



Lletres, roses i música
L’últim trimestre del curs és especialment atractiu perquè ens porta la primavera i amb ella una
data cabdal en l’imaginari cultural i popular del nostre país: Sant Jordi. Al voltant del 23 d’abril els
llibres agafen un protagonisme indiscutible i amb ells comparteixen portada les roses, símbols de
la llum, de l’alegria i de la primavera. A casa nostra, al Centre de Lectura, enguany s’hi afegeix un
altre element que pensem que pot resultar altament atractiu: una programació regular de concerts.

Pel que fa a les activitats literàries, volem destacar-ne algunes de molt atractives. Per exemple,
la II Trobada de Traductors, enguany dedicada a la traducció teatral, que reunirà personalitats
destacades de la traducció de teatre al català; la Primavera de Lletres que conﬁgura una dotzena
d’activitats al voltant del món de la literatura endegades per la Secció de Llengua i Literatura i
l’Escola de Lletres de la Biblioteca; el Bloomsday, una commemoració anual per celebrar l’obra
de James Joyce, que està preparant Joaquim Mallafrè, i un seguit de presentacions de llibres, de
conferències i cicles, com el dedicat al 1714, organitzades per les diferents seccions del Centre.
Amb relació a la música s’enceta un cicle d’audicions musicals amb dos concerts didàctics familiars
del quartet de cordes Camerata XXI que continua amb una proposta de concerts proposats per la
Secció de Música i l’Escola de Música del Centre, que celebra els seus trenta anys d’existència. Els
concerts tindran lloc a la sala d’actes i a la sala Hortensi Güell.
En resum, tres mesos d’intenses i atractives activitats que conﬁem que despertin l’atenció i l’interès
de socis i públic en general.

LLETRES, ROSES I MÚSICA

El 67è Concurs Exposició Nacional de Roses enguany comporta una col·laboració amb l’Ajuntament
de Barcelona on, pel mes de maig s’ha programat el XIV Concurs Roses Noves dins del qual es preveu
la celebració Barcelona Rose Convention, els participants de la qual tenen previst un desplaçament
al Centre de Lectura de Reus per visitar la nostra exposició.



2014. Trobada de Traductors al Català: Teatre
Sala d’actes, divendres 25 d’abril de 2014

2014. TROBADA DE TRADUCTORS AL CATALÀ: TEATRE

18.30 h Inauguració de les jornades a càrrec de Xavier Filella Fargas, president del Centre de Lectura,
i de Valero Camps Bigorra, president de la Fundació Privada Reddis.



18.40 h
Joaquim Mallafrè:
«Traduir Samuel Beckett»

19.55 h
Francesc Cerro:
«El sentit i el valor de la paraula en la
posada en escena».
20.20 h
Taula rodona.

19.05 h
Victor Batallé:
«Pinter, de redactor de l’¡HOLA! (Hello!)
a premi Nobel».

19.30 h
Miquel Cabal Guarro:
«Traduir els russos».

21.15 h
Fi de la sessió i sopar de la trobada.

2014. Trobada de Traductors al Català: Teatre
DisSabte, 26 d’abril

10.55 h
Mabel Bofarull:
«La traducció: un repte literari».

11.20 h
Josep M. Jaumà:
«El teatre en vers i la poesia
“conversacional”»

12.10 h
Joan Sellent:
Shakespeare polivalent».
12.35 h
Sessió En Veu Alta:
«Els monòlegs de Hamlet».

13.00 h
Josep Murgades:
«Les traduccions de Bernhard i Panizza».
Conversa amb Natàlia Borbonès.
13.25 h
Taula rodona amb els ponents del matí.
13.50 h Cloenda

11.45 h
Pausa i cafè.
Amb el suport de

14.00 h Dinar de cloenda.
(Modera les jornades: Natàlia Borbonès, periodista)

2014. TROBADA DE TRADUCTORS AL CATALÀ: TEATRE

10.30 h
Alfred Arola:
«L’edició de traduccions
de teatre».



PRIMAVERA DE LLETRES
Cicle literari coOrdinat per la SecCió de Llengua
i Literatura i l’Escola de Lletres del Centre
Sala d’actes del Centre de Lectura, 19.30 h
Divendres 11 d’abril, presentació a càrrec
de Josep Murgades de «Quatre dècades
d’història cultural: Els Marges i L’Avenç»
amb motiu del quarantè aniversari d’Els
Marges i el número 400 de L’Avenç.

PRIMAVERA DE LLETRES

Presentació de dos llibres amb textos de Jordi Castellanos
editats conjuntament per totes dues revistes.
Activitat inclosa dins la programació del Campus Extens
Antena del Coneixement de la URV.



Dimecres 16 d’abril, presentació del
llibre de Dídac Pujol: James Joyce, Cartes.
Antologia editat per l’editorial Obrador
Edèndum. Les cartes de Joyce no són
gens literàries ni tenen res de ﬁctici, són
privades i, ﬁns i tot, íntimes. No foren
pensades perquè veiessin la llum pública
ni reﬂecteixen cap intercanvi d’idees entre persones
assenyades. Són espontànies com la mateixa vida; foren

escrites a rajaploma i foren adreçades a persones molt
properes. Es comptarà amb la participació de l’autor/
traductor Dídac Pujol, de Joaquim Mallafrè, traductor de
Joyce, i del col·lectiu En Veu Alta, que en farà una lectura.
Dimarts 22 d’abril, presentació de llibre
Pensant el riure de Josep Maria SalaValldaura, editat per l’editorial Obrador
Edèndum. Partint d’estudis solvents que fan
autoritat, l’assaig Pensant el riure reﬂexiona
sobre la hilaritat recorrent a textos literaris
i a acudits populars, sense negligir allò que
ens suggereixen les imatges.
Dimarts 29 d’abril, presentació, a càrrec de Joaquim
Mallafrè, del llibre Malanyet de Pere Audí. Editat per
Edicions de 1984, Malanyet és el nom d’una barriada
popular de Falset envoltada pels petits pobles de la
comarca del Priorat com ara el Masroig, els Guiamets, el
Molar, Marçà, Bellmunt, Capçanes… Pere Audí Ferrer ens

Dimecres 7 de maig, presentació del
llibre Jornades de la Secció Filològica
de l’Institut d’Estudis Catalans a Reus:
homenatge a Ramon Amigó i Anglès (20
i 21 d’abril de 2002). Edició a cura de
Joaquim Mallafrè. Presentació a càrrec
d’Isidor Marí Mayans, president de la
Secció Filològica de l’IEC.
Divendres 9 de maig,
presentació del llibre de Xavier
Garcia Homenots del Sud (tercera
edició). Un llibre de semblances
biogràﬁques publicat per Arola
Editors que inclou «retrats humans
apuntats, esquitxos de converses,
intents de descripció de paisatges
i feines; aquesta tercera sèrie dels
Homenots presenta un retaule

biogràﬁc, divers en edat i escenaris, que continua
donant –al sud de Catalunya– testimoni comú de
catalanitat i de nobles ideals humans.»
Dimarts 13 de maig, dins el cicle Veus
Literàries al Centre, es repassarà la trajectòria literària de Joan Francesc Mira i Casterà.
Joan Francesc Mira (València, 1939) és escriptor, antropòleg, sociòleg i professor universitari.
Com a assagista destaquen els treballs que es basen en la
situació de la llengua i el poble valencià, com Crítica de la
nació pura (1985), premis Joan Fuster i Crítica Serra d’Or
d’Assaig, o Sobre la nació dels valencians (1997), i la síntesi
històrica: Els Borja: família i mite (2000). És autor de novel·les
i reculls de contes: Viatge al final del fred (1984), Els treballs
perduts (1989), Borja Papa (1996), novel·la que va rebre els
premis Joan Crexells, el de la Crítica dels Escriptors Valencians i el Premi Nacional de la Crítica de Literatura Catalana,
i Quatre qüestions d’amor (1998), premi de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. L’any 2002 va guanyar el
premi Sant Jordi amb la novel·la Purgatori, que va merèixer
també el premi de la Crítica. A més de la seva faceta creativa
s’ha de ressenyar la seva tasca com a traductor, per la qual
també ha rebut diversos premis. Destaquen especialment les
versions de la Divina Comèdia (2001), de Dante Alighieri; la
dels Evangelis (2004), i la d’El tramvia, de Claude Simon. Per
la seva dedicació cívica ha rebut la Creu de Sant Jordi (1991)
i és l’actual president d’Acció Cultural del País Valencià.

