










Nous projectes del Centre de Lectura

Mentre es consolida l’àmplia oferta d’activitats culturals i docents que proposa el 
Centre cada trimestre anem avançant en la definició de nous projectes de futur.

Estem immersos en un projecte engrescador: la Biblioteca Digital del Centre de Lectura 
que pretén donar accés a tots aquells documents que per la seva tipologia impliquen 
un tracte documental diferent als documents tradicionals en suport paper que té la 
biblioteca. Contempla la informatització, digitalització i inventari de l’arxiu fotogràfic, 
els fons sonors i audiovisuals, el fons d’art del Centre (estan informatitzades més de 
500 obres de les 700 catalogades), els gojos cedits a la biblioteca i els documents en 
format digital amb els quals es difonen les activitats culturals de la ciutat. 

S’està definint una campanya per tal de captar recursos externs per informatitzar 
la resta del fons de la Biblioteca que encara està catalogada en fitxes tradicionals 
(manca informatitzar 112.000 volums dels 260.000 totals).

La tardor del 2013 va iniciar-se una nova etapa, la novena, de la Revista del Centre de 
Lectura, en format digital. Després de publicar-se des del 1859 en períodes diferents 
i amb capçaleres com: El Eco del Centro de Lectura, El Porvenir, Ars, Atheneum..., la 
Revista del Centre ara s’edita digitalment i es pot consultar al web: www.centrelectura.
cat.

Els articles d’opinió, crítica i pensament que recull la nova revista complementen les 
Edicions del Centre de Lectura, les quals, amb els 127 volums editats dins la col·lecció 
d’assaig (aquest trimestre es presenta el volum 128) i els 13 números en la col·lecció 
de creació, donen sortida a treballs d’investigació i recerca de temàtiques històriques, 
literàries, socials i científiques vinculades amb Reus i la seva comarca. N
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Sala d’actes, divendres 31 de gener, 19.30 h

Com cada any el Centre de Lectura obre les portes de l’ateneu a les entitats 
culturals, esportives, socials i cíviques de la ciutat per tal de compartir 
experiències i conversar sobre l’estat actual del món associatiu.

És un bon moment per posar en comú i enfortir el paper de les entitats 
reusenques. Enguany la celebració de la recepció compta amb la 
col·laboració de l’Orquestra Camerata xxi.

Hi haurà l’actuació del quartet de corda amb El Gran Sord.

El programa del concert inclourà:  «Quartet Op. 18 Núm. 1» de Beethoven: 
Allegro con brio, 
Adagio affettuoso ed appassionato, 
Scherzo: Allegro molto, 
Allegro.

Músics: Marta Cardona, violí; Xavier Blanc, violí; Miquel Córdoba, viola;
Jaume Fraga, violoncel. 
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Recepció anual d’entitats

Ludwig van Beethoven va néixer a Bonn el 1770. 
Abans de perdre l’oïda, Beethoven ja havia escrit 
més de 100 obres musicals. Per culpa de la 
sordesa va deixar de tocar el piano, va deixar 
de dirigir, va deixar de donar classes... però va 
duplicar la seva energia com a compositor. La 
interpretació del quartet de solistes de Camerata 
xxi ens transportarà a la Viena del genial sord.
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Teatre Bartrina (escenari),

dijous 6 de febrer, de 17.30 a 20 h.

Hipòtesis d’arquitectura

Quarta trobada de debat i reflexió sobre arquitectura: 
«L’aprenentatge», amb la participació de: Javier Garcia-
Solera, Toni Gironès, Carles Muro, Ferran Grau, Pere Buil, 
Cristina Goberna i Urtzi Grau i un convidat no arquitecte.
L’equip organitzador està format per tres despatxos 
d’arquitectura: David Tapias (www.aixopluc.net - Reus), 
Bet Capdeferro i Ramon Bosch (www.boschcapdeferro.net 
-Girona) i Gustau Gili (www.gustaugili.com - Barcelona).

L’aprenentatge:

Des de fa temps, 
l’aprenentatge de 
l’ofici d’arquitecte s’inicia a la universitat. L’aprenentatge 
reflexiu i abstracte de l’arquitectura –aprendre a pensar– 
és necessari, però els plans d’estudi actuals i de la 
major part de la història separen aquest pensar del fer 
–aprendre a construir. No només veure com es fa sinó 
fer-ho, per aprendre per empatia. L’aprenentatge de la 
relació inseparable entre projectar i construir es fa, o bé 
mitjançant pràctiques en despatxos, o bé mitjançant la 
prova-error dels primers projectes propis, que van en 
detriment de la qualitat i del servei a l’usuari. Si construir 
s’aprèn construint, en el context actual i futur de poca 
construcció, com adquiriran els arquitectes joves aquesta 
experiència? Potser ara més que mai cal replantejar 
aquesta separació en la formació de l’arquitecte per 
no provocar un empobriment de la nostra cultura 
arquitectònica. Com pot ser aquest nou aprenentatge?

Sessions anteriors del cicle: «Energia», febrer del 2012; 
«Habitar (ús, confort, salut)», setembre del 2012, i 
«Tècnica», 14 de febrer del 2013.

Patrocina: 





A
N
T
E
N
A
 
D
E
L
 
C
O
N
E
I
X
E
M
E
N
T

Campus Extens Antena Coneixement URV. Hivern 2014

Dijous 23 de gener, conferència d’Octavi Fullat, filòsof: «Educar: 
què és?. Biologia, més societat i potser llibertat». 
Dimarts 4 de març, cicle «Lletres del Camp»: Eugeni Perea 
Simon, presentació a càrrec de Jaume Massó i Carballido. Ho 
organitza: Secció de Llengua i Literatura. 
Dilluns 17 de març, conferència: «La Gran Guerra, 1914-1918: 
causes, fets i conseqüències», a càrrec del Dr. Ramon Arnabat, 
doctor d’Història Contemporània de la URV.
Ho organitza: Secció de Geografia i Història.
Dimecres 19 de març, matí i tarda, sessió de documentals. 
Ho organitza: Aula Cinema URV amb la col·laboració de l’Institut 
Gabriel Ferrater. Es projectaran tres documentals i es realitzarà 
un col·loqui entre els directors i els alumnes. És una proposta de 
l’Aula de Cinema de la URV coordinada per Pedro Nogales.

activitat compLementària
Els dies 27 de febrer, 6 i 13 de març a les 18.30 h, a la 
Biblioteca Central Xavier Amorós: taller de lectura sobre La 
Berlina de Prim. A partir del llibre de Ian Gibson, l’historiador Josep 
Fàbregas, professor de la URV i secretari general del Centre de 
Lectura, impartirà aquest taller amb tres sessions que permetran 
veure i treballar diferents aspectes de l’època: 
1a sessió: Aspecte històric a partir de fets reals
2a sessió: Relació entre novel·la i història 
3a sessió: Conèixer què s’ha escrit sobre Prim.

Amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona. 

Activitats a la sala d’actes del Centre,

a les 19.30 h.

cicle «ciència a debat al centre de Lectura»
Dimecres 29 de gener, taula rodona: «Recerca i innovació a 
Reus». Modera: Francesc Domènech (director de la revista NW).  
Amb la participació de Marc Arza, representant de l’Ajuntament de 
Reus, Dra. Rosa Solà, vicerectora de Recerca i Institucions Sanitàries 
de la URV i Josep M. Martorell, Director General de Recerca de la 
Generalitat de Catalunya. 
Dijous 13 de febrer, conferència: «Smart Cities i privadesa». 
Ponent: professor Josep Domingo, director de la Càtedra Unesco 
de Privadesa de Dades i membre del Departament d’Enginyeria 
Informàtica i Matemàtiques de la URV.
Dijous 6 de març, conferència: «L’obesitat, una epidèmia del 
segle xxi a les societats occidentals». Ponent: professor Jordi 
Salas, membre de la Unitat de Nutrició Humana del Departament 
de Bioquímica i Biotecnologia de la URV. Coordina: Xavier Correig 
Blanchar, catedràtic de Tecnologia Electrònica del Departament 
d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica de la URV.  
Dijous 16 de gener, cicle «La Guerra Civil a Reus»: 
conferència: «El 15 de gener de 1939: la fi de la República 
a Reus», a càrrec de Joan Navais, doctorand en Història 
Contemporània. Ho organitza: Secció de Geografia i Història. 





programa:

Dijous 13 de març

A les 19 h, al vestíbul de Biblioteca: 
exposició del fons bibliogràfic que 
es conserva al Centre de Lectura, a 
la Biblioteca Central Xavier Amorós 
i a l’Institut Municipal de Museus de 
Reus, referent a la figura de Joan Prim. 

Coordinació: Montserrat de Anciola, cap de la Biblioteca 
del Centre de Lectura. Presentació de la Guia dels fons 
bibliogràfics sobre Prim de la Biblioteca del Centre de Lectura, 
de la Biblioteca Xavier Amorós i de l’Institut Municipal de 
Museus de Reus. Amb motiu de l’Any Prim a Reus.

A les 19.30 h, a la sala d’actes: inauguració de les 
jornades amb la projecció de la pel·lícula Prim del director 
José Buchs. Aquest film que es va rodar l’any 1930, es va 
estrenar amb gran èxit al Teatre Fortuny de Reus el 4 de 
febrer de 1931 pocs dies després d’haver-ho fet a Madrid i 
a Barcelona. Es tracta d’un excel·lent document històric que 
ens aproparà la figura de Prim des d’una visió idealitzada i 
romàntica pròpia dels anys 30 del segle passat.

Jornades d’història: “Joan Prim i Prats,

personalitat política i militar”

Divendres 14 de març, a les 19 h: 1a 
sessió amb Marc Ferran (IMMR) i Jaume 
Massó (IMMR): «Joan Prim en el context 
reusenc». A continuació: 2a sessió amb 
Mercè Costafreda (Centre de Lectura) 
i Joan Navais (Centre de Lectura): 
«L’actuació parlamentària de Prim, 
l’episodi de Mèxic i la Guerra d’Àfrica».

Dissabte 15 de març, a les 10 h: 3a 
sessió amb Lluís Ferran Toledano (UAB) 
i Ramon Arnabat (URV): «La guerra 
dels Set Anys, carlins versus liberals». A 
continuació: 4a sessió de les jornades 
amb Borja de Riquer (UAB) i Josep 
Fontana (UPF): «Context general del segle 
xix a Catalunya i a l’Estat espanyol».

