, classifi quen i 
ordenen tots els paràmetres de la societat contemporània.»

JORDI LLORT (Tarragona, 1977) 
DIBUIX / INSTAL·LACIÓ / PERFORMANCE / VÍDEO
«Els llibres d’art ens parlen d’uns artistes totals, homes erudits 
com Leonardo que transformaven el món amb totes les 

disciplines existents, la curiositat i la voluntat de transformar 
que tenien aquests artistes/inventors/creadors potser és el que 
em fascina i el que predico.» 
«Breathing Time» (Temps per respirar) forma part de la 
proposta de la Xarxa de Gestors i Programadors Culturals 
del Camp de Tarragona, que va néixer el gener del 2012 
en el marc del projecte «Obert per refl exió», una proposta 
promoguda des del Centre d’Art de Tarragona. L’objectiu 
d’aquesta proposta és, principalment, posar en marxa una 
relació més estreta entre els artistes del territori i el seu 
context local, establint vies de treball regulars amb els 
agents professionals dels espais i els centres d’art del Camp 
de Tarragona, i potenciar sinergies mútues vers un públic 
receptor. 
Per a aquest primer projecte s’ha considerat adequat partir de 
la convocatòria d’artistes realitzada des del CA Centre d’Art de 
Tarragona: L’irradiador (2012), un servei per a professionals de 
les arts visuals que reuneix dossiers d’una selecció d’artistes i 
crítics del territori.
Hi participen, en diverses exposicions repartides pel territori: 
Sala Jove Kesse (Tarragona), Display. Laboratori Visual 
(Tarragona), Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya 
de Tarragona, Centre d’Art Cal Massó (Reus), Centre de la 
Imatge Mas Iglésias (Reus), Centre de Lectura (Reus), Sala 
Àmbits (Cambrils), El Portal del Pardo (el Vendrell), Museu 
de la Vida Rural (l’Espluga de Francolí), Museu de Valls i CA 
Tarragona Centre d’Art.

ENTITATS I EMPRESES COL·LABORADORES: Diputació de Tarra-
gona, Empresa Repsol. CURADORS: Aureli Ruiz i Cecília Lobel.
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de Tarragona, i potenciar sinergies mútues vers un públic 

Per a aquest primer projecte s’ha considerat adequat partir de 
la convocatòria d’artistes realitzada des del CA Centre d’Art de 

(2012), un servei per a professionals de 
les arts visuals que reuneix dossiers d’una selecció d’artistes i 

Hi participen, en diverses exposicions repartides pel territori: 
Sala Jove Kesse (Tarragona), Display. Laboratori Visual 
(Tarragona), Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya 
de Tarragona, Centre d’Art Cal Massó (Reus), Centre de la 
Imatge Mas Iglésias (Reus), Centre de Lectura (Reus), Sala 
Àmbits (Cambrils), El Portal del Pardo (el Vendrell), Museu 
de la Vida Rural (l’Espluga de Francolí), Museu de Valls i CA 

Diputació de Tarra-
gona, Empresa Repsol. CURADORS: Aureli Ruiz i Cecília Lobel.
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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.

5 d’abril
EL ARTISTA Y LA MODELO

Fernando Trueba
Espanya, 2012, v.o. francesa, s/

castellà, 102 min.

12 d’abril
DRIVE
Nicolas Winding Refn
EUA, 2011, v.o. anglesa, s/castellà, 100 min.

19 d’abril
HARA-KIRI

Takeshi Miike
T.o.: Ichimei. Japó, 2012, v.o. 

japonesa, s/castellà, 126 min.

26 d’abril
THE DEEP BLUE SEA
Terence Davies
Regne Unit, 2011, v.o. anglesa, s/castellà, 98 
min.

Cicle Neil Simon, comediant 
Marvin Neil Simon (Nova York, 1927) és escriptor, productor i 
guionista, creador d’èxits de Broadway i un dels dramaturgs més 
representats al món. 

A la d’actes del Centre, a les 19.30 h, els dimecres:
3 d’abril: Xerrada sobre Neil Simon a càrrec de 
Mabel Bofarull (Secció de Llengua i Literatura)

17 d’abril
DESCALÇOS AL PARC
Gene Saks, T.o.: Barefoot in the Park – EUA, 
1967.
V.o.: anglesa, s/castellà

24 d’abril
L’ESTRANYA PARELLA
Gene Saks.T.o.: The Odd Couple 
– EUA, 1968.
V.o.: anglesa, s/castellà

8 de maig
LA NOIA DE L’ADÉU

Herbert Ross.T.o.: The Goodbye Girl – EUA, 1977.
V.o.: anglesa, s/castellàC
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Cine Club Programació de primavera 2013

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.

Cicle Neil Simon, comediant 
Marvin Neil Simon (Nova York, 1927) és escriptor, productor i 
guionista, creador d’èxits de Broadway i un dels dramaturgs més 
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Programació Teatre Bartrina, primavera 2013

Dissabte 6 d’abril, a les 21 h
La Colònia en concert
Albert Galcerà, Xavier Ciurans, Pepo Busquets, Lluís Chabuch, 
Albert Carbonell.

Dissabte 13, a les 21 h
Actuació de Companyia de Dansa de Roberto Olivan
A place to bury strangers (*)

Diumenges 14 d’abril, 19 de maig, 7 juliol (18h)
i 20 juliol (21 h)
Cicle de concerts: Reus a 4 bandes
Ho organitza: Banda Simfònica de Reus

Dissabte 20 d’abril, a les 21 h
Adreça desconeguda, de Kathrine 
Kressmann Taylor
Traduccció: Ernest Riera
Direcció: Lluís Homar
Repartiment: Lluís Homar i Eduard Fernández

Dissabte 27 d’abril, a les 21 h
Llàstima que siguis una puta, de John Ford
Traducció: Josep Maria Figueras
Adaptació: Lluís Soler i Anna Estrada.
Intèrprets: Pere Anglas, Ramon Bonvehí, Enric
Cambray, Queralt Casasayas, Olívier Décriaud, Lara Díez,
Ivan Padilla, Magda Puig, Bàrbara Roig i Lavínia Vila

Divendres 17 de maig, a les 21 h
Bildelberg Club Cabaret (*)
Espectacle de cabaret. Direcció: Oriol Grau Elias. Intèrprets: Fermí 
Fernàndez, Paloma Arza i Oriol Grau. Coreografi es: Àlex Palomo i 
Roberto G. Alonso. Una producció de la Sala Trono 

Divendres, 24, a les 21h
Joan Dausà i Els Tipus d’Interès en concert.
Presentació del seu primer àlbum Jo mai mai

Dissabte 1 de juny, a les 21 h
6 grans del soul.
La Soul Machine i Orquestra Camerata XXI en concert

Divendres 14, a les 21 h
El Toubab (Jaume Blanch), concert de presentació del seu nou disc 
Viaje sin retorno

Dijous 27 de juny, a les 21 h
Live!  Xuriguera i Faixedas (ex Teatre de Guerrilla)
Text: Fel Faixedas. Intèrprets: Carles Xuriguera i Fel Faixedas

Dissabte 13 de juliol, a les 21 h
Nit de claqué
Espectacle de cloenda de la XXV Setmana del Claqué de Reus 

* Espectacles amb invitacions per als socis del Centre. Resta de la 
programació: descompte del 25 % als socis del Centre de Lectura.