PRIMAVERA DE LLETRES

trasllada a aquelles terres al principi
del segle XX. Hi són tots: carlins,
lligaires, anarquistes, el sometent,
la guàrdia civil, jornalers, minyones,
capellans i agitadors de tota mena.
Es comptarà amb la col·laboració
del Centre Quim Soler (el Molar), que
posarà el vi a la vetllada.



PRIMAVERA DE LLETRES

Dimecres 28 de maig, «Vicent Andrés
Estellés: 20 anys de memòria i de
combat». Ho organitza: Òmnium Baix
Camp i Secció de Llengua i Literatura
del Centre. Hi participa: Antoni Royo
Pérez, historiador (Universitat de
València), ha escrit novel·la històrica
sota el pseudònim de Jordi Querol,
dirigent del valencianisme cultural
a Castelló com a membre d’Acció
Cultural del País Valencià, Francesc Marco Palau, doctorand
en història contemporània de Catalunya de la Universitat
Autònoma de Barcelona i Vicent Salvador, professor de
Llengua i Literatura de la Universitat Jaume I de Castelló.



Vicent Andrés Estellés (Burjassot, l’Horta, 1924 - València,
1993). Poeta i periodista, considerat el principal renovador
de la poesia valenciana contemporània, és també recordat
com el poeta més gran que ha donat el País Valencià, del
segle xv ﬁns a l’actualitat, és a dir, des de l’època d’Ausiàs
March i Roís de Corella. Dels seus llibres de poesia, destaca
el segon volum de l’Obra Completa: Les pedres de l’àmfora,
que va rebre els premis Lletra d’Or (1974) i Crítica Serra d’Or
(1975). Són remarcables, també, dos poemaris que descriuen
el País Valencià: Llibre de meravelles i Mural del País Valencià.
Va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1978) i el
Premi de les Lletres Valencianes (1984).

Dimarts 3 de juny, dins el cicle Lletres del Camp, repàs
de la trajectòria literària de Maria Lluïsa Amorós Corbella.
Presentació a cura de Núria Monné, professora de Llengua
i Literatura Catalana.
Maria Lluïsa Amorós
(Reus, 1954) s’inicià com a
autora de narrativa infantil
i juvenil els anys 80. Ha
estat guardonada amb
un premi Vaixell de Vapor
i traduïda al castellà.
Algunes obres d’èxit són:
Poppis i Isolda (1986),
Aquella tardor amb Leprechaun (1988), Dietari secret
(1990), Jardí abandonat (1993), D’on véns, Jan? (1994),
Una setmana de Pasqua (2000), El misteri dels Farrioles
(2003) i Me’n torno al carrer Kieran (2008). També s’ha
dedicat a la novel·la per a adults: Els til·lers de Mostar
(1996), Vora el llac (1999), Un glop de calvados (2003). És
llicenciada en Filosoﬁa i Lletres i en Filologia Catalana. Fa
classes de llengua i literatura a Reus.

Hi col·labora:

James Joyce (1882-1941) va néixer a Rathmines, un
barri de Dublín, en el si d’una família nombrosa. L’ambient
familiar i els repetits canvis de casa, van familiaritzarlo amb un llenguatge popular de gran riquesa, i la
formació escolàstica dels jesuïtes va sistematitzar-ne el
coneixement.
Va escriure poesia, teatre i narrativa, però és en aquesta
última disciplina en la qual va adquirir el màxim prestigi
literari. Va reunir els poemes en tres reculls: Chamber
music (1907), Pomes pennyeach (1927) i Collected
poems (1936). Exiles (1918) és la seva única obra
de teatre, d’inspiració autobiogràﬁca i ressonàncies

ibsenianes. El recull de contes Dubliners (1914)
ens ofereix una sèrie de retrats de personatges de
la vida de Dublín, una ciutat que no deixarà de ser
present a les obres següents. A Portrait of the Artist
as a Young Man (1916) és una novel·la d’iniciació
i aprenentatge. Ulysses (1922), amb un esquema
vagament homèric, reprèn el personatge de l’obra anterior,
sense estímuls que el retinguin a Dublín, però desplaça
l’atenció a Leopold Bloom, un jueu irlandès amb les seves
petites aventures quotidianes: la inﬁdelitat de la dona, la
trobada amb els amics, l’antisemitisme del moment; un
dia banal es converteix en resum de tota una vida i de
tota l’èpica. Finnegans Wake (1939) és la novel·la més
complexa de Joyce; la mínima anècdota d’un taverner
amb tres ﬁlls dóna pas a l’onirisme d’una nit, en què els
elements fantàstics es barregen amb la realitat.
L’activitat inclourà conferències, lectures i una exposició
amb material relacionat amb l’autor irlandès.

PRIMAVERA DE LLETRES

Dimarts 16 i dimecres 17 de juny,
a les 19.30 h, a la sala d’actes:
commemoració del Bloomsday per tal
de celebrar la vida de James Joyce i la
seva obra més coneguda, Ulisses,, que consisteix a reviure
els esdeveniments de la novel·la, els quals succeeixen
el mateix dia a Dublín el 1904. El nom de la celebració
prové de Leopold Bloom el protagonista de l’obra. El 16
de juny va ser la data de la primera cita entre Joyce i la
que havia d’esdevenir la seva esposa, Nora Barnacle, quan
van passejar ﬁns al poble de Ringsend (prop de Dublín).
Conferència i exposició de materials sobre el Bloomsday el
dia 16 i projecció de la pel·lícula Bloom (2004) d’Stephen
Frears el dia 17.



Cicles musicals al Centre de Lectura
VENIU DE CONCERT!
La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura de Reus us proposen dos concerts familiars
amb la secció de cordes de l’Orquestra Camerata XXI.
Programes dels concerts didàctics familiars, a la sala d’actes del Centre

CICLES MUSICALS

Dissabte 12 d’abril, a les 12 h: «Una serenata»



Amb només 35 anys de vida,
Mozart va compondre més de
700 obres musicals. En surt
una mitjana de vint obres cada
any. Algunes d’elles no duren ni
un minut i d’altres superen les
dues hores. Com s’ho va fer? Els
historiadors diuen que dormia
molt poc i que el seu cap anava
més de pressa component que
la seva mà escrivint. Ens va deixar obres transcendentals
com Rèquiem, però també obres divertides i desenfadades,
com Petita serenata nocturna. Era habitual en aquella
època que els nobles vienesos organitzessin vetllades a
l’aire lliure en les quals es degustaven les exquisideses
culinàries de la zona, es menjaven gelats, es xerrava de
política, de moda, de xafarderies... mentre una orquestra
interpretava música.