Ho organitza: Centre de Lectura, Institut 
de Museus de Reus, Biblioteca Central 
Xavier Amorós i Institut Ramon Muntaner 
(IRMU),

Ho patrocina: 





Escola de Lletres de la biblioteca

del Centre de Lectura

programació de L’escoLa de LLetres i La 
secció de LLengua i Literatura
A la sala d’actes del Centre, a les 19.30 h.

Divendres 10 de gener

A la sala d’actes, a les 19.30 h, presentació del llibre 
Ramon Amigó i Anglès, pedagog del territori (1925-
2011): aportació a la sociabilitat cultural, de Xavier Ferré. 
Presentació a càrrec de Josep Murgades. Editat per les 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Ho organitza: Centre Lectura i Òmnium Cultural Baix Camp. 
Hi col·labora: IEC i URV. 

Ramon Amigó i Anglès (Reus, 1925-
2011), escriptor, professor de català, 
considerat una figura clau dins de 
l’estudi de l’onomàstica i el mestre d’una 
generació d’erudits al Camp de Tarragona. 
De formació autodidacta, fou president 
de l’Associació Excursionista de Reus, del 
Centre de Lectura de Reus i de l’Associació 
d’Estudis Reusencs. Des del 1994 fins a la 

seva mort fou membre de la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans. El 1997 fou guardonat amb la Creu de 
Sant Jordi.

Dilluns 20 de gener

Conferència «Viure d’escriure (i escriure del viure)» a càrrec 
de Jordi Llavina, escriptor, poeta, crític literari i presentador 
de ràdio i televisió, que parlarà de la seva experiència 
professional. Com escriu Sam Abrams: «Jordi Llavina és una de 
les figures més inquietes del sistema literari actual. Sovint sent 
la necessitat de reinventar-se i reiniciar la seva obra». 

Dimarts 11 de febrer

Presentació a càrrec de Ferran Mañé, professor 
del Centre de Recerca en Economia Industrial 
i Economia Pública de la URV, del llibre 
Anatomia d’un desengany de Germà Bel. 
Organitzat conjuntament amb la Secció de 
Ciències de l’Educació i la Secció de Ciències 
Polítiques Socials i Econòmiques. 
El suport a la independència a Catalunya 
ha crescut acceleradament els últims anys. Per què 
s’ha produït aquest canvi? És només conjuntural o serà 
definitiu? Per donar resposta a aquestes qüestions, Germà 
Bel dissecciona en aquest llibre els problemes nuclears de la 
relació entre Catalunya i Espanya. 
Germà Bel (les Cases d’Alcanar, 1963) és catedràtic 
d’Economia Aplicada a la Universitat de Barcelona i 
investigador l’ICREA-Academia.





Amb el suport de

CiCle «lletres del Camp»
Dimarts 4 de març

Eugeni Perea Simón, la seva trajectòria 
literària. Presentat per Jaume Massó 
Carballido. 
Eugeni Perea (Riudoms, 1953) és 
doctor en Història Moderna i arxiver. Ha publicat llibres 
de narrativa: Llibre verd e apòcrif: llegendes de Riudoms 
(Centre de Lectura, 1981), Gastronomia divina (Destino, 
1994); de descripció i viatges: Toponímia del terme i de 
la vila de Riudoms (Marin, 1979), Toponímia de la Morera 
de Montsant (Fundació Roger de Belfort, 1984), Les 
mallorquines (Destino, 1997). Ha guanyat el premi Rovira 
i Virgili d’assaig (2007) per Els pòlders de la memòria, i el 
Premi Internacional de Literatura Antonio Machado (2012) 
per Rellotges d’arena.

veus Literàries aL centre
Dimarts 18 de març

Imma Monsó ens presenta la seva trajectòria literària.
Cicle trimestral que compta amb la presència de destacats 
i reconeguts escriptors. 
Imma Monsó i Fornell (Lleida, 1959) és escriptora i ha 
treballat de professora de llengües estrangeres. 
La seva trajectòria com a narradora comença el 1996, 
amb la publicació del llibre de contes Si és no és, premi 
Ribera d’Ebre, i la novel·la No se sap mai (1996). A partir 
d’aquests dos llibres passa a ser considerada com una de 
les escriptores de més vàlua de la seva generació literària.

Tot això es 
confirma l’any 
1998 amb la 
novel·la Com unes 
vacances, premi 
Prudenci Bertrana 
i premi Cavall 
Verd-Blai Bonet de 
narrativa. El 2001 
publica la novel·la 
Tot un caràcter 
i més tard es dedica al gènere del conte i la narració 
curta, que havia estat la seva primera opció, amb Millor 
que no m’ho expliquis (2003) i Marxem, papà. Aquí no 
ens hi volen (2004).
També ha publicat un estudi en clau irònica sobre les 
semblances entre el poble català i el japonès, Hi són 
però no els veus (2003). Continua la seva producció 
literària amb les novel·les Un home de paraula (2006), 
premi Salambó i Maria Àngels Anglada, Una tempesta 
(2009) i La dona veloç (2012), que rep el premi Ramon 
Llull. Va ser reconeguda amb el Premi Nacional de 
Cultura del 2013.
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Cicle de lectures En Veu Alta 2013-2014.

Sala d’actes del Centre, sessions a les 19.30 h

Lectures dramatitzades a càrrec del Col·lectiu En Veu Alta que compten amb la participació d’especialistes en la temàtica.
Amb les veus de Dolors Esquerda, Montserrat Auqué, Dolors Juanpere i Jordi Francesch. Direcció: Dolors Juanpere.

dimarts 21 de gener, l’escriptora Rosa Pagès 
presenta la seva novel·la L’home que ponia ous, 
una història de ciència-ficció en què el relat és un 
circuit ple de camins secundaris: notes a peu de 
pàgina, receptes de cuina, arxius sonors, vídeos, 
fotografies..., accèssit al Premi Manuel Cerqueda 
Escaler de la Nit Literària Andorrana 2012.
«Un accident ara fa 15 anys i una ciutat esborrada 
dels mapes. Un món gris, sense colors, amb grans 

turbines xucladores als terrats i destil·leries subterrànies. 
Al voltant de l’Estany, la frontera amb la resta del món, el 
territori prohibit. Pels carrers, els embalums dels Adormits, 
els vehicles de control, la boira. Enmig de la grisor, un home 
pon un ou, gros com un puny. “Plié, elevé, double plié.” La 
senyoreta Volacors estén les ales sobre els embornals que 
connecten l’Estany amb els tròpics. Comença la fugida, 
comença el compte enrere.» Lectura de fragments de la 
novel·la. 
Rosa Pagès (Reus, 1967) ha publicat els reculls de contes 

Els camins de l’aigua (El Mèdol, 1990) i Llibre 
de plagis (La Gent del Llamp, 1999), la novel·la 
Binomis (La Gent del Llamp, 1995) i Àngels de 
pedra (Cossetània, 2010). El 2004 va guanyar el 
premi Valldaura de novel·la amb M’he descuidat de 

dir-te gràcies (Publicacions de la UAB, 2004) i el 2008, amb 
La veïna i altres animals domèstics (Cossetània, 2009), el 
Premi de Narrativa Ribera. Amb Mariona Quadrada ha publicat 
Històries trobades (La Medusa, 2001) i la novel·la juvenil Un 
enigma a la cuina (Eumo, 1998).

dimarts 25 de febrer, Joaquim Mallafrè Gavaldà presenta 
la lectura dramatitzada de contes de Mercè Rodoreda. 

Mercè Rodoreda (Barcelona, 1908 – Girona, 
1983) és la novel·lista més important de 
postguerra per la densitat i el lirisme de la 
seva obra. És autora de la novel·la catalana 
més aclamada de tots els temps: La plaça 
del Diamant (1962), que es pot llegir 
actualment en més de vint idiomes. 
Comença a escriure contes per a revistes, 
com a fugida d’un matrimoni decebedor 
i, més tard, quatre novel·les d’un cop, que 

després rebutja, tret d’Aloma (1938), amb la qual guanya el 
premi Crexells. A les primeries de la Guerra Civil Espanyola 
treballa al Comissariat de Propaganda de la Generalitat 
de Catalunya i a la Institució de les Lletres Catalanes. 
Exiliada primer a diverses localitats de França i després a 
Ginebra, trenca el seu silenci de vint anys amb Vint-i-dos 





Hi col·labora:

contes (1958), que obtindrà el premi Víctor Català. Amb El 
carrer de les Camèlies (1966) guanya el premi Sant Jordi, el 
de la Crítica i el Ramon Llull. A mitjan anys setanta retorna a 
Catalunya, a la població de Romanyà de la Selva, on acaba 
la novel·la Mirall trencat (1974) i, entre d’altres, encara 
publica Viatges i flors i Quanta, quanta guerra... el 1980, any 
en què se li atorga el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. 
Des del 1998 es convoca el premi Mercè Rodoreda de 
contes i narracions, en homenatge a l’autora.

Joaquim Mallafrè i Gavaldà (Reus, 
1941), traductor i lingüista català, 
destaca per les seves traduccions 
de James Joyce, però també ha 
adaptat al català una llarga llista 
d’autors de parla anglesa (Henry 
Fielding, John Osborne, Harold 
Pinter, Thomas More, Laurence 

Sterne, Samuel Beckett, Rudyard Kipling, etc.). Forma part 
de la direcció de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans i de la Fundació Mercè Rodoreda, i ha publicat 
nombrosos estudis sobre la llengua catalana. L’any 1998 se 
li va concedir la Creu de Sant Jordi. És soci d’honor del 
Centre de Lectura (2012). 
Lectura de contes curts de l’autora: Un home sol, Viure al dia,...

divendres 21 de març, amb motiu del Dia Internacional 
de la Poesia, l’escriptor i comissari de l’any Vinyoli, Jordi 
Llavina, presenta, coincidint amb el centenari del naixement 
del poeta: «L’obra poètica de Joan Vinyoli».