Espectacle de cabaret. Direcció: Oriol Grau Elias. Intèrprets: Fermí 
Fernàndez, Paloma Arza i Oriol Grau. Coreografi es: Àlex Palomo i 

Programació Teatre Bartrina, primavera 2013

Dissabte 6 d’abril, a les 21 h
La Colònia en concert
Albert Galcerà, Xavier Ciurans, Pepo Busquets, Lluís Chabuch, 
Albert Carbonell.

Dissabte 13, a les 21 h
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Xuriguera i Faixedas (ex Teatre de Guerrilla)
Text: Fel Faixedas. Intèrprets: Carles Xuriguera i Fel Faixedas

Dissabte 13 de juliol, a les 21 h

Espectacle de cloenda de la XXV Setmana del Claqué de Reus 

* Espectacles amb invitacions per als socis del Centre. Resta de la 
programació: descompte del 25 % als socis del Centre de Lectura.
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El Concurs Exposició Nacional de Roses arriba enguany a la 
66a edició. És l’esdeveniment amb més tradició, organitzat per 
una entitat, que es manté a Reus.

L’objectiu del concurs és el de promoure els valors ecològics, 
artístics i culturals d’aquest símbol fl oral de la ciutat que és la 
rosa. 

És adreçat a cultivadors amateurs o afi cionats a les roses amb 
un mínim de quinze i un màxim de trenta varietats en cada un 
dels tres grups, que són estàndard, poliandres i miniatures. A més, 
compta amb els premis: millor exemplar de rosa estàndard, millor 
exemplar de rosa més perfumada, millor exemplar rosa Centre 
de Lectura, millor exemplar rosa Ciutat de Reus, millor exemplar 
de rosa Pau Casals i el premi Joaquima Gallisà de Rueda, in 
memoriam, que s’ atorga, entre els estands dedicats a la rosa 
estàndard, al que exhibeixi una millor presentació en escala, 
regularitat, simetria, color i harmonia.

A més se celebra el Concurs de Composicions Florals de 
Roses, que enguany arriba a la XXVII edició.

El Concurs Exposició Nacional de Roses és la cirereta del 
pastís, la culminació d’una temporada plena d’activitats culturals 
al Centre, amb més de 400 actes culturals programats i un balanç 
social que supera la barrera de 300.000 persones cada any.

Arriba el bon temps, l’estació de la llum. Omplir un teatre com 
el Bartrina de roses, de color, de fragàncies, és un plaer per als 
sentits, un fet insòlit i genuí que ens reconforta, una tradició que 
cal mantenir. 

És una cita imprescindible, oberta a tota la ciutadania. 
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66è Concurs Exposició de Roses
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Dissabte 4 de maig, a les 12.30 h, al Teatre Bartrina.

Lliurament dels premis del 66è Concurs Exposició Nacional de Roses del 
Centre de Lectura.

Glosa sobre la rosa a càrrec de: Rosa Rueda Juste, llicenciada en 
Ciències Econòmiques i Empresarials, vicepresidenta executiva del Grup 
Distribucions Rueda, néta de la històrica roserista Joaquima Gallisà de 
Rueda.

Inauguració a cura de l’alcalde de Reus, Ilm. Sr. Carles Pellicer  i el president del Centre de 
Lectura, Sr. Xavier Filella. 

El Centre celebra l’entrada de la primavera amb el Concurs Exposició de Roses que reneix any rere any gràcies a tots els que ho 
fan possible: els roseristes, els membres del jurat, l’Ajuntament de Reus (amb la Brigada Municipal i Reus Promoció, al capdavant), 
el Consorci del Teatre Bartrina, les empreses col·laboradores (Distribucions Rueda, Puig Perfums i Vivers Francisco Ferrer i la 
col·laboració de: Estivill Assessors), el disseny gràfi c d’un artista del Centre –enguany Jordi Sardà–, el comissariat de Rafel Ferré i el 
seu equip col·laborador. 

Horaris: dissabte 4 de maig, a les 12.30 h: inauguració i lliurament de premis. 

Tarda: de 16.30 a 21.30 h. 

Diumenge 5: d’11 a 13.30 h i de 17 a 21.30 h. 

Dilluns 6: de 10 a 13.30 h i de 16 a 21.30 h. 

Obsequi d’una rosa als assistents per gentilesa de la Fundación Reale.

Preu d’entrada: 3 euros. Socis del Centre: dues entrades gratuïtes. 

Horaris: dissabte 4 de maig, a les 12.30 h: inauguració i lliurament de premis. 

Diumenge 5: d’11 a 13.30 h i de 17 a 21.30 h. 

Dilluns 6: de 10 a 13.30 h i de 16 a 21.30 h. 

Obsequi d’una rosa als assistents per gentilesa de la Fundación Reale.

Preu d’entrada: 3 euros. Socis del Centre: dues entrades gratuïtes. 
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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: 5.600 DVD, 4.200 CD i 100 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.
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Amb el suport de Amb el suport de 

LA BIBLIOTECA DEL CENTRE DE LECTURA
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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 ✂

Consulteu les condicions especials per a socis a la web:
www.centrelectura.cat
Els fi lls dels socis, fi ns als 23 anys, al corrent de pagament, poden 
sol·licitar la seva inscripció com a soci exempt de pagament, amb 
posibilitat d’utilitzar tots els serveis que ofereix el Centre.

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: 14 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 una 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 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.

per tal que 

Serveis als socis

Consulteu les condicions especials per a socis a la web:Consulteu les condicions especials per a socis a la web:
www.centrelectura.catwww.centrelectura.cat
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OFERTA FORMATIVA ABRIL-JUNY

TALLERS D’ORALITAT
Taller de lectura en veu alta 
Professora: Rosa Mateu. Edat: a partir de 18 anys.
Els dilluns del 8 d’abril al 27 de maig, de 18.00 a 19.30 h. 
Curs organitzat conjuntament amb la Secció de Ciències 
Socials, Polítiques i Econòmiques.

LLENGUATGES FOTOGRÀFICS
La càmera rèfl ex digital. Rèfl ex digital i compactes 
de gamma alta. Introducció a la fotografi a aplicada. 
Professora: M. Gràcia de la Hoz. Edat: a partir de 18 anys. 
Els dimarts del 16 d’abril al 28 de maig, de 19.00 a 21.00 h.

TALLERS D’ESCRIPTURA
Curs de correcció de textos
Saps escriure en català, però vols millorar-ne l’escriptura i 
polir-ne el coneixement? En aquest curs tractarem aquells 
problemes que sempre t’has plantejat a l’hora d’escriure 
i que mai has acabat de resoldre; així com, entre altres 
aspectes, aquelles expressions incorrectes que utilitzem una 
vegada rere l’altra, perquè mai ningú ens ha dit que s’han 
d’evitar. Professora: Agnès Toda. Edat: a partir de 18 anys. 
Els dimarts del 16 d’abril al 18 de juny, de 17.30 a 19.00 h.