Intèrprets: David Puertas (narrador) i la secció de cordes de
l’Orquestra Camerata XXI.
Programa: obres de Wolfgang Amadeus Mozart: Serenata
nocturna, Marxa Turca, ària «Voi, che sapete» de Les noces
de Fígaro, Divertimento en Re Major KV.136.
Amb el suport de:

Hi col·labora:

Dissabte 3 de maig, a les 12 h
«Veniu, a Venècia es fan concerts»
Diuen que fa tres-cents anys a Venècia el carnaval durava
mig any. També diuen que era la capital musical de
les terres italianes. I també
diuen que s’hi celebraven els
millors concerts i les millors
festes d’Europa. El que és
clar és que a Venècia es
respirava la música: els cants
dels gondolers, els teatres
d’òpera, els orfenats dedicats
a l’ensenyament de la música,
els palaus dels nobles... Allà al
mig, entre canals, góndoles, la
plaça de Sant Marc i el Palau Ducal, hi van néixer alguns
dels músics més destacats de tots els temps, com Antonio
Vivaldi, Tommaso Albinoni o els germans de casa noble
Alessandro i Benedetto Marcello.
La música, a Venècia, no para de sonar.
Intèrprets: David Puertas (narrador) i secció de cordes de
l’Orquestra Camerata XXI.
Programa: Luigi Boccherini: Danses, Tommaso Giovanni
Albinoni: Simfonia a 4, Antonio Vivaldi: adagio del concert
per a violí L’Estiu, Simfonia núm. 1, Concerto alla rústica.
Preu entrada: 5 euros. Socis Centre Lectura: 2 x 1.

Concerts amb motiu dels 30 anys de
l’Escola de Música del Centre de Lectura
Dissabte 10 de maig, a les 19.30 h,
a la sala d’actes:
Música catalana del Barroc, amb
Concertare, música barroca de cambra.
Dissabte 24 de maig, a les 19.30 h,, a la sala d’actes:
Música de cambra de l’època de Prim i Fortuny, amb
Ensemble Alyssum.
Concerts familiars de l’Escola de Música del
Centre a la sala Hortensi Güell
Dissabte 26 d’abril, a les 12 h, «El viatge del Carrasclet».
Idea original, text i música en viu: Alba Solé i Aina Roigé.
Il·lustracions: Pep Gavaldà. Partint de Reus, el gegant
Carrasclet iniciarà un viatge passant per tots els continents
per anar a visitar la resta de gegants (els Vitxets, els Indis,
els Japonesos, els Negres i els Moros) i així poder conèixer
les músiques i la cultura pròpies de cada indret.
Dissabte 31 de maig, a les 12 h,
concert familiar de l’Escola de Música:
«Els sons del paisatge».
Ho coordina: Anton Colom Soronellas.
Ho organitza: Secció de Música i Escola
de Música del Centre.
Preu entrada: 5 euros. Socis Centre Lectura: 2 x 1.



Cine Club Programació de primavera 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, 4 d’abril de 2014

Divendres, 25 d’abril de 2014

Divendres, 11 d’abril de 2014

L’exercice
de l’État

Gloria

Io e te

Sebastián Lelio

Bernardo Bertolucci

Pierre Schoeller

Xile i Espanya, 2013 VO. 110 min

L’exercici del poder
França i Bèlgica, 2011
VOS. 115 min

Al senyor Bertrand Saint-Jean, ministre de Transport, el desperta en plena
nit el seu secretari personal per comunicar-li que un autobús
ha caigut per un barranc. No té més remei que dirigir-se
immediatament al lloc de l’accident. Comença així l’odissea
d’un polític que s’ha de moure en un món cada vegada més
complex i hostil: lluites de poder, caos i crisi econòmica.

Tu i jo

Gloria

La Gloria és una dona que té 58 anys i
està sola en aquesta vida. Per omplirne el buit, farceix els dies amb tot
d’activitats i, de nit, busca l’amor a les
festes per a solters adults, on només
aconsegueix perdre’s en un reguitzell d’aventures sense cap
mena de sentit. Coneix el Rodolfo, un home de 65 anys que
s’acaba de separar i que s’obsessiona (i de quina manera) amb
la Gloria. Ella s’hi avé, sap que aquesta relació podria ser ben
bé la seva darrera oportunitat, però aquesta història d’amor
s’embolica perquè el Rodolfo té una dependència malaltissa
dels seus fills i la seva exdona. Així és com la Gloria acabarà
estavellant-se contra la cruel realitat del món i haurà de referse’n per encarar amb prou força la definitiva entrada a la
vellesa.

Itàlia, 2012. VOS. 103 min
Un adolescent de catorze anys, Lorenzo,
decideix tancar-se al soterrani de casa
seva per passar una setmana de vacances
lluny de tots. Vol viure el seu solipsisme en un somni de felicitat
sense conflictes, sense companys de classe emprenyadors.
Vol que el món, amb les seves regles incomprensibles, resti a
l’altre costat de la porta. Un dia, la seva germanastra Olívia, nou
anys més gran que ell, irromp al soterrani amb la seva frescor
i la seva vitalitat juvenils, li capgira el món i l’obliga (o no) a
acceptar el joc caòtic que és la vida.

CICLE LA GRAN GUERRA - Sala d’actes
02 d’abril de 2014

09 d’abril de 2014

Dimecres • 19:30

Dimecres • 19:30

La Grande Guerra

Gallipoli

La gran guerra
Director: Mario

Monicelli

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



Gallipoli

Director: Peter

Weir

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

Programació Teatre Bartrina,
Primavera 2014
Diumenge 6 d’abril a les 18 h, dissabte 17 de maig a
les 21 h i diumenge 6 de juliol a les 18 h:
CICLE DE CONCERTS REUS A 4 BANDES
Ho organitza: Banda Simfònica de Reus.
Dissabte, 12 d’abril, a les 21 h,
el Consorci del Teatre Bartrina presenta
JOAN MASDÉU en concert.
Presentació del seu nou disc Dissabte.
Diumenge, 13 d’abril, a les 12 h, PA SUCAT presenta
EL VESTIT NOU DE LA CAPUTXETA AMB BOTES.
Espectacle infantil de Roger Roig.
Intèrprets: Jordi Cartanyà
Direcció: Rosa Diaz, Jordi Purtí i Ramon Molins
Construcció de titelles: Eudald Ferré
Col·laboradors: Teatre Tantarantana i Xarxa Cultura
Dissabte, 26 d’abril, a les 21h,
MARIDOS Y MUJERES de Woody Allen
Intèrprets: Luís Bermejo, José Luís Torrijo, Gloria Miranda
Gas, Elisabet Gelabert, Ronald Fernando Soto i Nuria Mencía
Direcció: Àlex Rigola
Producció: Teatro de la Abadía
Espectacle en castellà.