Joan Vinyoli (Barcelona 1914-1984). Poeta d’una fecunda 
trajectòria, indestriable de la seva vida, el sentit de la qual 
qüestiona des de l’interrogant de la fe. L’incita a escriure 
una frase de Rilke: «La poesia no és cosa de sentiments 
sinó d’experiències». Guanya el premi Óssa Menor (1951) 
amb el recull Les hores retrobades. Amb el poemari Tot 
és ara i res, (1970) li arriba el reconeixement de la crítica 
i a partir d’aleshores publica de manera regular. El darrer 
poemari, Passeig d’aniversari (1984), rep nombrosos premis, 
entre els quals el de la Generalitat de Catalunya, el Ciutat 
de Barcelona i el Premio Nacional de Literatura. Les seves 
traduccions de Rainer M. Rilke es troben recollides en les 
publicacions Versions de Rilke (1984) i Noves versions de 
Rilke (1985). 
Jordi Llavina (Gelida, 1968) és llicenciat en 
Filologia Catalana. Ha publicat els llibres de contes 
Ningú ha escombrat les fulles (2008) i Londres 
nevat (2009), la novel·la infantil: L’arqueta dels 
rellotges (2012) i els llibres de poemes: La corda 
del gronxador (premi Joan Alcover 2005), Diari 
d’un setembrista (premi Alfons el Magnànim 2007 
i premi de la Crítica Serra d’Or), País de vent (premi 
Vila de Martorell 2010), Vetlla (un poema), premi 
Octubre de Poesia 2011 i Premio Nacional de la 
Crítica (poesia) de 2013, i Entrada de fosc (premi 
Vicent Andrés Estellés de poesia, 2011).
Lectura de poemes de Joan Vinyoli. 
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Escola de Lletres del Centre de Lectura,

oferta formativa de gener a març de 2014

L’Escola de Lletres de la Biblioteca del Centre de Lectura té 
com a objectiu formar persones amb inquietuds culturals a 
partir de cursos orientats a l’aprenentatge de coneixements 
pràctics i teòrics de la llengua.

taller d’escriptura de contes infantils
En el 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. Objectius generals: 
iniciar als assistents en la redacció de contes infantils (obres 
adreçades a lectors entre els 3 i els 10 anys), conèixer els 
condicionants de la literatura infantil i juvenil, construir i 
debatre esquemes argumentals en aquest àmbit.
Professora: Núria Naval. Edat: a partir de 18 anys. Nombre 
màxim d’assistents: 15. Horari: tots els dimecres del 5 de 
febrer al 9 d’abril, de 18 h a 19.30 h a la sala de projeccions. 
Preu: 60 € socis / 90 € no socis (quota única).

tallers d’oralitat
Estratègies de comunicació i tècniques de parlar en públic 
per tal de dotar l’alumne/a de capacitat d’oratòria per 
poder afrontar amb èxit qualsevol situació comunicativa 
de risc. Dibuixar amb el cos i pintar amb les paraules per 
exposar clarament i de manera lliure qualsevol tema. Saber 
expressar-se bé en públic.
Professora: Rosa Mateu. Edat: a partir de 18 anys. Nombre 
màxim d’assistents: 15. Horari: tots els dilluns del 20 de 
gener al 24 de març, de 18 h a 19.30 h. Preu: 60 € socis / 

90 € no socis (quota única). Curs organitzat conjuntament amb 
la Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques

taller de lectura en veu alta
Definició dels elements de la lectura en veu alta: mecànica, 
tècnica i expressió. Exercicis per millorar: fluïdesa, volum, 
ritme, articulació, dicció, claredat i riquesa. Saber posar la veu 
adequada en cada gènere i/o situació: veu narrativa, lírica i 
dramàtica. Pràctica amb textos en prosa, poesia i teatre.
Professora: Rosa Mateu. Edat: a partir de 18 anys. Nombre 
màxim d’assistents: 15. Horari: tots els dilluns del 31 de març 
al 2 de juny, de 18.00 a 19.30. Preu: 50 € socis / 75 € no socis 
(quota única). Curs organitzat conjuntament amb la Secció de 
Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques.

taller infantil de còmic
Taller didàctic de dibuix i còmic dirigit a nenes i nens d’entre 
8 i 13 anys amb l’objectiu que els alumnes desenvolupin les 
seves capacitats de manera natural durant el procés creatiu de 
fer un còmic. Aprendran a interpretar el seu entorn diferenciant 
conceptes com l’espai, les distàncies, les formes, les proporcions, 
les llums, els volums, els colors, etc.
Professor: Antonio Gutiérrez Canales, Guti. Edat: entre 6 i 13 
anys. Nombre màxim d’assistents: 15. Horari: tots els dissabtes, 
d’11 h a 12.30 h. Preu: 20 € socis / 25 € no socis, al mes.

Hi col·labora:
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La Biblioteca del Centre

La biblioteca del Centre de Lectura és la biblioteca 
patrimonial més antiga del país (1859). Gràcies a la 
generositat d’algunes 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 140.000 documents són consultables 
per Internet gràcies al catàleg informatitzat. 

Del fons total de la biblioteca destaquem la bona acollida 
que té per als nostres usuaris el fons audiovisual que 
compta amb: 6.000 DVD, 4.500 CD i més de 100 videojocs. 
La política d’adquisicions de la videoteca d’aquests 
darrers anys juntament amb el canvi dels ordinadors i dels 
televisors, un dels quals 3D, ha comportat un increment de 
consultes i de préstecs. 

activitats trimestraLs de La bibLioteca:
Tresors de la biblioteca 
(Vitrina del vestíbul de la biblioteca dedicat a fons 
bibliogràfics destacats)
One hundred masterpieces of japanese pictorial art.
Tòquio: Shimbi Shoin, 1909.
Process of woodcuts printings. Tòquio: Shimbi Shoin, 
1911.  Publicacions que formen part de vint-i-nou 
llibres sobre gravats japonesos en fusta de color i el 
seu procés de realització. 

cLub de Lectura de noveL·La negra
Dijous 30 de gener, 27 de febrer, 27 de març, a les 19 h.
(Els gossos de Riga, de Henning Mankell, L’hotel encantat, 
de Wilkie Collins i L’home més buscat, de John Le Carré.
Dimarts 14 de gener, 11 de febrer i 11 de març.
Lectura prèvia del llibre. Projecció del film en v.o. a les 19 h 
a la sala de projeccions. Tot seguit, comentari i debat sobre 
el llibre i la pel·lícula.
CiCle «Camilleri i el Comissari montalbano», 
a càrrec de Víctor Feliu. 

taLLer d’origami
A les 11 h, a la biblioteca infantil, a càrrec de Mercè 
Piqué. Gratuït. Edat: a partir de 6 anys. 
Dissabtes 25 de gener, 22 de febrer i 22 de març.

Hora deL conte
Dissabte 29 de març, a les 11.30 h, a la biblioteca 
infantil, a càrrec dels alumnes joves de l’Escola de Teatre.





Exposicions a la Sala Fortuny

cicle d’art contemporani a la sala Fortuny: 
«resistències»

Dia rere dia, les noticies dels telerosaris posen davant els 
nostres ulls els símptomes del que podria ser l’assalt final 
a la política com a àgora de debat de la re publica. El poder 
real sembla per moments llançar la careta i segar sense 
miraments l’herba sota els peus d’uns representants d’allò 
col·lectiu sense idees, còmplices uns i atònits els altres. Al 
pont de comandament no hi ha ningú, és la «mà invisible 
del mercat» qui mena el timó. 

I tanmateix, de manera potser episòdica, fragmentària, 
invertebrada, veiem emergir veus crítiques, dissidències, 
formes de contestació noves que practiquen el bypass 
a l’arnada política convencional. D’una manera viral, 
imprevisible, ubiqua, la resistència s’apodera de l’espai 
públic, es manifesta a la xarxa, s’alia amb la creativitat 
anònima i fecunda els llenguatges de l’art. 

La imparable roda d’hedonisme i hiperconsum imposa 
el criteri cec i el costum poruc d’un mercat inconscient, 
disfressat de benefici autocomplaent i lligat al sentit més 
insà de l’absurd i el confort. L’afany d’introduir qualsevol 
lògica que inclogui les raons de la individualitat constitueix 
un acte de resistència. Ho podem veure en els àmbits de 
l’expressió, en les maneres de representar la identitat, els 
estils de vida, els hàbits productius i de consum, els modes 
de relació entre els individus.

Algunes propostes artístiques són autèntics exemples de 
com la desobediència resulta necessària per trucar a la 
porta del nostre sentit crític. Els fils de l’art són tan fins 
que s’escolen i traspassen els dictats i els models d’una 
quotidianitat rutinària viscuda sota les expectatives, les 
previsions o els programes que se’ns imposen, sovint de 
manera desapercebuda. 

Aquest cicle d’exposicions vol portar a la llum propostes 
artístiques en les quals les superfícies de les col·lectivitats 
prefabricades són foradades per intel·ligències que 
guanyen la lluita contra una estètica cosmètica i 
regularitzada, una política hipòcrita o una economia 
depredadora.
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exposicions a La saLa Fortuny

1. «Polítiques de la resistència»
Inauguració: 10 de gener, 20 h 
Clausura: 14 de febrer
Participants:  Jordi Abelló, Pau Francesc López

David Curto, Raquel Friera 
Alfred Porres.

2. «Dissidències»
Inauguració: 21 de febrer, 20 h
Clausura: 28 de març
Participants: Ro Caminal, Sílvia Iturria,
 Marcel Pey, Joan Morey.

3. «Poètiques de la resistència»
Inauguració: 4 d’abril, 20 h
Clausura: 30 d’abril
Participants:  Jordi Llort, Pilar Lanau

Quim Packard, Rufino Mesa.

Xerrades d’art, a la sala
d’actes, a les 19.30 h:
Dijous, 20 de març: Frederic Montornés, crític d’art i 
comissari d’exposicions.
Dimarts, 25 de març: Valentin Roma, comissari 
d’exposicions i professor d’estètica.
Dimarts, 1 d’abril: Joan Vallès, professor d’Art i 
Educació a la Universitat de Girona.





Cine Club Programació de hivern 2014

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.

Divendres, 7 de març de 2014

Mud
Mud
Jeff Nichols
EUA, 2012. VOS. 130 min

L’Ellis i el Neckbone tenen 14 anys. En 
una de les seves escapades habituals 
topen amb un home amagat en una illa 
al bell mig del Mississipí. És el Mud: li 

falta una dent, du una serp tatuada al braç, tragina pistola... El 
Mud també és un home que creu en l’amor i a l’Ellis n’hi cal 
molt, d’amor, per oblidar les tensions que hi ha a casa seva. 
De seguida, el Mud fa que els dos nois l’ajudin a refer la barca 
amb què se’n vol anar de l’illa. Mentrestant, als dos nois se’ls fa 
difícil aclarir què és veritat de tot el que els explica el Mud. ¿De 
debò ha mort un home i el persegueix la policia i els caçadors 
de primes? ¿Qui és, doncs, aquella dona misteriosa que acaba 
de desembarcar a la seva petita ciutat d’Arkansas?