Oferta formativa de les escoles del Centre

Curs d’escriptura de conte infantil
Proposta adreçada a persones a qui agrada explicar o inventar 
històries per als més petits. En aquest curs, adreçat al públic adult, 
es donaran les eines per aprendre a posar les històries per escrit a 
partir d’una part teòrica i de diversos exercicis pràctics.
Professora: Núria Naval. Edat: a partir de 18 anys.
Els divendres del 19 d’abril al 21 de juny, de 19.00 a 20.30 h.

TALLERS INFANTILS
Fes els deures al Centre. Professora: Dolors Sugrañes. Nivells: 
primària i primer cicle d’ESO. Dilluns i dimecres de 17.30 a 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. Professor: Antoni Gutiérrez 
Canales, Guti. Edat: entre 8 i 13 anys. Els dissabtes d’abril-juny, 
d’11.00 a 12.30 h. Inici: 6 d’abril.

BIBLIOTECA INFANTIL
Taller d’origami. Dissabtes 13 d’abril, 25 de maig i 22 de juny, 
d’11.00 a 12.00 h. Taller adreçat a nens a partir de 6 anys. Gratuït.

Aprèn a ballar sardanes. Dissabtes 13 d’abril, 25 de maig i 22 
de juny de 12.00 a 13.00 h. Taller adreçat a nens a partir de 6 
anys. A la sala Hortensi Güell. 

Taller de Sant Jordi. Crea la teva rosa i regala un punt de llibre 
creatiu. Activitat de Sant Jordi adreçada a nens d’entre 6 i 12 
anys, a càrrec de Guti, dibuixant professional. Dissabte 20 d’abril, 
d’11.00 a 12.30 h a la biblioteca infantil.
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Curset de Dansa d’Estiu. Especialitats: clàssic, contemporani, 
espanyol, jazz i funky. De l’1 al 13 de juliol. 

Casal d’estiu: «Mou-te per a totes i tots al Centre de Lectura», 
que es realitzarà en format Casal del Moviment i està adreçat 
a: cecs, cecs-sords-muts, persones amb síndrome de Down, 
paràlisi cerebral, trastorn d’Asperger, TDAH, problemes de 
conducta, etc. pares, mares, germans i germanes...
Edat: entre 0 a 25 anys. De l’1 al 26 de juliol.

ESCOLA D’ART
TALLER D’EXPRESSIÓ PLÀSTICA PER A INFANTS. Dibuix i 
pintura, tècniques diverses. Professora: Cori Torroja. Dilluns i 
dimecres de 17.30 h a 18.45 h.

TALLER D’EXPRESSIÓ PLÀSTICA PER A ADULTS. Dibuix i 
pintura. Encaix, composició, equilibri, harmonia. Recerca de 
l’expressió de la pròpia creativitat i d’un llenguatge propi. 
Tècniques: ceres, pastel, aquarel·la, oli, acrílics. Professora: 
Josepa Filella. Dilluns i dimecres de 19 a 20.30 h.

POSA’T EN FORMA AMB L’ART CONTEMPORANI
Curs d’Introducció a l’Art Contemporani. Inscripció: secretaria@
centrelectura.cat i CA Tarragona: 977 239 751 / info@
catarragona.net. 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.

ESCOLA DE DANSA DEL CENTRE DE LECTURA
Dansa clàssica, dansa clàssica espanyola, dansa jazz, dansa 
contemporània. 
Preinscripció per al curs 2013/2014 el mes de maig. 
Seminari de funky, 13/20 d’abril. 
Masterclass a càrrec del ballari Àngel Corella, 20 d’abril. Ho 
organitza: Associació de Professors de Dansa i la Fundació del 
Teatre Fortuny de Reus.
Gala a Reus, el  27 d’abril al Teatre Fortuny de Reus. Hi 
participa la Jove Cia. Dansa del Centre de Lectura de Reus. 
Ho organitza: Associació de Professors de Dansa de les 
Comarques de Tarragona. 
Acte del Dia Internacional de la Dansa: 29 d’abril. Actuació al 
Pallol de la Coordinadora de Dansa de Reus. 
Actuació interdisciplinària el 3 de maig a les 19.30 h. Ho 
organitza: Secció de Lletres i les escoles de Dansa i Teatre i 
Música del Centre.
Venda de les entrades per al Festival de Fi de Curs: 21 i 22 maig. 
Festival de Fi de Curs: 5 i 6 de juny a les 18.30 h, 7 juny a les 
20 h i 8 de juny a les 18 h. 
Cloenda del curs. 13 de juny a les 6 de la tarda, a les 
instal·lacions de la Palma. 
Exàmens del nivell elemental i preparatori de grau mig: 18, 19 
i 20 de juny. 
Mostra de dansa: 27 de juny a les 9 del vespre. 
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Oferta formativa de les escoles del Centre

   ESCOLA DE TEATRE DEL CENTRE
Dissabte 11 de maig, a les 10 h, a la sala Hortensi 
Güell, monogràfi c de teatre: Taller de Musicoteràpia, 
a càrrec de José Manuel Pagan: «La música creativa. 

Un vehicle a l’abast de tothom». 

Taller per comprovar que tothom té un lloc en la música, un 
àmbit des del qual poder expressar les nostres emocions, 
comunicar-nos i aprofundir en l’autoconeixement. Un camí 
extrapolable a la teràpia, l’educació i el creixement personal.

José Manuel Pagan (Lausana, Suïssa, 1949), músic, 
compositor, pianista i sonoterapeuta, ha composat nombroses 
bandes sonores per a cinema, televisió i teatre musical.

Aules obertes: 
Aules obertes: els dilluns 17 i 18 de juny, 1r i 2n de Teatre, 
amb Rosa Mateu (20 h); divendres 21 (19 h), dijous 27 (19 
h) i divendres 5 de juliol (19 h), Aula de Joves , amb Joan 
Martinez. A la sala Hortensi Güell. 

Curs d’Estiu de Teatre: interpretació d’un text
Del 8 al 12 de juliol, de 17.30 h a 20.30 h, a la sala Hortensi 
Güell. Edat: a partir de 16 anys. Curs de 15 hores. Inscripcions: 
del 10 al 27 de juny. Aquest curs t’ensenya de manera 
pràctica tots els passos a seguir per representar un text: 
anàlisi, divisió en situacions, improvisació, dramatització i 
interpretació, construcció del personatge i posada en escena 
del text.

Professora: Rosa Mateu.

ESCOLA DE MÚSICA ARCÀDIA DEL CENTRE DE LECTURA 
Direcció: Anton Colom Soronellas. 

6 d’abril curs de fl auta travessera a càrrec de Joan Vayreda.

13 i 14 d’abril XX Colònies Musicals dels Petits a Capafonts.

20 d’abril trobada de guitarres amb les escoles de música 
d’Altafulla i Torredembarra.

Del 3 al 6 de maig: participació de l’orquestra de grau 
professional al Festival de Joves Músics a Neerpelt (Bèlgica).

3 de juny: inici de la matriculació del curs 2013-14.

19 de juny concert de fi nal de curs al Bartrina a les 19.30 h.

Del 4 al 14 de juliol XXVII Colònies Musicals a Sant Pere de 
Ribes.