Diumenge, 27 d’abril, a les 19 h, MISHIMA EN CONCERT.
Dissabte, 3 de maig, a les 21 h, FITO LURI en concert.
Presentarà el seu nou disc: 1440 BIORITMES I UNA TAULA
ON POT SEURE TOTHOM.
Del 10 al 12 de maig:
EXPOSICIÓ NACIONAL DE ROSES
CENTRE DE LECTURA DE REUS
Dijous, 15 de maig, a les 22 h,
AUTORRETRATO DE UN JOVEN CAPITALISTA ESPAÑOL.
Un monòleg a càrrec d’Alberto San Juan.
Espectacle en castellà.
II FESTIVAL RON VARADERO DEL BOLERO
Dissabte, 24 de maig, a les 21 h
MIGDALIA HECHAVARRÍA.
EL BOLERO DE CUBA.
Diumenge, 25 de maig, a les 19 h
TELVA ROJAS & JAMBOREE BIG LATIN
BAND & JOSÉ LUIS CORTÉS EL TOSCO.
Dissabte 12 de juliol, a les 21 h
XXI NIT DE CLAQUÉ A REUS.
Ho organitza: IMAC i Dixiclac Claqué.



Exposicions a la Sala Fortuny

EXPOSICIONS A LA SALA FORTUNY

Cicle d’art contemporani Resistències
Aquest cicle d’exposicions vol portar
a la llum propostes artístiques
contemporànies.
«Poètiques de la resistència»
Inauguració: 4 d’abril, a les 20 h.
Clausura: 28 d’abril
Participants:
Jordi Llort, Pilar Lanau,
Quim Packard i Ruﬁno Mesa



En el marc del Cicle d’Art Contempoani, el dimarts 1 d’abril,
a les 19.30 h, a la sala d’actes tindrà lloc una xerrada
sobre art a càrrec de Joan Vallès, professor d’art i educació
a la Universitat de Girona.
Curs Eines de Professionalització per a Artistes a càrrec de
Joan Morey. Curs de professionalització de l’artista en el
sector de les arts visuals.
Del 31 de març al 4 d’abril, de 17 a 20 hores. 15 hores.
Preu socis del Centre: 102 €.
Preu general: 120 €. Mínim: 10 persones.
Inscripcions a secretaria@centrelectura.cat.
Ho organitza: Secció d’Art.

Del 2 al 26 de maig
Exposició «Jujol,
arquitecteartista»
Un repàs a la trajectòria
de l’arquitecte
Josep Maria Jujol.
Ho organitza: Arxiu Jujol,
amb la col·laboració de
l’Escola d’Arquitectura de Reus.
A les 19.30 hores del divendres 2 de maig, a la sala
d’actes, presentació del llibre Jujol a Tarragona, a càrrec de
Josep Maria Jujol jr. i de Jordi Agràs, director dels Serveis
Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat.
A les 20 h, inauguració de l’exposició a la sala Fortuny.
Del 29 de maig al 12 de juny
«Exposició d’artistes de l’Institut
Batxiller Artístic Gabriel Ferrater».
Ho coordina: Josep Salmerón.
Del 27 de juny al 12 de juliol
«Exposició retrospectiva sobre
Joan Maria Llorens: 50 anys de pintura».

EXPOSICIONS AL VESTÍBUL DEL CENTRE DE LECTURA
Del 7 al 19 d’abril
Exposició de fotograﬁes «INTERIORS (de DISSABTE)»
de Cristina Serra Juncosa.
«INTERIORS» és un recorregut visual per diferents interiors de la Part
Alta de Tarragona, una mirada actual d’arquitectures residencials de
segles passats. Un retrat col·lectiu i anònim de la ciutat, que convida a
imaginar històries personals.
Les fotograﬁes de la sèrie «INTERIORS» il·lustren les lletres del nou
disc de Joan Masdéu, DISSABTE. Una imatge per a cada cançó.
Cristina Serra Juncosa (1979, Tarragona) va estudiar Arquitectura
a Barcelona (ETSAB-UPC) i, més tard, fotograﬁa a Tarragona (EADT).
Els seus treballs s’han exposat bàsicament a Tarragona, al festival
internacional de fotograﬁa SCAN, i a la seu del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya (COAC) de Tarragona.

BIBLIOTECA INFANTIL, a la sala Vidal Llecha, a la segona planta:
Del 19 al 30 de maig, mostra de cartells escolars
«Fem coral 2014», organitzada per la Regidoria
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Reus.
Col·labora: Escola de Música del Centre.

Hi col·labora:

EXPOSICIONS

Del 15 de maig al 18 de juny
Exposició «Màrius Torres, poeta, metge i músic».
L’exposició repassa la biograﬁa del poeta amb 22 plafons, un
audiovisual: De l’herba als núvols i unes reproduccions dels textos
manuscrits dels contes de Jardinet persa a la manera de Saadi.



Campus Extens Antena Coneixement URV. Primavera 2014
Activitats a la sala d’actes del Centre,
sesSions a les 19.30 h
8 d’abril: Cicle Història del Dret Català. Conferència: «Els
juristes catalans de l’època moderna», a càrrec del Dr. Josep
Capdeferro.

ANTENA DEL CONEIXEMENT

Jordi Castellanos

11 d’abril: Conferència de Josep Murgades:
«Quatre dècades d’història cultural: Els Marges i
L’Avenç» dedicada als articles de Jordi Castellanos
amb motiu del quarantè aniversari d’Els Marges
i el número 400 de L’Avenç. Presentació dels dos
llibres amb textos de Jordi Castellanos editats
conjuntament per totes dues revistes.



28 d’abril, a les 20 h, a la sala Fortuny: «Dansa, literatura
i vi». Conferències i tast de vins a càrrec de Sandra Rico,
enòloga i Jordi Llavina, escriptor. Activitat multidisciplinari
amb motiu del Dia Internacional de la Dansa. Es comptarà
amb la participació de la Jove Companyia de Dansa del
Centre de Lectura. Hi col·labora el celler Cingles Blaus i
la biblioteca de l’entitat. Ho organitza l’Escola de Dansa
del Centre de Lectura i el Campus Extens Antena del
Coneixement de la URV.
6 de maig, Salvador de Brocà, professor emèrit de ﬁlosoﬁa
de la URV, presenta «Santayana, ﬁlòsof», xerrada sobre el
ﬁlòsof Santayana i les seves arrels reusenques.

15 de maig: «L’Art de Jujol», conferències amb motiu de
l’exposició «Jujol, arquitecteartista».
20 de maig, cicle 1714. Sessió sobre novel·les del 1714:
Cap de Brot de Ramon Pallicé i Sepultura de bandoler i
Objectes perduts a Nova Barcelona, de Xavier Carreras.
Presentació de Josep Fàbregas Roig.
Lectura de textos a càrrec del col·lectiu En Veu Alta.
26 de maig, conferència: «Repercussió psicològica; crisi
econòmica mundial», a càrrec de Maria Txeca. Ho organitza
la Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques, en
col·laboració amb el Col·legi de Psicòlegs de Tarragona.
3 de juny, cicle Lletres del Camp: Maria Lluïsa Amorós.
Ho presenta: Nuria Monné, professora de Llengua i
Literatura. Ho organitza: Secció de Llengua i Literatura i
Escola de Lletres.
10 de juny, conferència: «La situació del càncer al Camp
de Tarragona», a càrrec de Jaume Galceran, epidemiòleg,
director del Registre del Càncer de Tarragona.
Ho organitza la Secció de Ciències Socials, Polítiques i
Econòmiques.

Dissabte 10 de maig, a les 12.30 h, al Teatre Bartrina
Lliurament dels premis del LXVII Concurs Exposició Nacional
de Roses del Centre de Lectura.
Glosa sobre la rosa a càrrec de Josep Maria Martí, exdegà del
Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), exdirector de Ràdio
Reus.
Inauguració a cura de l’alcalde de Reus, Il·lm. 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 Nacional 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), el disseny gràﬁc d’un artista del
Centre –enguany Antoni Pinyol–, i el comissariat de Rafel Ferré
i el seu equip col·laborador.