Divendres, 21 de març de 2014

Hannah Arendt
Hannah Arendt
Margarethe von Trotta
Alemanya, 2012. 
VOS. 113 min

Hannah Arendt, filòsofa, pensa do ra 
i periodista, jueva exiliada als Estats 
Units, és enviada a Jerusalem pel New 
Yorker a cobrir el judici del criminal de 

guerra nazi Adolf Eichmann, que és jutjat i condemnat a mort. 
Durant quatre anys treballa, marcada per la controvèrsia, 
escrivint un llibre titulat Eichman a Jerusalem, un estudi 
sobre la banalització del mal. Aquest llibre aviat provoca un 
escàndol internacional.

Divendres, 10 de gener de 2014

Before midnight 
Abans de mitjanit
Richard Linklater
EUA, 2013. VOS. 108 min

A Before sunrise (1995), el Jesse i la 
Celine es van conèixer en un tren i van 
passar unes quantes hores romàntiques 
a Viena. A Before Sunset (2004), es van 

retrobar, tot aprofitant una etapa de la gira promocional del llibre 
del Jesse, a París. Ara, al cap de nou anys, la parella és a Grècia. Fa 
divuit anys, el Jesse i la Celine eren joves, tenien la vida per davant, 
es van enamorar. En fa nou, el retrobament fugaç es va convertir 
finalment en aparellament. 

Però als quaranta anys, la feina, les responsabilitats familiars, 
la consciència del pas del temps, les percepcions i les frustracions... 
¿com han afectat el seu amor?

Divendres, 7 de febrer de 2014

Cesare deve    
morire
Cèsar ha de morir
Paolo i Vittorio Taviani
Itàlia, 2012. VOS. 76 min

Finalitza la representació de Juli Cèsar, 
de Shakespeare, al teatre de la presó 

romana de Rebibbia. El públic aplaudeix entusiasmat, els llums 
s’apaguen i els actors tornen cap a les cel·les. 

Aquest títol suposa un dels retorns més inesperats i gratificants 
de fa dos anys. Quan semblava que ja ningú no es recordava dels 
autors de Padre padrone, La notte di San Lorenzo o Good morning 
Babilonia, els germans Taviani tornen a primera línia amb una 
docuficció que cal situar entre les seves millors obres. 

A Cesare deve morire la càmera es fa invisible i ens endinsa 
en l’ànima d’aquest grup de presos que assaja, amb esfereïdora 
convicció, el Juli Cèsar de Shakespeare. Alerta, que aquesta és una 
d’aquelles pel·lícules que no deixen a ningú indiferent. 
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Divendres, 14 de febrer de 2014

Barbara
Barbara
Christian Petzold
Alemanya, 2012.  VOS. 105 min

República Democràtica Alemanya, estiu 
del 1980. Barbara, una doctora, ha cursat 
una sol·licitud per emigrar a l’Oest; però 

la hi deneguen i el que és pitjor: com a càstig la traslladen de la 
capital a l’hospital d’una ciutat petita. Allà s’uneix al departament 
de Pediatria, sota les ordres d’un nou cap: André. No obstant 
això, Barbara procura no estimar-se gaire ni els companys ni els 
pacients. En realitat només espera que el seu amant, Jörg, acabi 
el pla que tots dos han traçat per escapar-se del país a través del 
Bàltic.

Divendres, 21 de febrer de 2014 

Cosmopolis
Cosmòpolis
David Cronenberg
Canadà i França, 2012 
VOS. 108 min

El caos i els disturbis en plena Nova 
York revelen un món crispat per la crisi 

econòmica. Dins d’una limusina que travessa tota la ciutat hi ha 
Eric Packer, un multimilionari que dedica el seu temps a invertir 
en finances. El seu únic objectiu del dia és tallar-se el cabell a la 
seva barberia preferida, situada a l’altra punta de Manhattan. Pel 
camí aniran passant la dona, els socis i les amants. Mentrestant, 
el seu imperi cau i descobreix que algú és a punt d’assassinar-lo.

 Amb un estil sobri i pausat, un discurs críptic i un toc 
d’humor, Cronenberg ens relata la seva particular visió del món 
actual, un conjunt de classes revoltades per un motiu o altre que 
passen per les ciutats sense saber ben bé cap on van les seves 
vides.
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22 de gener de 2014         
Dimecres • 19:30

The Big Parade
La gran desfilada 
Director: King Vidor

• 162 m.
• EUA, 1925 
• Muda 

Sala d’actes del Centre Lectura          Entrada lliure temporada 2013-14 · any xlvi · curs 45

carrer Major, 15 · 43201 REUS
977 773112
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secció de ciències 
de la comunicació

CINE 
CLUB

Programadors: 
Venanci Bonet 
Marcel Banús
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Di
ss

en
y 

i c
om

pa
gi

na
ci

ó:
 J

om
 P

àm
ie

s 
(Z
©
N
A

 9
77

31
70

42
)

amb la col·laboració de 

DE COMUNICACIÓ

amb el suport de 

la gran guerra:
            100 anys

SE
CC

IÓ
 C

C.
 C

OM
UN

IC
AC

IÓ
 C

EN
TR

E 
LE

CT
UR

A 
RE

US

12 de febrer de 2014         
Dimecres • 19:30

Wings
Ales 
Director: William Wellman

• 136 m.
• EUA, 1927 
• Muda 

26 de febrer de 2014         
Dimecres • 19:30

All Quiet on the 
Western Front
Tot tranquil al front 
Director: Lewis Milestone

• 128 m.
• EUA, 1930 
• VO anglesa, 
  subtítols en espanyol

12 de març de 2014         
Dimecres • 19:30

La grande illusion 
La gran il·lusió 
Director: Jean Renoir

• 109 m.
• França, 1937 
• VO francesa, 
  subtítols en espanyol

26 de març de 2014         
Dimecres • 19:30

Paths of Glory 
Senders de glòria
Director: Stanley Kubrick

• 84 m.
• EUA, 1957 
• VO anglesa, 
  subtítols en espanyol

02 d’abril de 2014         
Dimecres • 19:30

La Grande Guerra 
La gran guerra
Director: Mario Monicelli

• 137 m.
• Itàlia, 1959 
• VO italiana, 
  subtítols en espanyol 

09 d’abril de 2014         
Dimecres • 19:30

Gallipoli 
Gallipoli 
Director: Peter Weir

• 107 m.
• Austràlia, 1981 
• VO anglesa, 
  subtítols en espanyol 

CINE 
CLUB

MINI

CICLE

17 de març de 2014         
Dilluns • 19:30

Xerrada col·loqui
A càrrec de 
Ramon Arnabat Mata 
Professor d’Història 
Contemporània a la URV, 
membre del grup de 
recerca ISOCAC 
i president de l’IEP

La Gran Guerra, 
1914-1918: 

causes, fets i 
conseqüències 

cicLe La gran guerra cicLe cinema i poLÍtica

13 de gener
ELS IDUS DE MARÇ
George Clooney
T.O.: The Ides of March.
EUA, 2011, versió doblada, 101 
min.

27 de gener
INVICTUS – Clint Eastwood
EUA, 2009, versió doblada, 
134 min.

Cine Club Programació de hivern 2014
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Programació Teatre Bartrina,

hivern 2014

dissabte 18 de gener, 21 h
Wasteland 
Un espectacle de Lluís Danés.
Textos i narració: Eduardo Galeano. 
Música original: Lluís Llach. Coproducció: 
Grec 2013, Santa Mandra SLU i Andréas 
Claus Management, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

dissabte, 25 de gener, 21 h
El conte de Nadal
De Charles Dickens. Intèrprets: Enric Majó 
i Jaume Comas. Direcció: Francesc Cerro.

divendres, 31 de gener, 21 h 
Maria del Mar Bonet: Fira Encesa
En commemoració del centenari del 
naixement de Bartomeu Rosselló-
Pòrcel (1913-2013). L’espectacle 
coincideix amb l’exposició «Imitador 
del foc» situada al vestíbul del Centre 
de Lectura.

dissabte, 1 de febrer, 22 h
Berto Romero sigue con nosotros

Intèrpret: Berto Romero. Espectacle en castellà. 
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dissabte, 22 de febrer, 21 h
Jo mai
De la Cia. Prisamata. Intèrprets: Marcel Borràs, Laura 
Cabello, Àlex Monner, Oriol Pla i Xavier Sáez. Direcció: 
Iván Morales. Coproducció: Grec 2013, Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, Bitò Produccions, Centre 
d’Arts Escèniques de Terrassa i Companyia Prisamata.

dissabte, 8 de març, 21 h
Concert de Pascal Comelade i 
Pau Riba, presentant el seu nou 
disc Mosques de colors.

del 12 al 16 de març 
Festival Europeu de 

Curtmetratges FEC 2014.

diumenge, 23 de març, 18 h 
El món perdut de Salvador Espriu
Recital musicoliterari. Intèrprets: 
Joan Massotkleiner i Toti Soler. 
Direcció: Joan Massotkleiner i Toti 
Soler.

dissabte, 29 de març, 21 h
B-Flowers
Cia. Marta Carrasco. Intèrprets: Marta Carrasco, 
Anna Coll i Majo Cordonet. Creació i direcció: 
Marta Carrasco. Coproducció: CAET, CCVV 
i Temporada Alta 2013. Amb el suport de 
Departament de Cultura i Institut Ramon Llull.

diumenge, 30 de març, 18 h 
Red Pontiac
Intèrprets: Cristina Cervià i Míriam Iscla. Autor 
i direcció: Pere Riera. Producció: Sala Trono i 
Temporada Alta 2012.

inVitacions Per als socis del centre de lectura Pel 
CICLE D’HIVERN PRIMAVERA 2014.

ESPECTACLES DISPONIBLES:
El conte de Nadal (teatre), El món perdut de Salvador Espriu 
(teatre) i B-Flowers (dansa). Dues entrades gratuïtes per a cada 
soci i sempre per espectacles diferents.