COR DE GOSPEL DE L’AULA MÚSICS 
Direcció: Albert Galceran.

El Cor de Gospel de l’Aula Músics neix amb l’objectiu de 
completar la seva oferta formativa i poder arribar a totes 
aquelles persones amb inquietuds musicals, dirigides a aquest 
estil de música. Es tracta d’un cor de gospel pensat per a la 
gent que vol desenvolupar un repertori coral amb aquest estil 
tan dinàmic i enèrgic i vol aprendre o perfeccionar la seva 
tècnica vocal. Assaig obert: 22 de maig.

ESCOLA DE MÚSICA ARCÀDIA DEL CENTRE DE LECTURAESCOLA DE MÚSICA ARCÀDIA DEL CENTRE DE LECTURA



Edicions del Centre de Lectura

Coeditades amb Arola Editors i les publicacions de la URV. 

Dimecres 19 de juny, a les 19.30 h, a la sala d’actes: presentació llibre L’enllumentat 
a Reus (1855-1965). Del gas a les làmpares incandescents, de Florentí Moyano. Pròleg de 
Montserrat Duch Plana. Edicions Centre Lectura, número 124.

Dimecres 26 de juny, a les 19.30 h, a la sala d’actes, presentació del llibre La crisi 
de 1929 a Reus i comarca, de Josep Bertran Cuders. Pròleg d’Agustí Segarra. Amb la 
col·laboració de la Cambra del Comerç, Indústria i Navegació de Reus. 

Convocatòria d’eleccions ordinàries per al càrrec de president del Centre de Lectura 
i per als càrrecs seccionals: se celebraran el divendres 31 de maig de 2013.

Convocatòria d’assemblea ordinària de socis el dimarts 25 de juny de 2013
a les 19 h amb el següent ordre del dia:
a/ Lectura de la certifi cació de la Comissió de Garanties proclamant els candidats 
electes.
b/ Proclamació del president electe.
c/ Lectura de programa d’actuació del president electe.
d/ Lectura de la composició del nou Consell Directiu.
e/ Debat sobre el programa del president electe.
f/ Elecció de tres socis interventors d’actes.
g/ Precs i preguntes

CAFÈ TEATRE DEL CENTRE
Actuacions, entrada gratuïta, consulteu la programació al web: 
www.cafeteatrereus.cat 

��

a/ Lectura de la certifi cació de la Comissió de Garanties proclamant els candidats 

c/ Lectura de programa d’actuació del president electe.

Actuacions, entrada gratuïta, consulteu la programació al web: 

L’enllumentat 
. Pròleg de 



��

ANTENA DEL CONEIXEMENT DE LA URV CAMPUS EXTENS DE REUS
A
N
T
E
N
A
 
D
E
L
 
C
O
N
E
I
X
E
M
E
N
T

TALLERS D’INNOVACIÓ I D’EMPRENEDORIA
Calendari: dijous 9, 16 i 23 maig.
9 maig: Agustí Segarra, catedràtic del 
Departament d’Economia de la URV i director de la 

Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial, amb la 
sessió «Innovació i entorn d’empresa».

16 maig: Pere Segarra, professor del Departament de Gestió 
d’Empreses de la URV i director de la Càtedra sobre el Foment 
de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses, amb la sessió 
«Creació d’empreses i creixement».

23 de maig: Pere Segarra i Mercedes Teruel, professora 
del Departament d’Economia de la URV, amb la sessió «Plans 
d’empresa i projectes d’innovació».
Horari: de 16 a 20 h. Al Centre de Lectura Reus, a la sala de 
projeccions, i la Cambra de Comerç. Curs gratuït. Places limitades.
Ho organitza: Antena del Coneixement de la URV i Centre de 
Lectura, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Reus.
Per a més informació: Centre de Lectura de Reus (secretaria@
centrelectura.cat). 
1a sessió: Innovació i entorn de l’empresa. Què és la innovació? 
La importància dels factors territorials i tecnològics.
2a sessió: Creació d’empreses i creixement. Competències de 
l’emprenedor. La creació de l’empresa. 
3a sessió: Plans d’empresa i projectes d’innovació. Projecte 
d’I+D i d’innovació Què es un projecte d’innovació? Etapes 
d’un projecte d’innovació. Suport a la innovació: subvencions i 
préstecs. Elaboració d’un projecte d’innovació. 

PROGRAMACIÓ DE PRIMAVERA DEL CAMPUS EXTENS 
ANTENA DEL CONEIXEMENT A REUS

Divendres 12 d’abril, a les 19 h, a la sala d’actes: Trobada 
de Traductors: «Aspectes generals de la traducció», a càrrec de 
Joaquim Mallafrè Gavaldà.

Dissabte 13 d’abril, a les 10.30 h, a la sala d’actes: Trobada 
de Traductors: «El lèxic dels poemes de John Keats, traduït per 
Marià Manent» a càrrec de Maria Eugènia Perea. 

Dilluns 6 de maig, a les 19.30 h, a la sala d’actes: 
conferència «El dret marítim català: aproximació a la seva 
història», a càrrec d’Anton Jordà, professor de la Facultat de 
Jurídiques i membre del grup de recerca interuniversitari del 
dret català. 

Dilluns 13 de maig, a les 19.30 h, a la sala d’actes: cicle 
Moments de la nostra història. Conferència «1913-2013 cent 
anys de centrals elèctriques al Pirineu», a càrrec d’Andreu Valls 
Grau.

Dilluns 3 de juny, a les 19.30 h, a la sala d’actes: cicle 75è 
aniversari de la Guerra Civil. Conferència «L’ocupació de Reus 
i els catalans “nacionales”», a càrrec del Dr. Joan M. Thomàs, 
professor d’Història Contemporània de la URV.

aniversari de la Guerra Civil. Conferència «L’ocupació de Reus 
i els catalans “nacionales”», a càrrec del Dr. Joan M. Thomàs, 
professor d’Història Contemporània de la URV.



��

Activitats de les se� ions

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

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

Repàs a la trajectòria d’Emili Riu, Carles Montanés i Pearson, 
protagonistes de la construcció de les centrals hidràuliques del 
Pallars. 

Dimecres 29 de maig: presentació del llibre de Margarita 
Gonzalvo Cirac, professora de la UIC: Las mujeres vivimos 
más!!!

Dilluns 3 de juny, a les 19.30 h, a la sala 
d’actes: cicle 75è aniversari de la Guerra Civil. 
Conferència: «L’ocupació de Reus i els catalans 
“nacionales”», a càrrec del Dr. Joan M. Thomàs, 
professor d’Història Contemporània, coordinador 
del Màster Ofi cial en Societats Històriques i 
Formes Polítiques a Europa del Departament 
d’Història i Història de l’Art de la URV.

Activitats del Grup d’Arqueologia de la Secció de 
Geografi a i Història
Els dilluns, a les 19.30 h, a la sala de projeccions. 

Associació Amakuni de Manga-Anime i Cultura Nipona
Cicle de conferències sobre el Japó. El 26 i 27 d’abril, a la 
sala d’actes. 

Conferències al voltant de Japó, amb la intenció d’intentar 
plasmar les propostes socials relacionades amb aquest país. 