Horaris: dissabte 10 de maig, a les 12.30 h:
inauguració i lliurament de premis.
Tarda: de 16.30 a 21.30 h.
Diumenge 11: d’11 a 13.30 h i de 17 a 21.30 h.
Dilluns 12: de 10 a 13.30 h i de 16 a 21.30 h.
Amb l’entrada obsequi d’una rosa als assistents.
Preu d’entrada: 3 euros.
Socis del Centre: dues entrades gratuïtes.
En el muntatge de l’exposició es retrà homenatge a la ﬁgura
de l’escultor Modest Gené amb motiu del centenari del seu
naixement. Col·labora: Institut Municipal de Museus de Reus.
Coincidint amb el Concurs Exposició Nacional de Roses a
Reus l’Ajuntament de Barcelona organitza el XIV Concurs
Internacional de Roses Noves de Barcelona per a cultivadors
professionals al parc Cervantes de Barcelona (9 de maig)
i els dies 10, 11 i 12 de maig una convenció sobre roses:
Barcelona Rose Convention «Roses in the Sun» junt amb
l’Asociación Española de la Rosa i a l’empara de la World
Federation of Rose Societies. Per això, per al dia 10 de maig hi
ha programada, dins dels actes de la convenció, una visita a
la nostra ciutat i a l’exposició de Roses del Centre de Lectura.
Podeu consultar la informació i els actes programats de la
convenció al lloc: www.roseconventionbarcelona.cat.

LXVII CONCURS EXPOSICIÓ NACIONAL DE ROSES

LXVII Concurs Exposició
Nacional de Roses



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 més de 6.000 DVD, 5.000 CD i 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.

BIBLIOTECA DEL CENTRE

Escola de Lletres del Centre de Lectura



Taller de Lectura en Veu Alta
Deﬁnició dels elements de la lectura en veu alta: mecànica,
tècnica i expressió. Exercicis per millorar-ne la ﬂuïdesa,
el volum, el ritme, l’articulació, la dicció, la claredat i la
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: 60 € socis / 90 €
no socis (quota única). Curs organitzat conjuntament amb
la Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques.

Tallers infantils
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 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’11.00 a 12.30 h. Preu: 20 € socis / 25 € no
socis, al mes.

Taller d’Origami
Dissabtes 26 abril, 24 maig i 21 juny, a les 11 h, a la
biblioteca infantil, a càrrec de Mercè Piqué. Gratuït. Edat: a
partir de 6 anys.
Hora del Conte
Dissabtes a concretar, a les 11.30 h a la biblioteca infantil,
hora del conte a càrrec dels alumnes joves de l’Escola de
Teatre.
ALTRES ACTIVITATS
Tresors de la Biblioteca (vitrina del vestíbul de la
biblioteca dedicada a fons bibliogràﬁcs destacats)
Catalunya, nació d’Europa: 1714-2014. Barcelona:
Enciclopèdia Catalana, 2013.
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
a les 19 h, a la biblioteca, sala Vidal Llecha
Dijous 24 d’abril
La veritat sobre el cas Harry Quebert de Joël Dicker.
Dijous 22 de maig
Dos dies de maig de Jordi Sierra i Fabra.
Dijous 19 de juny: Torn de nit d’Agustí Vehí.
RUTA DEL GRUP MODERNISTA REUS
Dissabte 26 d’abril, 11 matí. Inici a la Plaça del Teatre.
Ho organitza: Còdol Educació i Escola de Lletres.
Ruta literària inclosa a Espais Escrits, mapa literari català.

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 del llibre Històries del segon pis del Taller
d’Escriptura del Centre de Lectura. Ho coordina: Ramon
Sanz. Edicions Centre Lectura, número 129.
Convocatòria d’assemblea ordinària de socis
El dilluns 30 de juny del 2014 a les 19 h
amb el següent ordre del dia:
a) Aprovació, si escau, de la memòria de gestió cultural
del Consell Directiu.
b) Aprovació, si escau, de la memòria de gestió cultural
de les seccions.
c) Aprovació, si escau, de la memòria del Plenari de
Juntes.
d) Presentació i debat de l’informe del president.
e) Elecció de tres socis interventors d’actes.
f) Precs i preguntes.
Revista del Centre, en format digital a:
www.centrelectura.cat/revistadigital.

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



ESCOLES DEL CENTRE

Oferta formativa de les escoles del Centre



ACTIVITATS DE L’ESCOLA DE DANSA
Actes amb motiu del Dia Internacional de la Dansa:
29 d’abril, organitzats amb la col·laboració de la
Coordinadora de Dansa de Reus.
Dissabte 26 d’abril al Teatre Fortuny, actuació a la
Gala de Dansa.
Dilluns 28 d’abril: a les 19.30 h, a la sala d’actes del
Centre, projecció del documental d’Arantxa Aguirre El esfuerzo y
el ánimo (2009) sobre la companyia del Béjart Ballet Lausanne,
Maurice Béjart i l’actual director de la companyia: Gil Roman.
A les 20 h, a la sala Fortuny: «Dansa, literatura i vi», espectacle
multidisciplinari i tast de vins a càrrec de l’enòloga Sandra Rico,
amb Jordi Llavina, comissari de l’Any Vinyoli i la col·laboració de la
Jove Companyia de Dansa del Centre de Lectura. Hi col·labora la
biblioteca del Centre de Lectura i el celler Cingles Blaus. Activitat
inclosa en la programació de l’Antena del Coneixement de la URV.
Activitats de la Jove Companyia de Dansa del Centre de Lectura de
Reus: intercanvi amb l’Escola Municipal de Celrà, els dies 3 i 4 de
maig; i actuació a la Mostra de Dansa a l’Hospitalet, el 18 de maig.
Preinscripció per al curs vinent 2014/2015 durant el mes de maig.
Festival ﬁ de curs (venda de les entrades els dies 20 i 21 maig).
Festival al Teatre Bartrina els dies 4 i 5 de juny de juny a les 18.30
h, el dia 6 de juny a les 20 h i el dia 7 de juny a les 18 h.
Exàmens del nivell elemental i preparatori de grau mig: 17, 18 i 19
de juny.
Participació als actes de la Festa Major de Reus: mostra de dansa,
ball de valencians petit: 27 de juny, i ball de valencians grans: 28 i
29 de juny.
Casal d’estiu de dansa: especialitats Clàssic, Contemporani,
Espanyol, Jazz i Funky. De l’1 a l’11 de juliol de 10 a 14 h.