Dia Internacional del Teatre

Divendres 28 de març, a les 19.30 h, a la sala d’actes, 
amb motiu del Dia Internacional del Teatre (27 de març) 
projecció del documental La història d’un Teatre Lliure, que fa 
un recorregut pels 35 anys d’història del Teatre Lliure a través 
de les persones que l’han fet possible, fent especial atenció 
als inicis del projecte.
Un documental dirigit pels realitzadors Manu Benavente i 
Marga Ninou, amb fotografia d’Alfons Garrido. Amb guió i 
realització de la productora barcelonina Manual, compta amb 
la coproducció de Televisió de Catalunya (se’n va passar un 
extracte de 56 minuts pel Canal 33) i el patrocini del grup 
Mémora. Durada completa del documental: 1h 45 minuts. 
La llista de persones que han dibuixat la història del Teatre 
Lliure és molt llarga. L’1 de desembre del 1976, un grup de 
joves actors, directors i tècnics iniciava l’aventura de crear una 
companyia i un teatre estables i en català, en un moment 
de la història del país en què la tan reclamada llibertat 
d’expressió tot just començava a treure el nas. El Teatre Lliure 
aixecava el teló de la sala del carrer Montseny amb l’obra 
Camí de nit.
El documental inclou entrevistes amb tots els membres 
fundadors: Lluís Pasqual, Pere Planella, Lluís Homar, Toni 
Sevilla, Fermí Reixach, Quim Lecina, Imma Colomer, Josep 

Actuacions, entrada gratuïta, 
consulteu la programació al web: 
www.cafeteatrereus.cat 

Minguell, Joan Ferrer, Anna Lizaran, Muntsa Alcañiz, Domènec 
Reixach i Xavi Clot. I recupera les veus dels desapareguts 
Fabià Puigserver, Carlota Soldevila i Josep Montanyès a través 
de material d’arxius sonors i audiovisuals. El documental 
també inclou les intervencions de gent de teatre com Carme 
Portaceli, Emma Vilarasau, Jordi Bosch o Josep Maria Mestres; 
crítics de teatre (Joan Anton Benach), etc. 

edicions deL centre
Divendres 28 de febrer, a les 19.30 h, a la sala d’actes, 
presentació a càrrec de Magí Sunyer, professor de Literatura 
Catalana de la URV i president de la Secció de Llengua i 
Literatura, del volum 128 de les Edicions del Centre: Ernest 
Casajuana, poesia i teatre d’Albert Ventura. Un treball de 
recerca coeditat amb Arola Editors i Publicacions de la URV. 
Encara que nascut a Vilanova i la Geltrú (1890), el poeta 
Ernest Casajuana Escofet es pot considerar reusenc ja que 
la seva família vilanovina es traslladà a viure a Reus, on va 
romandre fins a la seva mort l’any 1961 i on tenia la feina al 
carrer de Llovera. Va publicar dues obres en vida: els reculls 
poètics Evocacions (1948) i Sant Bernat de Menthon (1951) i 
l’any 2012 es va publicar la novel·la Nurineus, recitat del poble 
espanyol de Vilaclosa, edició publicada per Cossetània Edicions 
amb revisió a cura de Mariona Bertomeu i Albert Ventura.
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Activitats de les seccions. Hivern 2014
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Activitats al Centre de Lectura, sala d’actes, 19.30 h
secció de Geografia i Història
Dimecres 15 de gener, presentació del 
llibre: Atac i defensa de la rereguarda. Els 
bombardeigs franquistes a les comarques 
de Tarragona i Terres de l’Ebre, 1936-
1939, de Ramon Arnabat i David Iñiguez. 
Presentació a càrrec d’Ezequiel Gort, 
director de l’Arxiu Comarcal del Baix Camp 
i dels autors. Projecció del documental de 
Danae López, Miquel Malet, Ramon Arnabat i David Íñiguez: 
Ruixats de foc (20’) amb entrevistes i imatges inèdites sobre 
els bombardeigs a les comarques meridionals.

Dijous 16 de gener, conferència: «El 15 de gener de 1939: la 
fi de la República a Reus», a càrrec de Joan Navais, doctorand 
en Història Contemporània. Activitat inclosa en la programació 
del Campus Extens Antena del Coneixement de la URV. 

Dimecres 5 de febrer, presentació del llibre 
Justícia i poder a Catalunya abans de l’any mil de 
Josep Maria Salrach Marés, catedràtic d’Història 
medieval a la Universitat Pompeu Fabra.

Dissabte 15 de febrer a partir de les 10.30 h, 
visita organitzada a Cal Navàs, joia modernista de 
Lluís Domènech i Montaner.
Preu pels socis: 8 euros. No socis: 10 euros.
Inscripcions a: secretaria@centrelectura.cat. 

Dimecres 19 de febrer, conferència 
de Pablo Aravena, professor d’Història 
de la Universidad Viña del Mar i de la 
Universidad de Valparaiso: «Salvador 
Allende y la Unidad Popular: reflexiones a 40 años del 
Golpe de Estado de 1973». Ho organitza: grup de recerca 
Isocac. 

Dimecres 5 de març, presentació del llibre: Jo, Vilana 
Perles, de Sebastià Sardiné Torrentallé, investigador 
històric, promotor del Centre d’Estudis Vilana Perles 
d’Oliana. 

Divendres 7 de març, conferència de Josep M Castellví i 
Josep Tizne: «Els Naufragis de la Gran Guerra al Camp de 
Tarragona», dins els actes del 50è aniversari de la Fundació 
de la Societat d’Estudis i Deports Subaquàtics (SEDES). 

Dilluns 10 de març, presentació del llibre: Un pessic a 
l’ànima d’Alfons Cama i Saballs. Hi intervindran: Jordi 
Albertí, de l’Editorial Gregal; Dolors Quintana, actriu; Coia 
Valls, escriptora que presentarà l’obra, i Alfons Cama, autor 
del llibre.

Dilluns 17 de març, conferència del doctor Ramon 
Arnabat, professor d’Història Contemporània de la URV: «La 
Gran Guerra, 1914-1918: causes, fets i conseqüències».

Dilluns 31 de març, cicle “Skyline, poc conegut”: xerrada: 
«Chicago, arquitectura i art» a càrrec de Teresa Felip 
Capdevila.





secció de ciències polítiques, socials i 
econòmiques
Dimecres 8 de gener, a les 19.30 h, a la sala d’actes, 
presentació del col·lectiu Aula Delmar de la Selva del 
Camp, que es dedica a tot el tema relacionat amb el 
creixement personal, l’entrenament personal i la PNL. 

Dimecres 8 de gener, a les 19.45 h, a la sala Hortensi 
Güell, inici dels cursos de Dansa Lliure del trimestre, amb 
sessions cada dimecres. 

Dimarts 14, a les 19.30 h, a la sala d’actes, conferència/
taula rodona: «Viure del conte», a càrrec de Josep Maria 
Alcañiz, psicòleg. Amb la col·laboració de la Delegació de 
Tarragona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. 

Dilluns 20, a les 18 h, a la sala seccional, inici del curs 
trimestral «Estratègies de comunicació i tècniques de parlar 
en públic» a càrrec de Rosa Mateu. Ho coorganitza: Escola 
de Lletres de la Biblioteca del Centre. 

Divendres 31 de gener, 28 de febrer i 28 de març, a la 
sala seccional, a les 20 h, reunió de l’Escola Essencialista. 

Divendres 14 de febrer, a les 19.30 h, a la sala d’actes, 
conferència: «Com el desenvolupament motriu afecta els 
aprenentatges», a càrrec de Laura Pla, psicopedagoga 
especialitzada en treball psicomotriu.
Hi col·labora: Centre Espai l’Aura.
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Dissabte 22, a les 10 h, a la sala Hortensi Güell: 
«Educant les teves emocions», taller de desenvolupament i 
creixement personal. Curs per a joves i adults. Durada total: 
quatre hores. 

Dilluns 24 febrer, a les 19.30 h, a la sala d’actes, 
conferència: «Salut i benestar. Com ens podem ajudar» 
a càrrec d’Albert Isern. Xerrada per a tots els col·lectiu 
que aporta una visió de salut integral, relacionant els 
problemes bucals amb les malalties i patologies del nostre 
cos, amb la col·laboració de Clínica DentTech.

Cercle d’ Amics de Bruno Gröning: a l’aula 21, dissabtes 4 i 
25 de gener, 15 de febrer, 8 de març i 29 de març. A les 11 
h: iniciació, a les 18 h: reunió.

secció de música 
Dissabte 4 de gener, a les 20 h, a la sala d’actes: 
Concert de Música Instrumental del Barroc. 
Conjunt Àtria: Isabel Soteras, violí; Guillem Cabré, violí; Júlia 
Santos, flauta; Carla Rovirosa, violoncel. Preu: 5 € (2 € per 
al socis del Centre de Lectura).
Ho organitza: Escola de Música i Secció de Música.

Dijous 27 de març, al Teatre Bartrina, a les 19.30 h, 
concert de solistes i grups instrumentals de l’Escola de 
Música del Centre. 





secció de tecnologia (grup d’arqueologia)
Dilluns 13 de gener, a la sala de projeccions, inici de les reunions 
setmanals del Grup d’Arqueologia. 

Dilluns 20 de gener, a la sala seccional, xerrada: «Un episodi de la 
repressió borbònica al Camp de Tarragona: l’enderroc de les muralles 
de la Selva del Camp (1714)».

Dissabte 25 de gener, visita a les muralles i al castell del paborde 
de la Selva del Camp.

Dilluns 17 de febrer, a la sala seccional, xerrada «La campanya del 
Carrasclet al Camp de Tarragona (1719)».

Dilluns 17 de març, a la sala seccional, xerrada: «Un mas, un 
topònim i un parany: la guerra de Successió a les muntanyes de 
Prades». 

Dissabte 22 de març: Visita al Mas del Nebot (Mont-ral) i al 
Desenrocat dels Castellans (La Febró).

secció de ciències de l’educació
Dijous 9 de gener, a les 19.30 h, a la sala 
d’actes, presentació llibre: Gatherings. How 
to participate in, host or facilitate rEvolutions 
with abracadabra de Magda Barceló. 

Dimecres 22 i 29 de gener, a les 18 h, a 
la sala de projeccions: taller d’aproximació a 
l’heràldica, a càrrec d’Ezequiel Gort, arxiver 
municipal. Activitat coorganitzada amb el 
Centre de Recursos Pedagògics del Baix Camp 
i l’Ajuntament de Reus. 