Per a més informació: amakunireus@gmail.com.

protagonistes de la construcció de les centrals hidràuliques del protagonistes de la construcció de les centrals hidràuliques del 

Activitats de les se� ions

Repàs a la trajectòria d’Emili Riu, Carles Montanés i Pearson, Repàs a la trajectòria d’Emili Riu, Carles Montanés i Pearson, Secció de Geografi a i Història

Dilluns 8 d’abril, a les 19.30 h, a la sala 
d’actes: presentació del llibre Correspondència 
entre Eduard Toda i Güell i Jaume Barrera i 
Escudero (1925-1941), de Gener Gonzalvo 
i Bou. Volum 131 de l’Associació d’Estudis 
Reusencs. Edicions Rosa de Reus. Presentació: 
Jaume Massó.

Dimarts 30 d’abril, a les 19.30 h, a la sala d’actes: cicle 
Moments de la nostra història. Conferència: «L’altra crisi: el 
tancament de Crolls Reus», a càrrec d’Isabel Martínez.

Dilluns 6 de maig, a les 19.30 h, a la sala 
d’actes: conferència «El dret marítim català: 
aproximació a la seva història», a càrrec 
d’Anton Jordà, professor de la Facultat de 
Jurídiques i membre del grup de recerca 
interuniversitari del dret català. 

Dimarts 7, a les 19.30 h, a la sala d’actes: presentació 
treball de recerca «Només imatges. La targeta postal, vehicle 
de coneixement urbà», a càrrec de Jordi Sardà, arquitecte i 
autor del treball.

Dilluns 13, a les 19.30 h, a la sala d’actes: cicle Moments 
de la nostra història. Conferència: «1913-2013 cent anys de 
centrals elèctriques al Pirineu», a càrrec d’Andreu Valls Grau. A
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Associació Amakuni de Manga-Anime i Cultura Nipona
Cicle de conferències sobre el Japó. El 26 i 27 d’abril, a la 
sala d’actes. 

Conferències al voltant de Japó, amb la intenció d’intentar 
plasmar les propostes socials relacionades amb aquest país. 

Per a més informació: amakunireus@gmail.com.
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Secció Ciències Polítiques Socials i Econòmiques
Dissabte 20 d’abril, a les 10 h, a la sala Hortensi Güell: 
Taller de Dansa del Ventre «Connectant amb la feminitat», a 
càrrec d’Iratxe Barrondo, ballarina professional, professora i 
coreògrafa.

Dissabte 27 d’abril, a les 10 h, a la 
sala Hortensi Güell: Taller de Meditació 
«Les relacions i els sentiments», 
impartit per Roma Dulcet, professora de 
meditació i terapeuta.

Dijous 16 de maig, a les 19.30 h, a 
la sala d’actes: conferència «Tapping», a 
càrrec de Marc Cortadelles, terapeuta. 

Dissabte 1 de juny, a les 10 h, a la sala Hortensi Güell: curs 
de tapping, a càrrec de Marc Cortadelles, terapeuta.
Matí: de 10 a 14 h, tarda de 17 a 21 h.

Divendres 14 de juny, a les 19.30 h, a la sala d’actes: 
conferència «El fengshui i la geobiologia. La salut de 
l’habitatge», a càrrec d’Albert Talarm, professor de fenshui i 
tai-txi, i Josep M. Llorach, biòleg.

Dissabte 15 de juny, a les 10 h, a la sala Hortensi Güell: 
Taller de Dansa del Ventre, a càrrec d’Iratxe Barrondo, 
ballarina professional, professora i coreògrafa.

Dissabte 22 de juny, a les 10 h, a la sala Hortensi Güell: 
Taller de Meditació «Qüestionar els propis pensaments», 
impartit per Roma Dulcet, professora de meditació i terapeuta. 

Secció d’Art: xerrades
Divendres 5 d’abril, a les 19.30 h, a la sala d’actes: 
«Grafologia, art, creativitat i apropiacionisme», a càrrec de 
Cèsar Reglero.

Divendres 10 de maig, a les 19.30 h, a la sala d’actes: 
«Creació artística i relació personal», a càrrec de Valeri 
Salvadó, pintor.

Divendres 17 de maig, a les 19.30 h, a la sala Fortuny, 
projecció de Veles al vent, sobre els marbres de Mariano 
Andrés, escultor. 

Divendres 7 de juny, a les 20 h, a 
la sala d’actes: taula rodona «Visions 
sobre l’art de Josep Salvadó Jassans, 
Mariano Andrés i Valeri Salvadó», 
amb Mercè Bessó, Maria Gato i 
Miquel Salvadó Jassans. 

Secció de Llengua i Literatura
Dissabte 20 d’abril, a les 10 h: 
Primaver@literària. Itinerari literari 
per Reus.

Divendres 15 de maig, a 
les 19.30 h, a la sala d’actes: 
homenatge a Albert Camus amb 
motiu del centenari del seu 
naixement. 

Divendres 15 de maig, a 
, a la sala d’actes: 

Albert Camus amb 
motiu del centenari del seu 



Secció Excursionista
Sortides matinals tots els dijous al matí, a les 8 h.

Dijous 4 d’abril, 20 h, a la sala seccional: xerrada 
«Actuacions de conservació a la serra de Llaveria», a càrrec de 
Ricard Bagues. 

Dijous 11 d’abril, a les 20 h, a la sala seccional: La travesa al 
cor (Estret de Gibraltar), a càrrec de Dalmy Gascón i Ignasi Soler.

Dissabte 13 d’abril, a les 8 h: sortida. 

Dilluns 15 d’abril, a les 19 h, a la sala 
d’actes: audiovisual Sota el sol de Creta, a 
càrrec de Santi Nogués. Cicle Illes Gregues. 
Amb la col·laboració de l’Associació de 
Jubilats BBVA.

Dijous 18 d’abril, a les 20 h, a la sala seccional: presentació 
de la Guia GR 11, sender dels Pirineus. Del cap de Creus al 
massís de la Maladeta, a càrrec d’Alfons Barceló. 

Diumenge 21 d’abril, a les 8 h, Festa de la Rosa de 
Sant Jordi, a Mont-ral, amb motiu de la celebració del 50è 
aniversari del refugi Musté-Recasens. Glosa de Joaquim 
Mallafrè, soci d’honor del Centre. 

Dijous 25 d’abril, a les 20 h, a la sala seccional: Camins i 
cims, a càrrec d’Eugeni Casadó.

Del 27 d’abril a l’1 de maig: viatge a Occitània. 

Dijous 2 de maig, a les 20 h, a la sala seccional:
Cambodja I, a càrrec de Roser Ràfols.

Dijous 9 de maig, a les 20 h, a la sala seccional:
Cambodja II, a càrrec de Roser Ràfols.

Dissabte 11 de maig, a les 8 h: sortida.

Dijous 16 de maig, a les 20 h, a la sala seccional: 
Colòmbia. De la prehistòria a l’actualitat, a càrrec de 
Jaume Porta.

Dilluns 20 de maig, a les 19 h, a la sala d’actes: 
audiovisual Rodes, al cor de les croades, a càrrec 
de Santi Nogués. Cicle Illes Gregues. Amb la 
col·laboració de l’Associació de Jubilats BBVA.