ACTIVITATS DE L’ESCOLA DE TEATRE
TALLER MONOGRÀFIC
Dissabte 10 de maig, de 10 a 14 h, a la sala Hortensi Güell
TALLER DE PRODUCCIÓ I GESTIÓ TEATRAL
a càrrec de Tino Carreño.
Es tractarà el disseny de producció d’un espectacle teatral. El
curs, de manera intensiva, proposa acostar l’aprenent d’actor
a l’univers de la gestió i de la producció teatral. Durant el
desenvolupament de la sessió, s’oferirà una panoràmica de les
eines clau que intervenen en cada un dels processos i que li
permetran en un futur poder elaborar els seus propis projectes
escènics des d’una perspectiva professional.
Tino Carreño és especialista en gestió i producció teatral,
doctorand del programa de doctorat en Gestió de la Cultura i
del Patrimoni (Universitat de Barcelona), postgraduat en Gestió
i Producció d’Espectacles en Viu (Universitat de Barcelona),
llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (Universitat de
València) i en Art Dramàtic (ESAD de València).
AULES OBERTES
Dissabtes 7 i 14 i divendres 20 de juny, de 19 a 20 h, a la
sala d’actes: AULA OBERTA JOVES I, II i III.
Professor: Joan Martínez.
Dilluns 16 i dimecres 18 de juny, a la sala Hortensi Güell:
AULA OBERTA de segon curs i AULA OBERTA de primer curs.
Professora: Rosa Mateu Pena.
Dimarts 1 de juliol, a les 21 h, al Teatre Bartrina, TALLER de 3r
d’Interpretació. Professora: Rosa Mateu Pena.

Mostra de Cinèma OcCitan 2014

Le bolanger de Sant-Prict
Producció: Institut d’Estudis Occitans dau Lemosin.
Realització: Jean-Pierre Cavaillé, Jean-Paul Farre i JeanFrançois Vignaud. Imatge: Jean-Paul Faure.
Muntatge: Richard Léonard. Any de producció: 2013. Durada: 18
minuts. Gènere: documental. Idioma: occità, subtitulat en català.
Sinopsi: El soroll del clàxon del forner que arriba ﬁns al mig del
poble per dur-hi pa és ja només el record d’una determinada
manera de viure i de fer comerç itinerant, que es va perdent
de manera irreversible. Aquest documental presenta l’activitat
que l’Alain, el forner de Sant-Prict, ha dut a terme al llarg de
quatre dècades i els contactes humans que n’han format part
inseparable.

Dijous 26 de juny, a les 19.30 h, a la sala d’actes
Eth vin de casa
Producció: Eth Ostau Comengés.
Realització: Joan Pau Ferré i Renaud Lassalle.
Imatge: Renaud Lassalle, Joan Pau Ferré i Jade Gomes.
Muntatge: Renau Lassalle. Any de producció: 2013. Durada: 46
minuts. Gènere: documental. Idioma: occità, subtitulat en català.
Sinopsi: Comenge i Coserans són zones especialment conegudes
per la qualitat dels seus vins, resultat de l’antiga tradició de
produir vi a gairebé cada casa, de manera artesanal. Aquest
documental presenta el procés de treball a la vinya, que culmina
amb l’elaboració d’uns vins contundents que, com diu una dita
popular, requereixen tres mans per beure-se’ls: una per agafar la
copa i dues per agafar-se als braços de la cadira.
Aran ath limit
Producció: Hèm Aran TV i Conselh Generau d’Aran.
Realització: Nil Torremocha i Anna Geli.
Edició: Nil Torremocha i Anna Geli. Any de producció: 2011.
Durada: 28 minuts. Gènere: documental.
Idioma: occità, català i castellà, subtitulat en català i occità.
Sinopsi: Invitació a descobrir els límits de la Val d’Aran i del seu
gran atractiu: la neu, a través de la pràctica de l’esquí fora pista,
una modalitat d’esquí extrem a zones verges, que porta a límits
gairebé impossibles d’assolir en aquesta pràctica esportiva, a
través d’alguns dels seus màxims exponents i d’unes imatges
espectaculars i hipnòtiques.
Ho organitza: Escola de Lletres del Centre de Lectura. Hi
col·labora: Secció Excursionista i Secció de Ciències Socials,
Econòmiques i Polítiques.
Mostra patrocinada pel

MOSTRA DE CINÈMA OCCITAN 2014

Dimecres 25 de juny, a les 19.30 h, a la
sala d’actes
Frédéric Mistral
Retrat del conegut poeta provençal, del
qual es commemora enguany el centenari
de la seva mort.
Direcció: Alain Glasbert. Guió: Jean-Pierre Belmon.
Música: Éric Ragu. Any de producció: 2004. Durada: 50 minuts.
Gènere: docuﬁcció. Idioma: occità, subtitulat en català.
Sinopsi: Apropament a la ﬁgura de Mistral des d’una perspectiva
moderna, que vol anar més enllà dels tòpics sobre l’escriptor i
arribar a allò que s’amaga rere el personatge. A mig camí entre el
documental i la ﬁcció, aquesta pel·lícula mostra un Mistral capaç
d’inﬂuir en un món massa sovint marcat per la intolerància cap a
moltes llengües i cultures.



CICLE 1714. ComMemoració del tricentenari
del 1714 a la ciutat de Reus

CICLE 1714

Activitats del Grup d’Arqueologia (Secció de Tecnologia)
Dilluns 5 de maig, a les 19.30 h, a la sala de la Secció Excursionista, conferència de
Xavier Hernández Cardona, director del grup de recerca DIDPATRI de la UB:
«La reconstrucció arqueològica de la batalla de Talamanca (1714)»
Dilluns 12 de maig, a les 19.30 h,, a la sala de la Secció Excursionista, xerrada d’Aleix
González Ortíz: «Guerra a ultrança! La batalla de Torredembarra (1714)».
Divendres 16 de maig, a les 19.30 h, a la sala d’actes, projecció del documental:
Vèncer o morir, a càrrec de Miquelets de Catalunya.
Dilluns 19 de maig, a les 20 h, a la sala d’actes, conferència:
«Les restes arqueològiques del mercat del Born. Un testimoni únic del setge de Barcelona
el 1714», a càrrec de Toni Fernández Espinoza.



Altres activitats del cicle 1714, a la sala d’actes, a les 19.30 h
Dimecres 14 de maig, conferència «L’11
L’11 de setembre i les seves conseqüències jurídiques
per a Catalunya» a càrrec d’Antoni Jordà, catedràtic d’Història del Dret a la URV.
Dimarts 20 de maig, sessió sobre novel·les històriques inspirades en el 1714: Cap de Brot
de Ramon Pallicé i Sepultura de bandoler i Objectes perduts a Nova Barcelona, de Xavier
Carreras. Presentació de Josep Fàbregas Roig. Lectura de textos a càrrec del col·lectiu
En Veu Alta. Activitat organitzada per la Secció de Llengua i Literatura, inclosa en la
programació del Campus Extens Antena del Coneixement URV.
Dimecres 21 de maig, presentació del llibre 1714, entre dos focs, de Jordi Mata.
Activitat organitzada per la Secció de Llengua i Literatura.
Dimarts 27 de maig, conferència «La guerra de Successió: causes i conseqüències».
a càrrec de Josep Fàbregas Roig, professor d’Història Moderna a la URV.