Dijous 23 de gener, a la sala d’actes, 
cicle: Els nostres pedagogs: conferència 
«Educar: què és? Biologia, més societat i 
potser llibertat», a càrrec d’Octavi Fullat. 
Amb voluntat d’homenatge, la secció 
de Ciències de l’Educació enceta un nou 
cicle tot oferint la tribuna del Centre a 
pensadors i pedagogs. Si bé Octavi Fullat 
és fonamentalment un filòsof el seu 
pensament sempre s’ha inserit en allò 
que suposa el fet d’educar.

Dimarts 11 de febrer, presentació del llibre: Anatomia 
d’un desengany de Germà Bel, presentarà l’acte Ferran 
Mañé, professor del Centre de Recerca en Economia 
Industrial i Economia Pública de la URV. Activitat organitzada 
conjuntament amb la Secció de Ciències Polítiques i 
Econòmiques i l’Escola de Lletres. 
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convocatÒria assembLea ordinària gener 2014
El president del Centre de Lectura convoca a Assemblea General 
ordinària el dimarts 28 de gener de 2014 a les 19.30 h,
amb el següent ordre del dia:
Aprovació, si escau, de l’informe del President
Aprovació, si escau, de la proposta de pressupostos per a l’any en curs, 
tenint en compte l’informe del Plenari de Juntes.
Aprovació, si escau, de la liquidació dels pressupostos de l’any anterior.
Aprovació dels inventaris.
Aprovació, si escau, de la memòria de gestió administrativa del Consell 
Directiu.
Aprovació, si escau, de la memòria de la Comissió de Garanties.
Elecció de tres socis interventors d’actes.
Precs i preguntes.





secció excursionista 

Sortides matinals tots els dijous a les 8 h,
a partir del 9 de gener.

Dijous 9 i 23 de gener i dimarts 4 de febrer, a les 
20 h assistència a l’acte de la 45a Flama de la Llengua 
Catalana organitzat, respectivament, pel CN Reus Ploms, el 
Reus Deportiu i l’Associació Excursionista de Reus.
Dijous 16, a les 20 h, a la sala seccional, audiovisual: 
Illes del Dodecanesos, a càrrec de Carles Maristany i Josep 
Maria Beltran. 
Dissabte 18, sortida matinal del dissabte.       
Dijous 30, a les 19.30 h, al vestíbul de la biblioteca, 
presentació de l’exposició restrospectiva a les vitrines: 
«Historia de la Flama de la Llengua Catalana». Fins al 15 
de febrer. A les 20 h, a la sala d’actes, xerrada: «La Llengua 
catalana a la Catalunya Nord», a càrrec de Miquel Mayol. 
Presentació de Fina Masdéu. 
Dissabte 1 i diumenge 2 de febrer, viatge a Prada de 
les entitats excursionistes de Reus, a la 45a Flama de la 
Llengua Catalana.

Dilluns 3, a les 19 h, a 
la sala d’actes: «Malta, 
últim refugi dels croats». 
Amb Santiago Nogués. Hi 
col·labora: Associació Jubilats 
BBVA. 
Dissabte 8 de febrer, a les 
17 h, a la plaça del Mercadal: 
arribada de la 45a Flama de 
la Llengua Catalana.

Dijous 13 de febrer, a les 20 h, acte central de la Flama 
de la Llengua Catalana. 
Diumenge 16, a les 7 h, excursió al Tossal dels Tres Reis. 
Acte conjunt de les entitats excursionistes de Reus per la 
Flama de la Llengua Catalana. 
Dijous 20, a les 20 h, a la sala d’actes, xerrada i 
audiovisual: Una altra visió d’Iran. A càrrec de Santi Nogués. 
Diumenge 23, anada a Montserrat. Celebració de la 
Flama de la Llengua Catalana. Acte organitzat per les 
entitats excursionistes de Reus.                               
Dijous 27, a les 20 h, a la sala d’actes, el documental de 
la Conca: Plantant una llavor. Amb la col·laboració de la 
Secció de Geografia i Història. 
Dilluns 3 de març, a les 19 h, a la sala d’actes: «Equador 
un batec d’esperança, segona part». Amb Santiago Nogués. 
Dijous 6, a les 20 h, a la sala seccional, projecció: La sal 
de Toquedenni, a càrrec de Manuel Julivert.
Dijous 13, a les 20 h, a la sala seccional, projecció: 
Islàndia, a càrrec de Mercè Bessó. 
Dijous 20, a les 20, a la sala seccional, documental: De 
la Colòmbia precolombina a la Colòmbia actual, a càrrec de 
Jaume de Porta.   
Diumenge 23, excursió a concretar.
Dilluns 24, a les 19 h, a la sala 
d’actes: «La Paz a les altures (Bolívia)». 
Amb Santiago Nogués. 
Dijous 27, a les 20 h. a la sala 
seccional: Pirineus estiu 2012 i 2013, a 
càrrec de Joan Papasseit.
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Oferta formativa de les escoles del Centre

Escoles de Dansa, Teatre, Música, Música Moderna, Art, Idiomes (Anglès, Italià, Rus) i de Lletres. 
Consulteu cursos i tallers al web www.centrelectura.cat.

activitats de l’escola de dansa
ACTuACIoNS: 
Gala Infantil el 26 de gener al Centre 
Municipal de Valls. Hi participen els alumnes 
de 3r d’Iniciació a la Dansa Clàssica. Ho 
organitza l’Associació de Professors de 
Dansa de les Comarques de Tarragona. 

Al Teatre Bartrina, el 24 de gener, a les 19.30 h, 
representació del musical: Fama, a càrrec dels alumnes de 
Jazz i Funky. Hi participen alumnes de 3r curs de Teatre.

Actuació al Flash Back, el 7 de febrer, amb alumnes de Jazz/
Funky. Ho organitza l’Associació de Professors de Dansa.

Gala Giradansa (de l’Associació de Professors de Dansa) 
el 23 de març, amb la participació de la Jove Companyia 
del Centre de Lectura.

Al Teatre Bartrina, el divendres 28 de març, a les 19 h: 
representació de Pere i el Llop de Prokofiev, a càrrec dels 
alumnes del nivell elemental i 1r de grau mig, i El soldadet 
de Plom, a càrrec dels alumnes de 3 a 7 anys i la Jove 
Companyia del Centre de Lectura, conjuntament amb 
l’Escola Municipal de Celrà. El maquillatge va a càrrec dels 
alumnes del grau superior de Caracterització i Maquillatge 
professional de l’IES Cal·lípolis de Tarragona.

Masterclass: Jazz l’1 de febrer, Espanyol el 22 de 
febrer, Funky el 29 de març.

Festa de carnaval el 4 de març i curset de 
maquillatge. 

Exàmens quatrimestrals de Clàssic. Del 3 al 8 de 
febrer avaluació interna de nivells. 

monogràfics de l’escola de teatre
Dissabte 18 de gener, de 10 a 14 h, a 
la sala Hortensi Güell, taller monogràfic 
de veu: «La veu i el text», a càrrec de 
Rosa Cadafach, actriu, llicenciada en 
Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de 
Barcelona. Ha estudiat ritme i elocució en la poesia 
amb Salvador Oliva i tècniques de veu i respiració. 
Ha impartit classes d’expressió oral i tècniques de 
la veu a l’Institut del Teatre de Barcelona i Terrassa.

Dissabte 15 de març, de 10 a 14 h, a la sala 
Hortensi Güell, taller monogràfic de maquillatge 
i caracterització, a càrrec de Teresa Costa, 
professora de maquillatge i caracteritzacions als 
Instituts del Teatre de Barcelona i Terrassa, al 
Centro Andaluz de Teatro, de Cinema, etc.





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; Geografia i Història "

consulteu les condicions especials per a socis a la web:
www.centrelectura.cat
Pots fer-te soci a través del web. Els fills fins als 23 anys, dels socis 
al corrent de pagament, poden sol·licitar la seva inscripció com a 
soci exempt de pagament, amb carnet de soci personal i posibilitat 
d’utilitzar tots els serveis que ofereix el Centre.

campanyes de socis:
torna a casa Condicions especials per a aquelles persones que van 
ser sòcies del Centre amb anterioritat: ingrés com a soci sense la 
quota d’entrada de 40e i lliurament gratuït d’un exemplar de les 
Edicions del Centre.
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 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 (de 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 a través del web  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.
Import mensual de les quotes dels socis 
numeraris: 14E al mes.





Consell Directiu del Centre de Lectura. President: Xavier Filella Fargas. Secretari general: Josep Fàbregas Roig. Interventor general: Alfred Lerga Ramos. Assessoria jurídica: 
Ricard Foraster Adserà. Secretària del Consell Directiu: Pilar Anguera Nolla. Activitats acadèmiques i de recerca: Joan Navais Icart. Biblioteca i activitats docents: Dolors Sugranyes 
Liñana. Activitats culturals: Dolors Juanpere Viñeta. Patrimoni arquitectònic: David Tapias Monné. Consorci del Teatre Bartrina: Montserrat Auqué Gahete. Director d’activitats 
literàries: Magí Sunyer Molné. Relacions públiques i Edicions: Mercè Costafreda Felip. Web i noves tecnologies: Guillem Robert Anguera. Ciència: Xavier Correig Blanchar. Exposicions 
i art: Albert Macaya Ruiz. Fons d’art: Ester Ferrando Casas. Projectes: Josep Iglèsias Cirac. 
Plenari de Juntes. President: Jaume Massó Carballido. Vicepresidenta: Teresa Felip Capdevila. Secretaris: Natàlia Borbonès, Hèctor Fort i Antoni Olmos. Secció de Comunicació: 
Venanci Bonet Fores (president), Marcel Banús Banús, Marià Arbonès Arbonès, Natàlia Borbonès Juanpere, Joan Maria Pàmies Martorell. Secció d’Educació: Joan Antoni Garola 
Carretero (president), Xavier Ferré Trill, Maria Betlem Oriol Andreu, Núria Olesti Bros, Antoni Llaveria Pàmies. Secció de Música: Antoni Colom Soronelles (president), Dolors 
Esquerda Aymamí, Santi Moreno Vernis, Maria Glòria Mariné Ferré, Adelaida Amigó Ferrater. Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques: Joan Guix Oliver (president), 
M. Carmen Martínez Garcia, Dolors Escardó Oliva, Núria Guarro Bachs, Josep M. Roig Rom. Secció Excursionista: Jaume Gilabert-Padreny Ornosa (president), Andreu Pujol Gomis, 
Andreu Ferré Ferré, Josep Abelló Barbat, Montserrat Cabrelles Pujolras. Secció de Ciències Exactes, Físiques i Naturals: Josep Cos Gómez (president), Anna Jove Monné, Octavi 
Forns Martí, Josep M. Toset Roig, Francesc Amorós Bonet. Secció de Tecnologia: Iban Cabrelles Albareda (president), Aleix González Ortiz, Jaume Roigé Salvadó, Magda Rovira 
i Bondia, Mariona Iglesias Moya. Secció d’Art: Aureli Ruiz Torres (president), Ester Ferrando Casas, Albert Macaya Ruiz, Claudia Egea Sabaté, Teresa Felip Capdevila. Secció de 
Llengua i Literatura: Magí Sunyer Molné (president), Montserrat Auqué Gahete, Montserrat Moragas Ventosa, Dolors Juanpere Viñeta, Mar de Anciola Moragas. Secció de Geografia 
i Història: Jaume Massó Carballido (president), Antoni Olmos Simón, Antoni Puig Solé, Hèctor Fort Robert, Marc Ferran Sans. 
Comissió de Garanties del Centre: Joan Ballester Grau (president), Josep Maria Balañà Cabrito (secretari), Joaquim Mallafrè Gavaldà, Jordi Agràs Estalella i Josep Ramon 
Fuentes Gasó (jurista). 