Dijous 23 de maig, a les 20 h, a la sala 
seccional: Colòmbia. Diversitat paisatgística i 
recursos naturals, a càrrec de Jaume Porta. 

Diumenge 26 de maig, a les 8 h: sortida als Ports.

Dijous 30 de maig, a les 20 h, a la sala seccional: 
Aplec Excursionista dels Països Catalans, a càrrec 
d’Andreu Farré i Àngels Casamitjana.

Del 31 de maig al 2 de juny: sortida al Pirineu.

Dijous 6 de juny, a les 20 h, a la sala seccional: resum 
d’audiovisuals del curs.

Dijous 13 de juny, a les 20 h, a la sala seccional: 
reunió general ordinària.

Dilluns 17 de juny, a les 19 
h, a la sala d’actes: audiovisual 
Santorini, una illa amb peus de 
foc, a càrrec de Santi Nogués. 
Cicle Illes Gregues.
Amb la col·laboració de 
l’Associació de Jubilats BBVA.

, a la sala d’actes: 
a càrrec 

col·laboració de l’Associació de Jubilats BBVA.

Colòmbia. Diversitat paisatgística i 

 sortida als Ports.

, a la sala seccional: 
, a càrrec 

: sortida al Pirineu.

, a la sala seccional: resum 

, a la sala seccional: 
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ACTIVITATS Més informació a la Pàg.

Dia a dia          (148 motius per apropar-te al Centre)

ABRIL
dc.3 17 h Inici trimestre cursos Escola de Dansa. Aules de dansa 21
dc 3 17 h Inici trimestre cursos Escola de Música del Centre Arcàdia Segon pis Centre 22
dc. 3 17 h Inici trimestre cursos de l’Aula Músics Reus de música moderna. Aules  de música 22
dc. 3 17.30 h Inici d’un nou trimestre de «Fes els deures al Centre» Sala de projeccions 20
dc. 3 17.30 h Inici trimestre del Taller expressió plàstica per a infants.  Aula d’art 21
dc. 3 19.30 h Inici trimestre cursos Escola de Teatre. Sala Hortensi Güell 22
dc. 3 19.30 h Inici trimestre Taller d’escriptura de l’Escola de Lletres.  Sala seccional 20
dc. 3 19.30 h Inauguració de l’exposició: Apel·les Mestres. Artista complet. Home polièdric. Fins al 30 d’abril. Vestíbul Centre 12
dc. 3 19.30 h Xerrada literatura i cinema «Neil Simon, comediògraf americà del segle XX», a càrrec de Mabel Bofarull. Sala d’actes  14
dj. 4 18.30 h Inici curs Posa’t en forma amb l’art contemporani. Sala de projeccions 21
dj 4 19.30 h Cicle Confl uències 2. Inauguració de l’exposició Saló de Sant Jordi Sala Fortuny 10
dj. 4 20 h  Actuacions de conservació a la Serra de Llaveria, a càrrec de Ricard Bagues. Secció Excursionista 27
dv. 5 19.30 h Cicle xerrades d’Art: «Grafologia, art, creativitat i apropiacionisme»,a càrrec de Cesar Reglero Sala d’actes  26
dv. 5 21 h Cineclub: El artista y la modelo, de Fernando Trueba. Teatre Bartrina 14
ds. 6 11 h Inici del Taller de Còmic, a càrrec de Guti, dibuixant. Fins al 22 de juny. Sala seccional 20
ds. 6 18.30 h Reunió del cercle d’amics de Bruno Groning. Sala Hortensi Güell
ds. 6 21 h La Colónia en concert. Teatre Bartrina 15
dg. 7 12 h Rucs, la maledicció del bruixot, teatre infantil. Teatre Bartrina 15
dl. 8 18 h Inici del taller de lectura en veu alta Sala seccional 20
dl.8  19.30 h Presentació del libre Correspondència entre Eduard Toda i Güell i Jaume Barrera i Escudero (1925-1941),  de Gener Gonzalvo i Bou. Sala d’actes 25
dt. 9 19.30 h Presentació de El pou dels maquis, de Margarida Aritzeta Sala d’actes 3
dc. 10 19.30 h Presentació del llibre Enyoro la terra. El Pradell de sempre, de Xavier Amorós. Sala d’actes 3
dj. 11 10 h 11enes Jornades de formació de Serveis Socioculturals i a la comunitat de l’Institut Gaudí.  Sala d’actes
dj. 11 19.30 h Lletres reusenques. Reusenques de lletres. Sessió literària. Sala d’actes 3
dj. 11 20 h La travessa al cor (Estret de Gibraltar), a càrrec de Dalmy Gascon i Ignasi Soler Secció Excursionista 27
dv. 12 10 h 11enes Jornades de formació de Serveis Socioculturals i a la comunitat de l’Institut Gaudí.  Sala d’actes
dv. 12 18.30 h Trobada de traductors al català. Rus, xinès, japonès. Sala d’actes 4
dv. 12 21 h Cineclub: Drive, de Nicolas Winding Refn. Teatre Bartrina 15
ds. 13 10.30 h Trobada de traductors al català. Llatí, grec, anglès, francès, alemany.  Sala d’actes 5
ds. 13 11 h Taller d’origami.  Biblioteca infantil. 20
ds. 13  12 h Taller Aprèn a ballar sardanes.  Biblioteca infantil 20
ds. 13 21 h Companyia de Dansa contemporània. Teatre Bartrina  15
dg. 14 18 h Cicle de concerts a Reus a 4 bandes. Banda simfònica de Reus. Teatre Bartrina  15
dl. 15 10 h Taller de lectura en veu alta. Fins al 27 de maig.  Sala d’actes
dl. 15 19 h Audiovisual Sota el sol de Creta, amb Santiago Nogués. Sala d’actes 27
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dt. 16 10 h  IX Certamen Nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta Sala d’actes
dt. 16 17.30 h Inici curs de correcció de textos, amb Agnès Toda. Fins al 18 de juny.  Sala de projeccions 20
dt. 16 19 h Inici curs de fotografi a «La Càmera refl ex digital», amb Maria Gràcia de la Hoz. Fins al 28 de maig.  Sala de projeccons 20
dt. 16 19 h Inauguració de l’exposició sobre Joan Sales: Continuar el combat: l’aventura del Club Editor. Biblioteca 9
dt. 16  19.30 h Presentació del llibre Viatge d’un moribund, de Joan Sales. Amb Maria Bohigas.  Sala d’actes 6
dc. 17 19.30 h Cineclub, cicle Neil Simon, comediant: Descalços al parc. Sala d’actes 14
dc. 17 19.30 h 6 x 4. Conferència «El Paratge Natural de Poblet», a càrrec de Xavier Buqueras, biòleg. Sala Hortensi Güell
dj. 18 19.30 h Presentació del llibre Lletres reusenques. Reusenques de lletres. Sala d’actes 6
dj. 18 20 h Presentació de la Guia -GR 11 Sender del Pirineus del Cap de Creus al Massis de la Maladeta, a càrrec d’Alfons Barceló. Secció excursionista 27
dv. 19 19 h Inici curs escriptura de conte infantil, amb Núria Naval. Fins al 21 de juny.  Sala seccional 20
dv. 19 19.30 h Taula rodona: «La crisi econòmica, el capitalisme i la doctrina social de l’Església», amb Arcadi Oliveres, Mn. Santiago Soro i Miquel Barbarà. Sala d’actes
dv. 19 21 h Cineclub: Hara-kiri, de Takeshi Miike Teatre Bartrina 14
ds. 20 10 h Primaver@Literària: Itinerari literari per Reus Centre Lectura
ds. 20 10 h Taller «Dansa del Ventre, connectant amb la feminitat», amb Iratxe Barrondo. Sala Hortensi Güell 26
ds. 20 11 h Plantada en homenatge a Albert Via: «Ens ajudes a plantar un arbre». Parc Albert Via
ds. 20 11 h Taller de còmic de Sant Jordi, amb Guti, dibuixant.  Biblioteca Infantil 20
ds. 20 21 h Adreça desconeguda, de Katrine Kresmann Taylon, amb Lluís Homar i Eduard Fernández Teatre Bartrina 15
dg. 21 8 h Sortida a Mont-ral. Festa de Sant Jordi de la Secció Excursionista. Celebració del 50è aniversari del refugi.  Mont-ral 27
dl. 22 19.30 h Presentació del llibre Pseudònims de Josep Poca i Albert Manent. Sala d’actes 6
dt. 23 18.30  Lliurament de premis de redacció de Sant Jordi de la Federació d’Associació de Veïns de Reus.  Sala Albert Via
dc. 24 19.30  Cineclub, cicle Neil Simon, comediant: L’estranya parella.  Sala d’actes 14
dj. 25 19 h Club de lectura de novel·la negra: Mary Jungstedt: Una matinada inquietant.  Sala de projeccions 9
dj. 25 20 h Xerrada «Camins i cims», amb Eugeni Casadó.  Secció Excursionista 27
dv. 26 10 h Cicle de conferències sobre el Japò. Organitza: Associació de Manga-Anime i Cultura japonesa Amakuni.  Sala d’actes
dv. 26 19.30 h Cicle Confl uències 2. Inauguració de l’exposició El meu entorn,  de Valeri Salvadó.  Sala Fortuny 10
dv. 26 21 h Cineclub: The deep blue sea, de Terence Davis.  Teatre Bartrina  14
ds 27 a 1 de maig Viatge a Occitània Occitània 27
ds. 27 10 h Cicle de conferències sobre el Japò. Organitza: Associació de Manga-Anime i Cultura japonesa Amakuni.  Sala d’actes
ds. 27 11 h Ruta del Grup Modernista de Reus. Plaça del Teatre 9
ds. 27 21 h Llàstima que siguis una puta de John Ford.  Teatre Bartrina 15
ds. 27 18.30 h Reunió cercle d’Amics Bruno Gröning. Sala Hortensi Gúell
dl. 29  19.30  Presentació del del llibre de Ferran Pedret Santos Nosaltres, els federalistes. Catalunya a la cruïlla. Sala d’actes
dt. 30 19.30 h Cicle Moments de la nostra història: conferència «L’altra crisi: el tancament de Crolls Reus» a càrrec d’Isabel Martínez. Sala d’actes 25