Hi col·labora:

Activitats de les secCions. Primavera 2014
Altres activitats
Reunions setmanals del Grup d’Arqueologia els dilluns, a les
19.30 h, a la sala seccional.
«Caminades en anglès», rutes guiades per Joanna Thomas, els
dissabtes 26 d’abril («Les ermites del Montsant», 24 de maig
(«Les rutes de l’art rupestre») i 14 de juny («El riu Siurana amb
els Masos de la Febró»).
Divendres 30 de maig, a les 19.30 h, a la sala
d’actes, projecció del documental d’Albert Abril «La
memòria de la matèria» (2012). Albert Abril ha ﬁlmat,
amb una sensibilitat exquisida, la vida d’una tribu de
l’Amazones, els indis zo’e, que, d’alguna manera, ens
representen: són la nostra prehistòria, amb tota la
seva dignitat i tota la seva puresa.
Secció de Ciències de l’Educació
Dilluns 2 de juny a les 18.30 h, a la sala d’actes:
Presentació del projecte «Aprenen entre ells, sense grans classes
magistrals», de l’escola Llicorella de Gratallops. A l’escola no hi
ha ni timbre ni música que marqui l’horari. L’eina principal per
treballar les llengües són els llibres de lectura. Els coneixements
queden plasmats en unes llibretes en blanc que es van omplin a
poc a poc, sempre tenen en compte, també, l’entorn del territori.
Dijous, 29 de maig a les 19.30 h, a la sala d’actes:
Presentació del projecte: «Vivències en un projecte d’educació
respectuosa: Reconnectant amb l’essència de la vida», a càrrec
d’Elena Sanfeliu Sabater, fundadora de l’Associació l’Arbreda
de Valldoreix. Es tracta d’un projecte educatiu dissenyat per a
infants de 2 a 6 anys, adherit a la Xarxa d’Educació Lliure (XELL).

ACTIVITATS DE LES SECCIONS

Secció de Tecnologia. Grup d’Arqueologia
Seminari Arqueologia de la Guerra
Seminari en sis sessions dedicat a l’aportació de l’arqueologia al
coneixement dels esdeveniments bèl·lics que s’han anat succeint
a les nostres contrades i al conjunt del país al llarg de les diferents
etapes històriques. Sessions a les 19.30 h, a la sala de la Secció
Excursionista, a excepció de la del 19 de maig.
Dilluns 5 de maig, conferència de Xavier Hernández Cardona:
«La reconstrucció arqueològica de la batalla de Talamanca (1714)».
Dilluns 19 de maig, a les 20 h, a la sala d’actes, conferència:
«Les restes arqueològiques del mercat del Born. Un testimoni
únic del setge de Barcelona el 1714», a càrrec de Toni Fernández
Espinoza.
Dilluns 26 de maig, conferència: «La guerra dels Dos Peres i les
muralles medievals de Reus. Les restes arqueològiques del Pallol»,
a càrrec de Jaume Massó, conservador del Museu d’Arqueologia
Salvador Vilaseca.
Dilluns 2 de juny, conferència: «Exèrcits imperials a la Tàrraco
del segle V dC», a càrrec de Josep Anton Remolà, conservador del
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
Dilluns 9 de juny, conferència: «Els primers testimonis
arqueològics de les guerres romanes al Camp de Tarragona»,
a càrrec de Jordi López Vilar, investigador de l’Institut Català
d’Arqueologia Clàssica.
Dilluns 16 de juny, conferència: «Arqueologia dels camps
d’aviació de la República durant la Guerra Civil (1936-1939)», a
càrrec de Ramon Arnabat, professor d’Història Contemporània a la
URV.



ACTIVITATS DE LES SECCIONS

Secció de Geograﬁa i Història
A les 19.30 h, a la sala d’actes
Divendres 4 d’abril, presentació del llibre:
Charlas con Fortuny. Conversant amb Fortuny de Fernando Mollà
i Pep Macaya.
Dilluns 7 d’abril, presentació del llibre: Desvelando
la historia: Fuentes históricas coloniales y postcoloniales
en clave de género de Mary Nash, Enríque Díez Gutiérrez i
Blanca Deusdad Ayala.
Dijous 10 d’abril, presentació de llibre: Col·lecció de
cartes del general Prim (1834-1871) de Daniel Piñol Alabart
i Alfredo Redondo Penas, editat per l’Editorial De Librum
Tremens. Es tracta d’un recull de les 84 cartes del general,
escrites per ell i pel seu secretari personal, que es troben
dipositades a l’Arxiu Comarcal del Baix Camp.
Dimarts 6 de maig, Salvador de Brocà, professor emèrit
de ﬁlosoﬁa de la URV, presenta «Santayana, ﬁlòsof»,
una xerrada sobre el ﬁlòsof Santayana i les seves arrels
reusenques. A la sala Hortensi Güell.
Dilluns 12 de maig, conferència: «L’aviació civil a
Reus» a càrrec de Ramon Tàpies i Andreu Pujol, amb la
col·laboració del Real Aeroclub de Reus.
Dijous 22 de maig, presentació del llibre: Cultura
judeocatalana. La comunitat de Tortosa d’Andreu Lascorz.
Intervindran a l’acte l’autor del llibre i Ferran Bel, alcalde
de Tortosa.
Dissabte 26 de maig, a les 10 h, visita a Cal Navàs.
Inscripcions a: secretaria@centrelectura.cat.
Divendres 13 de juny, presentació del llibre Sí, sóc
sacerdot!, de Roser Puig Tàrrech, amb la biograﬁa de
Josep Gomis Martorell (Reus, 1894 - Barcelona, 1937),
a càrrec de Josep Maria Sans Travé, director de l’Arxiu
Nacional de Catalunya.



Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques
Dimarts 1 d’abril, a les 20 h, a la sala de projeccions, xerrada
demostració de Tapping Dinàmic. Dissabte 12 d’abril, a les 10
h, a la sala Hortensi Güell, curs de Tapping. A càrrec de Marc
Cortadelles.
Dimarts 6 de maig, a les 19 h, a la sala d’actes, conferència:
«Sanitat per a tots?». Debat al respecte de l’impacte de les
mesures limitadores de l’assistència sanitària a col·lectius
immigrants a l’Estat espanyol. Ho organitza: Taula Ciutadana en
Defensa de la Salut Pública de Reus.
Dimecres 7, a les 20 h, a la sala de projeccions, xerrada
demostració de reiki (un sistema curatiu que utilitza l’energia
universal canalitzada a través de les mans).
Dissabte 17 de maig, a les 10 h, a la sala Hortensi Güell, curs
de reiki. A càrrec de Marc Cortadelles.
Dilluns 26, conferència: «Repercussió psicològica; crisi
econòmica mundial», a càrrec de Maria Txeca, en col·laboració
amb el Col·legi de Psicòlegs de Tarragona.
Dimarts 10 de juny, conferència: «La situació del càncer al
Camp de Tarragona», a càrrec de Jaume Galceran, epidemiòleg,
director del Registre del Càncer de Tarragona.
Dimecres 11, xerrada «Coaching & PNL Generatius», a càrrec de
M. Lobato Fernández. Ho organitza: Aula Delmar.
Secció d’art
Dimecres 4 de juny, a les 19.30 h, a la sala d’actes,
presentació, a càrrec de José Carlos Suárez, Unitat del Cinema
de la URV, del llibre de Beatriz Comella: Filmar a pie de aula. Una
contextualització del cinema documental català dels últims anys .

Sortides matinals els dijous, a les 8 h,
des del parc Sant Jordi.
Dijous 3 d’abril, a les 20 h, a la
sala d’actes, xerrada: «El turisme al
Baix Camp», a càrrec del professor
Jaume Salvat. Programa 6x4 de la
Generalitat de Catalunya.
Dissabte 5, a les 7 h, sortida de
dissabte a Gerri de la Sal: «Anem
a observar el trencalòs i el voltor
negre», amb Màrius Domingo.
Dijous 10, a les 20 h, a la sala seccional, xerrada i
audiovisual: «L’ós, de nou a les nostres muntanyes», a
càrrec de Ramon Salvat i Andreu Ferré.
Dilluns 14, a les 19 h, a la sala d’actes, audiovisual: Nova
Zelanda: El país dels kiwis (primera part), a càrrec de Santi
Nogués.
Dijous 24, a les 20 h, a la sala d’actes, presentació del
llibre Ruixims de sang i de sal de Tomàs Margalef Benaiges,
deu històries breus ambientades a l’Ametlla de Mar.
Diumenge 27, sortida a les 8 h: festa de Sant Jordi i de
les roses a l’ermita de Sant Pau d’Arbolí.
Dijous 8 de maig, a les 20 h, a la sala d’actes, xerrada:
«Patrimoni cultural de les construccions de pedra seca», a
càrrec de Josep Gallofré Gornadó.
Dissabte 10, sortida de dissabte.