El Centre de Lectura és una institució cultural de 
referència del país. De fet, es tracta d’un dels primers 
ateneus de Catalunya, fundat l’any 1859 amb la 
voluntat d’alfabetitzar i ensenyar a llegir la població 
obrera i les capes més desfavorides de la societat.
En el decurs dels 154 anys d’història el Centre ha anat 
conformant un projecte molt ampli: disposa d’una de 
les principals biblioteques patrimonials de Catalunya 
(conjuntament amb la Biblioteca de Catalunya, la 
Biblioteca Arús, la Biblioteca del Centre Excursionista 
de Catalunya, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de 
Vilanova i la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès); d’un fons 
d’art de primer ordre amb obres destacades del segle 
xix i del xx; d’una important oferta docent amb escoles 
de Dansa, Teatre, Lletres, Música, Música Moderna, 
Idiomes i Art, que apleguen cada curs uns 800 alumnes; 
d’una programació d’activitats culturals, molt intensa i 

continuada amb més de cent 
propostes trimestrals; d’una 
col·lecció editorial d’assaig i 
recerca: Edicions del Centre, 
amb 127 volums publicats; 
i d’un balanç social que 
contempla l’accés al Centre de 
Lectura durant el curs acadèmic 
d’una mitjana de més de mil 
persones diàries.
El Centre, premi d’Honor 
Lluís Carulla (1982), Creu de Sant Jordi (1983) i Premi 
Nacional de Cultura (2013), manté relacions regulars 
amb la universitat Rovira i Virgili a través de l’Antena del 
Coneixement Campus Extens i és propietari del Teatre 
Bartrina, el qual està cedit al Consorci del Teatre Bartrina, 
cogestionat per l’Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura.





ACTIVITATS Més informació a la pàg.

Dia a dia          (127 motius per apropar-te al Centre)