MAIG
dj. 2 19.30 h Inauguració de l’exposició bibliogràfi ca sobre Albert Camus. Vestíbul Biblioteca
dj. 2 20 h Audiovisual Cambodja I, a càrrec de Roser Ràfols. Secció Excursionista 27
dv. 3 19.30 Espectacle multidisciplinar Haidé. Amb motiu del Dia Internacional de la Dansa. Homenatge a Misericòrdia Besora.  Sala d’actes 21
ds. 4 12.30 h Inauguració del 66è Concurs Exposició Nacional de Roses Teatre Bartrina 16
dg. 5 matí i tarda 66è Concurs Exposició Nacional de Roses. Teatre Bartrina 16
dl.6 matí i tarda 66è Concurs Exposició Nacional de Roses. Teatre Bartrina. 16
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dl. 6 19.30 h Conferència: «El dret marítim català: aproximació a la seva història», a càrrec d’Anton Jordà, professor de la Facultat de Jurídiques de la URV.   Sala d’actes 25
dt. 7 19.30 h Presentació treball de recerca «Només imatges. La targeta postal, vehicle de coneixement urbà» a càrrec de Jordi Sardà, arquitecte. Sala d’actes 25
dc. 8 19.30 h Cine club, cicle Neil Simon, comediant: La noia de l’adéu. Sala d’actes 14
dj. 9 16 h Tallers emprenedoria URV Antena coneixement. Agustí Segarra: sessió Innovació i entorn d’empresa. Sala de projeccions 24
dj. 9 19.30 h Inauguració de l’exposició Breathing Time (temps per respirar). Fins al 30 de maig. Diversos espais 13
dj. 9 19.30 h Presentació de Plans de futur de Màrius Serra, Premi Sant Jordi 2012. Presentació de Xavier Graset. Primaver@Literària.  Sala d’actes 7
dj. 9 20 h Audiovisual Cambodja II, amb Roser Ràfols.  Secció Excursionista 27
dv. 10 19.30 h Cicle xerrades d’art: «Creació artística i relació personal» a càrrec de Valeri Salvadó. Sala d’actes 26
ds. 11 10 h Monogràfi c de l’Escola de teatre. Sala Hortensi Güell 22
dl. 13 19.30 h Cicle: Moments de la nostra història: Conferència «1913-2013 cent anys de Centrals Elèctriques al Pirineu» a càrrec de Andreu Valls Grau. Sala d’actes 25
dt. 14 19.30 h Presentació del llibre  Cicle dels Dietaris (II). Viure a Tarragona, 1972- 1974 i 1975-1976,  Volum número 12 de l’Obra Completa d’Artur Bladé i Desumvila. Sala d’actes 7
dc. 15 19.30 h Acte amb motiu del centenari del naixement d’Albert Camus. Projecció de documental Sala d’actes 26
dj. 16 16 h Tallers emprenedoria URV Antena coneixement. Pere Segarra: Creació d’empreses i creixement. Sala de projeccions 24
dj. 16 20 h Audiovisual Colòmbia. De la prehistòria a l’actualitat, a càrrec de Jaume de Porta. Secció Excursionista 27
dj. 16 20 h Conferència: «Tapping», a càrrec de Marc Cortadelles. Sala d’actes 26
dv. 17 19.30 h Inauguració de l’Exposició d’escultures Entre màrbres i projecció de Veles al vent de Mariano Andrés Vilella. Sala Fortuny 11
dv. 17 21 h Bildelberg club cabaret. Teatre Bartrina 15
ds. 18 18.30 h Reunió del cercle d’amics de Bruno Groning. Sala Hortensi Güell
dg. 19 18 h Cicle de concerts Reus a 4 bandes. Banda simfònica de Reus. Teatre Bartrina 15
dl. 20 19 h Audiovisual Rodas, en el cor de la creuades, amb Santi Nogués. Sala d’actes 27
dc. 22 19.30 h Concert obert de Gospel. Aula de músics. Sala d’actes 22
dj. 23 16 h Tallers emprenedoria URV Antena coneixement. Pere Segarra i Mercedes Teruel: Plans d’empresa i projectes d’innovació.  Sala de projeccions 24
dj. 23 19.30 h Cicle Veus Literàries: Josep Vallverdú.  Sala d’actes 8
dj. 23 20 h Audiovisual Colòmbia, diversitat paisatgística i recursos naturals, a càrrec de Jaume de Porta. Sala seccional 27
dv. 24 19.30 h Primaver@Literària: conferència a càrrec de Josep Massot i Muntaner. Sala d’actes 8
dv. 24 19.30 h Reunió de l’Escola Essencialista. Sala seccional
dv. 24 21 h Joan Dausà i Els tipus d’interès en concert. Teatre Bartrina 15
ds. 25 11 h Taller d’origami.  Biblioteca infantil. 20
ds. 25  12 h Taller Aprèn a ballar sardanes.  Biblioteca infantil 20
dg. 26  8 h Sortida de la Secció Excursionista als Ports. Els ports 27
dl. 27 19.30 h Presentació del llibre Nurineus, d’Ernest Casajuana. Sala d’actes 8
dc. 29 19.30 h Presentació del llibre de Margarita Gonzalvo Las mujeres vivimos mas!!! . Sala d’actes 25
dj. 30 19 h Club de lectura de novel·la negra. Maruja Torres: Fàcil de matar. Sala de projeccions 9
dj. 30 19.30 h Jornades de Comunicació de Punt 6 Ràdio. Sala d’actes
dj. 30 20 h Audiovisual Aplec excursionista dels Països Catalans, a càrrec d’Andreu Ferré i Àngels Casamitjana.  Sala seccional 27
dv. 31 8 h Sortida de cap de setmana al Pirineu. Pirineu 27
dv. 31 19.30 h Jornades de Comunicació de Punt 6 Ràdio. Sala d’actes

JUNY
ds. 1  10 h Curs de «Tapping», a càrrec de Marc Cortadelles Sala Hortensi Guell 26
ds. 1 10 h Reunió iniciació a l’ensenyament Bruno Gröning Aula 22
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Consulteu totes les activitats, actualitzades dia a dia, a www.centrelectura.cat
Si voleu rebre setmanalment la programació del Centre de Lectura per correu electrònic adreceu-vos a secretaria@centrelectura.cat

ACTIVITATS

ds. 1 21 h 6 grans del soul La Soul Machine i Orquestra Camerata XXI, concert. Teatre Bartrina 15
dl. 3 19.30 h Inauguració exposició dels cartells anunciadors de «Fem coral». Fins al 13 juny. Vestíbul del Centre 12
dl. 3 19.30 h Cicle: 75è aniversari de la Guerra Civil. Conferència «L’ocupació de Reus i els catalans “nacionales”» , a càrrec del Dr. Joan M. Thomàs Sala d’actes 25
dc. 5 18.30 h Festival de Fi de curs de l’Escola de Dansa.  Teatre Bartrina 21
dj. 6 18.30 h Festival de Fi de curs de l’Escola de Dansa.  Teatre Bartrina 21
dj. 6 19.30 h Jornades de Comunicació de Punt 6 Ràdio. Sala d’actes
dj. 6  20 h Audiovisual de les activitats del curs de la Secció Excursionista. Secció Excursionista 27
dv. 7 20 h Cicle xerrades d’art. Taula rodona: «Visions sobre l’art de Josep Jassans, Mariano Andrés i Valeri Salvadó». Sala d’actes 26
dv. 7 20 h Festival de Fi de curs de l’Escola de Dansa.  Teatre Bartrina 21
ds. 8 18 h Festival de Fi de curs de l’Escola de Dansa.  Teatre Bartrina 21
ds. 8  18.30 h Reunió cercle d’amics de Bruno Groning Sala Hortensi Gúell
dc. 12 19.30 h Presentació del llibre De la nació a l’estat, d’Ivan Serrano i Balaguer editat per la Fundació CatDem, amb la presència de l’autor i de Martin Aranburu. Sala d’actes
dv. 14 19.30 h Conferència «El feng shui i la geobiologia. La salut de l’habitatge» a càrrec d’Albert Talarm, professor de Fen shui i Tai chi i Josep M. Llorach, biòleg. Sala d’actes 26
dv. 14 20 h Inauguració de l’exposició Roses i fl ors de Josefi na Ripoll. Dep. fotografi a. Vestíbul del Centre 12
ds. 15 10 h Taller de Dansa del Ventre, connectant amb la feminitat, a càrrec d’Iratxe Barrondo. Sala Hortensi Güell 26
dl. 17 19 h Audiovisual Santorini una illa amb peus de foc, amb Santi Nogués. Sala d’actes 27
dl. 17 20 h Escola de Teatre: Aula oberta.  Sala Hortensi Güell 22
dc. 19 19.30 h Presentació llibre L’enllumentat a Reus (1855-1965). Del gas a les lampares incandescents, de Florenti Moyano. Número 124 Edicions del Centre.  Sala d’actes 23
dj. 20 19 h Club de Lectura de novel·la negra: cloenda del curs 2012-2013. Terrat
ds. 22 10 h Taller de meditació: «Agafa les regnes de la teva vida. Qüestionar els propis pensaments», impartit per Roma Dulcet. Sala Hortensi Güell 26
ds. 22 11 h Taller d’origami.  Biblioteca infantil. 20
ds. 22 12 h Taller Aprèn a ballar sardanes.  Biblioteca infantil 20
dt. 25 19 h Assemblea Ordinària de socis del Centre de Lectura. Sala d’actes 23
dc. 26 19.30 h Presentació del llibre La crisi de 1929 a Reus i comarca, de Josep Bertran Cuders. Número 125 de les Edicions del Centre.  Sala d’actes 23
dj. 27 19.30 h Inauguració de l’exposició d’homenatge a Josep Jassans: Amfora i font. Projecció d’audiovisual. Fins al 23 d’agost.  Sala Fortuny 11

JULIOL
dl 1  Escola de dansa. Casal d’estiu: Mou-te per a tots i totes al Centre de Lectura. Fins al 27 de juliol. Escola de Dansa
dl. 1  Curset de dansa d’estiu. Especialitats: clàssic, contemporani, espanyol, jazz i funky. Fins al 13 juliol. Escola de Dansa
dv. 5 19 h Escola de Teatre. Aula oberta. Sala Hortensi Güell
ds. 6 18.30  Reunió del cercle d’amics de Bruno Groning. Sala Hortensi Güell
dg. 7 18 h Cicle de concerts Reus a 4 bandes. Banda simfònica de Reus. Teatre Bartrina  15
dl. 8 Matí i tarda Escola de teatre: Curs de teatre. Interpretació d’un text. Fins al 13 de juliol. Sala Hortensi Güell
ds. 13 10 h Reunió iniciació a l’ensenyament Bruno Gröning Aula 22
ds. 13 21 h XV Nit de claqué a Reus Teatre Bartrina 15
ds. 20 18.30 h Reunió cercle d’Amics Bruno Gröning. Sala Hortensi Güell
ds. 20 21 h Cicle de concerts Reus a 4 bandes. Banda simfònica de Reus. Teatre Bartrina 15
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