gener 2014
Fins al 4  Exposició «Entre el cel i la terra», de Josep Santesmases Sala Fortuny
Fins al 4  Mercat de Nadal «Showroom». Vestíbul Centre
Fins a l’1 de febrer Exposició «Imitador del foc», sobre Bartomeu Rosselló-Pòrcel.  Vestíbul Centre
ds.4 11 h Reunió iniciació amics de Bruno Groning. Aula 21 22
ds.4 18 h Reunió d’amics de Bruno Groning. Aula 21 22
ds. 4 20 h Concert de Música instrumental del Barroc. Conjunt Àtria. Sala d’actes 22
dt. 7 18.30 Inici curs trimestral de l’Escola de Teatre Sala Hortensi Güell
dt. 7 10 h Exposició Tresors de la Biblioteca: One hundred masterpieces of japanese pictorial art. Tokyo:
  Shimbi Shoin, 1909. Fins al 31 de març.  Vestíbul Biblioteca 13
dc. 8 19 h Inici curs trimestral del Taller d’Escriptura. Sala seccional
dc. 8 19.30 h Presentació del col·lectiu Aula Delmar. Sala d’actes 22
dc. 8 19.45 h Inici curs trimestral de Dansa Lliure. Sala Hortensi Güell 22
dj. 9 8 h Inici de les sortides matinals de cada dijous de la Secció Excursionista.  24
dj. 9 19.30 h Presentació del llibre Gatherings, de Magda Barceló.  Sala d’actes 23
dv. 10 19.30 h Presentació del llibre Ramon Amigó i Anglès, pedagog del territori (1925-2011) de Xavier Ferré.
  Presentació a càrrec de Josep Murgades. Sala d’actes 8
dv. 10 20 h Inauguració de l’exposició del cicle d’art contemporani «Polítiques de la resistència». Fins al 14 de febrer. Sala Fortuny 14
dv. 10 21 h Cineclub: Abans de mitjanit, de Richard Linklater. Teatre Bartrina 16
ds. 11 19.30 h Acte lliurament guardó dels Retaules Vivents de Nadal Sala d’actes
dl.13 19.30 h Cineclub, cicle cinema i política: Els idus de març, de George Clooney. Sala d’actes 17
dl. 13 19.30 h Inici de les trobades setmanals del Departament d’Arqueologia Sala Seccional 23
dt. 14 19 h Inici de la programació trimestral sobre Andrea Camilleri. Sala de projeccions 13
dt. 14 19.30 h Conferència taula rodona «Viure del conte». Sala d’actes 22
dc. 15 19.30 h Presentació del llibre: Atac i defensa de la rereguarda.eEls bombardeigs franquistes a les comarques
  de Tarragona i Terres de l’Ebre, de Ramon Arnabat i David Iñiguez Sala d’actes 21
dj. 16 19.30 h Antena del Coneixement URV: conferència de Joan Navais «El 15 de gener de 1939: la fi de la República a Reus». Sala d’actes 6
dj. 16 20 h Audiovisual «Illes dels Dodecanesos». Secció Excursionista 24
ds. 18 8 h Excursió matinal de la Secció Excursionista.   24
ds. 18 10 h Monogràfic de l’Escola de Teatre amb Rosa Cadafalch: «La veu i el text». Sala Hortensi Güell 25
ds. 18 21 h Wasteland, espectacle de Lluís Danés. Teatre Bartrina 18
dl. 20 19.30  Conferència  «Viure d’escriure (i escriure del viure)»  a càrrec de Jordi Llavina, Sala d’actes 8
dl. 20  19.30 h Xerrada «Un episodi de la represió borbònica al Camp de Tarragona: l’enderroc de les muralles de la Selva del Camp (1714)» Sala seccional 23
dt. 21 19.30 h Sessió En Veu Alta: L’home que ponia ous, de Rosa Pagès.  Sala d’actes 10
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dc. 22 18 h Taller d’aproximació a l’Heràldica, a càrrec d’Ezequiel Gort, arxiver municipal. Sala de projeccions 23
dc. 22 19.30 h Cineclub, cicle La Gran Guerra 100 anys: La gran desfilada, de King Vidor.  Sala d’actes 17
dj. 23 19.30 h Conferència «Educar: què és?. Biologia, més societat i potser llibertat»,  a càrrec d’Octavi Fullat, filòsof. Sala d’actes 23
dv. 24 19.30 h Presentació de la Revista Domenechiana del Centre d’Estudis Lluís Doménech i Montaner.  Sala d’actes
dv. 24  19.30 h Representació de Fama, per l’Escola de Dansa del Centre.  Teatre Bartrina 26
ds. 25 11 h Reunió iniciació amics de Bruno Groning. Aula 21 22
ds. 25 11 h Visita a les muralles i al castell del Paborde de la Selva del Camp. La Selva del Camp 23
ds. 25 11 h Taller d’origami amb Mercè Piqué. Biblioteca Infantil 13
ds. 25 18 h Reunió d’amics de Bruno Groning. Aula 21 22
ds. 25 21 h El conte de Nadal, de Charles Dickens. Direcció de Francesc Cerro. Teatre Bartrina 18
dl. 27 19.30 h Cineclub, cicle cinema i política: Invictus, de Clint Eastwood. Sala d’actes 17
dt. 28 19.30 h Assemblea General Ordinària Sala d’actes 25
dc. 29 19.30 h Cicle Ciència a debat al Centre de Lectura: taula rodona «Recerca i innovació a Reus». Sala d’actes 6
dj. 30 19 h Club de novel·la negra. Sala seccional 13
dj. 30 19.30 h Inauguració d el’exposició retrospectiva de la Història de la Flama de la Llengua Catalana. Fins al 15 de febrer. Vestíbul Biblioteca 24
dj. 30 20 h Xerrada de Miquel Mayol amb motiu  de la Flama de la Llengua Catalana. Secció Excursionista 24
dv. 31 19.30  Acte de la Recepció Anual d’entitats. Concert del quartet de Camerata XXI. Sala d’actes 4
dv. 31 20 h Reunió de l’Escola Essencialista.  Sala seccional 22
dv. 31 21 h Maria del Mar Bonet: Fira encesa, espectacle musical amb poemes de Bartomeu Rosselló-Pòrcel.  Teatre Bartrina 18
Febrer
ds. 1 22 h Berto Romero sigue con nosotros, espectacle en castellà. Teatre Bartrina 18
dl. 3 19 h Audiovisual Malta, últim refugi dels croats, amb Santi Nogués. Sala d’actes 24
dc. 5 19 h Inici del curs d’escriptura de contes infantils, a càrrec de Núria Naval. Sala de projeccions 12
dc. 5 19.30 h Presentació del llibre Justícia i poder a Catalunya abans de l’any mil, de Josep Maria Salrach Marés. Sala d’actes 21
dj. 6 17.30 h Quarta trobada «Hipòtesis d’Arquitectura»: «Aprenentatge».  Escenari Teatre Bartrina 5
dv. 7 21 h Cineclub: Cèsar ha de morir, de Paolo i Vittorio Taviani. Teatre Bartrina 16
dt. 11 19.30 h Presentació del llibre Anatomia d’un desengany, de Germà Bel. Sala d’actes 8
dc. 12 19.30 h Cineclub, cicle La Gran Guerra: Ales, de William Wellman. Sala d’actes 17
dj. 13 19.30 h Cicle Ciència a Debat: «Smart Cities i privadesa» a càrrec del professor Josep Domingo. Sala d’actes 6
dv. 14 19.30 h Conferència «Com el desenvolupament motriu afecte els aprenentatges», a càrrec de Laura Pla. Sala d’actes 22
ds. 15 10.30 h Visita a Cal Navàs organitzada per la Secció de Geografia i Història.  Cal Navàs 21
ds. 15 11 h Reunió iniciació amics de Bruno Groning. Aula 21 22
ds. 15 18 h Reunió amics de Bruno Groning. Aula 21 22
dg. 16 7 h Excursió als Tossal dels Tres Reis. Tossal dels Tres Reis 24
dl. 17 19 h Xerrada: «La campanya del Carrasclet al Camp de Tarragona (1719)». Sala seccional  23
dc. 19 19.30 h Conferència de Pablo Aravena, professor xilè d’Història: «Salvador Allende y la Unidad Popular:
  reflexiones a 40 años del Golpe de Estado de 1973». Sala d’actes 21
dj. 20 20 h Xerrada audiovisual: «Una altre Visio de Iran». A càrrec de Santi Nogués. Sala d’actes 24
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dv. 21 20 h Inauguració de l’exposició del cicle d’art contemporani «Dissidències». Fins al 28 de març.  Sala Fortuny 14
dv. 21 21 h Cineclub: Cosmópolis, de David Cronenberg.  Teatre Bartrina 16
ds. 22 10 h Taller de desenvolupament i creixement personal «Educant les teves emocions» Sala Hortensi Güell 22
ds. 22 11 h Taller d’origami, a càrrec de Mercè Piqué.  Biblioteca Infantil  13
ds. 22 21 h Jo mai, espectacle de la Companyia Prisamata.  Teatre Bartrina 18
dg. 23 8 h Anada a Montserrat, celebració de la 45 Flama de la Llengua Catalana. Montserrat 24
dl. 24 19.30 h Conferència «Salut i benestar.Com ens podem ajudar» a càrrec d’Albert Isern. Sala d’actes 22
dt. 25 19.30 h Sessió En Veu Alta: contes de Mercè Rodoreda. Presentació de Joaquim Mallafrè. Sala d’actes 10
dc. 26  19.30 h Cineclub, cicle La Gran Guerra 100 anys: Tot tranquil al front, de Lewis Milestone. Sala d’actes 17
dj. 27 20 h Documental 5. 1 de la Conca de Barberà: «Plantant una llavor». Sala d’actes 24
dv. 28 19.30 h Presentació del llibre 128 de les Edicions del Centre: Ernest Casajuana, poesia i teatre, d’Albert Ventura.  Sala d’actes 20
dv. 28  20 h Reunió de l’Escola Essencialista. Sala seccional 22
marÇ
dl. 3 19 h  Audiovisual «Ecuador, un batec d’esperança» (segona part), de Santi Nogués. Sala d’actes 24
dt. 4 19.30 h Cicle Lletres del Camp: Èugeni Perea.  Sala d’actes 8
dm. 5 19.30 h Presentació del llibre Jo, Vilana Perles, a càrrec de Sebastià Sardiné.  Sala d’actes 21
dj. 6 19.30 h Cicle Ciència a debat al Centre de Lectura: «La obesitat, una epidèmia del Segle XXI a les societats
  occidentals», a càrrec del professor Jordi Salas. Sala d’actes 6
dj. 6 20 h Projecció de «La sal de Toquedenni». Secció Excursionista 24
dv. 7 19.30 h Conferència «Els Naufragis de la Gran Guerra al Camp de Tarragona», a càrrec de
  Josep M Castellví i Josep Tizne. Sala d’actes 21
dv. 7 21 h Cineclub: Fang, de Jeff Nichols. Teatre Bartrina 16
ds. 8 11 h Reunió iniciació amics de Bruno Groning. Aula 21 22
ds. 8 18 h Reunió amics de Bruno Groning. Aula 21 22
ds. 8 21 h Mosques de colors, concert de Pascal Comelade i Pau Riba.  Teatre Bartrina 19
dl. 10 19.30 h Presentació llibre Un pessic a l’ànima, d’Alfons Cama. Sala d’actes 21
del  12 al 16   Festival Europeu de Curtmetratges FEC 2014 Teatre Bartrina 19
dc. 12 19.30 h Cineclub, cicle La gran Guerra 100 anys: La gran il·lusió, de Jean Renoir.  Sala d’actes 17
dj. 13 19 h Jornades d’història: «Joan Prim i Prats, personalitat política i militar», inauguració d’exposiciò bibliogràfica. Vestíbul Biblioteca 7
dj. 13 19.30 h Jornades d’història: «Joan Prim i Prats, personalitat política i militar», projecció de la pel·lícula Prim, de Josep Buchs.  Sala d’actes 7
dj. 13 20 h Projecció «Islàndia», a càrrec de Mercè Bessó.  Secció Excursionista 24
dv. 14 19 h Jornades d’història: «Joan Prim i Prats, personalitat política i militar»: «Joan Prim en el context reusenc»,
  a càrrec de Marc Ferran i Jaume Massó (IMMR). Sala d’actes 7
dv. 14 20.15 h Jornades d’història: «Joan Prim i Prats, personalitat política i militar»: «L’actuació parlamentària de Prim,
  l’episodi de Mèxic i la Guerra d’Àfrica», a càrrec de Mercè Costafreda i Joan Navais.  Sala d’actes 7
ds. 15 10 h Teatre: taller monogràfic de maquillatge i caracterització, a càrrec de Teresa Costa. Sala Hortensi Güell 25
ds.15 10 h Jornades d’història: «Joan Prim i Prats, personalitat política i militar»: «La Guerra dels Set Anys,
  carlins versus liberals», a càrrec de Lluís Ferran Toledano i Ramon Arnabat.  Sala d’actes 7
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ds. 15 12 h Jornades d’història: «Joan Prim i Prats, personalitat política i militar»: «Context general del segle XIX
  a Catalunya i a l’Estat espanyol», a càrrec de Borja de Riquer i Josep Fontana Lázaro.  Sala d’actes 7
dl. 17 19.30 h Conferència «La Gran Guerra, 1914-1918: causes, fets i conseqüències», a càrrec del Dr. Ramon Arnabat.
  Activitat inclosa en el Cicle La Gran Guerra 100 anys.  Sala d’actes 21
dl. 17 19.30 h Xerrada «Un mas, un topònim i un parany: la Guerra de Successió a les muntanyes de Prades». Sala seccional 23
dt. 18 19.30 h Cicle Veus Literàries al Centre: Imma Monsó.  Sala d’actes 9
dm. 19 11 h Sessió de documentals, aula cinema URV. Antena Coneixement URV.  Sala d’actes 6
dm 19 19 h Sessió de documentals, aula cinema URV. Antena Coneixement URV.  Sala d’actes 6
dl. 20 19.30 h Xerrada d’art: Frederic Montornés. Salad’actes 15
dl. 20 20 h Documental «De la Colòmbia Precolombina a la Colòmbia actual». A càrrec de Jaume de Porta. Secció Excursionista 24
dv. 21 19.30 h Dia Internacional de la Poesia: sessió En Veu Alta dedicada a Joan Vinyoli. Presenta: Jordi Llavina.  Sala d’actes 11
dv. 21 21 h Cineclub: Hannah Arendt, de Margarette Van Trotta. Teatre Bartrina 16
ds. 22 10 h Visita al Mas del Nebot (Mont-ral) i al Desenrocat dels Castellans (La Febró) Mont-ral 23
ds. 22 11 h Taller d’origami, amb Mercè Piqué Biblioteca Infantil 13
dg. 23 18 h El món perdut de Salvador Espriu, recital músico-literari amb Joan Massotkleiner i Toti Soler. Teatre Bartrina 19
dl. 24 19 h Audiovisual «La Paz a les Altures (Bolívia)» de Santi Nogués.  Sala d’actes 24
dm. 25 19.30 h Xerrada d’art: Valentin Roma Sala d’actes 15
dc. 26 19.30 h Cineclub, cicle La Gran Guerra 100 anys: Senders de glòria, d’Stanley Kubrick Sala d’actes 17
dj. 27 19.30 h Concerts de solistes i grups instrumentals de l’Escola de Música del Centre. Teatre Bartrina 2
dj. 27 20 h «Pirineus  estiu 2012 i 2013» a càrrec de Joan Papasseit. Secció Excursionista 24
dv. 28 19 h Representació de Pere i el Llop, de Prokokiev a càrrec de l’Escola de Dansa del Centre. Teatre Bartrina 25
dv. 28 19.30 Projecció de documental La història d’un Teatre Lliure, amb motius dels actes del Dia Internacional del Teatre (27 de març).  Sala d’actes 20
dv. 28 20 h Reunió de l’Escola Essencialista.  Sala seccional 22
ds. 29 11 h Reunió iniciació amics de Bruno Groning. Aula 21 22
ds. 29 11.30 h Hora del conte a càrrec dels alumnes joves de l’Escola de Teatre del Centre. Biblioteca infantil 13
ds. 29 18 h Reunió amics de Bruno Groning. Aula 21 22
ds. 29 21 h B Flowers, companyia de dansa de Marta Carrasco.  Teatre Bartrina 19
dg. 30 8 h Sortida de la Secció Excursionista.  24
dg. 30 18 h Red Pontiac. Direcció de Pere Riera.  Teatre Bartrina 19
dl. 31 18 h Inici del taller de lectura en veu alta, fins al 2 de juny, cada dilluns.  Sala seccional 12
dl. 31 19.30 h Cicle «Skyline, poc conegut»,  xerrada: «Chicago, arquitectura i art», a càrrec de Teresa Felip Capdevila.  Sala d’actes 21

AVANç DE PROgRAMACIÓ DE PRIMAVERA 2014 

Cicle «Primavera de Lletres» amb motiu de Sant Jordi, II Trobada de Traductors al Català (Teatre), Cicle d’Art Contemporani, 67è 
Concurs Exposició Nacional de Roses, noves projeccions del Cineclub i noves sessions de lectures dramatitzades «En Veu Alta»… 
Activitats proposades per les seccions i escoles del Centre. Noves edicions. Programació de l’Antena del Coneixement de la uRV.
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