Dijous 15, a les 20 h, a la sala Hortensi
Güell, xerrada i audiovisual: «Cambodja 30
anys esperant justícia», a càrrec de Josep Vidal.
Documental sobre el genocidi que va patir
Cambodja entre el 1975 i el 1979, amb l’aparició
de Pol Pot després de la guerra del Vietnam.
Presentació de Santi Nogués.
Diumenge 18, a les 7 h, excursió al Mont-sec.
Dilluns 19 de maig, a les 18.30 h, a la sala
d’actes, audiovisual: Nova Zelanda: El país dels kiwis
(segona part), a càrrec de Santi Nogués.
Dijous 22 i 29 , a les 20 h, a la sala seccional: Cambodja
(primera i segona part), a càrrec de Roser Ràfols.
Dijous 5 de juny, a les 20 h, a la
sala Hortensi Güell, xerrada: «Patrimoni
arqueològic al Baix Camp», a càrrec de Maria
Adserias i Jacqueline Pacheco. Programa
6x4 de la Generalitat de Catalunya, amb la
col·laboració del Grup d’Arqueologia.
Dilluns 9, a les 19 h, a la sala d’actes,
audiovisual: Turquia: el color d’Orient
(primera part), a càrrec de Santi Nogués.
Dijous 12, a les 20 h, a la sala seccional: reunió general
ordinària.
Dissabte 14 i diumenge 15, sortida al Montseny (al turó
de l’Home).
Dijous 19, a les 20 h, a la sala d’actes, xerrada i
audiovisual: «Una altra visió de l’Iran», a càrrec de la
periodista Ana M. Biangos i de Santi Nogués.

ACTIVITATS DE LES SECCI

Secció Excursionista



Serveis als socis
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:
14€ al mes.

Sol·licitud d’alta de soci/sòcia:

el dia
de
Correu electrònic:

Codi postal:

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



✂

Nom i cognoms:
DNI:
Nacut/uda a
Domicili:
Telèfon:
Número de compte bancari (20 dígits):
Titular del compte:

✂

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 40€ 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.

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,

Dia a dia

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 128 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.

(158 motius per apropar-te al Centre)

ACTIVITATS
ABRIL 2014
dm.1
17 h
dm. 1
18.30 h
dm. 1
19.30 h
dm. 1
20 h
dc. 2
19 h
dc. 2
19.30 h
dc. 2
18.45 h
dj. 3
20 h
dj.3
20 h
dv. 4
19.30 h
dv. 4
20 h
dv. 4
21 h
ds. 5
7h
dg. 6
18 h
dl.7
10 h

Més informació a la pàg.
Curs d’art contemporani amb Joan Morey. Fins al 4 d’abril.
Inici curs trimestral de l’Escola de Teatre.
Xerrada d’art amb Joan Vallès, professor d’Art i Educació de la Universitat de Girona.
Xerrada de «Tapping» a càrrec de Marc Cortadelles.
Inici curs trimestral del Taller d’Escriptura.
Cineclub, cicle La Gran Guerra, La grande guerra de Mario Monicelli.
Inici curs trimestral de Dansa Lliure.
Tresors de la Biblioteca: Catalunya, nació d’Europa: 1714-2014. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2013. Fins al 30 de juny.
Conferència «Turisme al Baix Camp», a càrrec de Jaume Salvat.
Presentació del llibre Charlas con Fortuny, conversant amb Fortuny, de Fernando Mollà i Pep Macaya.
Inauguració de l’exposició «Poètiques de la Resistència». Fins al 28 d’abril.
Cineclub: L’exercici del poder, de Pierr Schoeller
Sortida a l’observació del trencalòs i el bultó negre, amb Màrius Domingo.
Cicle de concerts a 4 bandes.
Inici de la III Mostra en veu alta. Centre Recursos Pedagògics Baix Camp. Fins 30 d’abril.

Sala de projeccions
Sala Hortensi Güell
Sala d’actes
Sala de projecions
Sala seccional
Sala d’actes
Sala Hortensi Güell
Vestíbul Biblioteca
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala Fortuny
Teatre Bartrina
Gerri de la Sal
Teatre Bartrina
Sala d’actes

14
20
14
24
12
24
18
25
24
14
12
25
13



ACTIVITATS

Més informació a la pàg.

dl. 7
dl.7
dl. 7
dl.7
dt.8
dt. 8
dc. 9
dj. 10
dj.10
dv. 11
dv.11

19 h
18 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
20 h
19.30 h
20.15 h

dv. 11
ds. 12
ds. 12
ds. 12
ds. 12
ds. 12
dg. 13
dl. 14
dc. 16
dt. 22
dm. 23
dj. 24
dj.24
dv. 25
dv. 25
ds. 26

21 h
10 h
11 h
12 h
18 h
21 h
18 h
19 h
19.30 h
19.30 h
10 h
19 h
20 h
18.30 h
21 h
10 h

ds. 26
ds. 26
ds. 26
ds. 26
ds. 26
ds. 26
dg. 27
dg. 27
dl. 28
dl. 28

10.30 h
10.30 h
11 h
11 h
12 h
21 h
8h
19 h
11 h
19.30 h



Exposició de fotograﬁes «Interiors» (del disc Dissabte de Joan Masdéu) de Cristina Serra Juncosa.
Inici del Taller de lectura En Veu Alta de l’Escola de Lletres. Amb Rosa Mateu.
Presentació del llibre Desvelando la historia: Fuentes históricas coloniales y postcoloniales en clave de género, de M.Nash, E. Díez i Blanca Deusdad.
Inici de les reunions setmanals del Grup d’arqueologia.
Conferència en memòria de Manel Carrasco i Formiguera. Organitza: Fundació INHECA.
Antena URV. Cicle Història del Dret Català, conferència «Els juristes catalans de l’època moderna», a càrrec de Josep Capdeferro.
Cineclub, cicle La Gran Guerra: Gallipoli, de Peter Weir.
Presentació del llibre Col·leció de cartes del General Prim, d’Alfred Redondo.
Xerrada i audiovisual «L’Ós de nou a les nostres muntanyes», a càrrec de Ramon Salvat i Andreu Ferré.
Presentació a càrrec de Josep Murgades de «Quatre dècades d’història cultural: Els Marges i L’Avenç».
Presentació de llibre Com Àustria o Dinamarca: la Catalunya possible, de Modest Guinjoan,
Xavier Cuadras i Miquel Puig. Amb la presència de Modest Guinjoan. Organitza: P.N. pel Dret a decidir.
Cineclub: Glòria, de Sebastián Lelio.
Curs de «Tapping» amb Marc Cortadelles.
Reunió iniciació amics de Bruno Groning.
«Concert didàctic familiar», amb el quartet de cordes Camerata XXI.
Reunió d’amics de Bruno Groning.
Dissabte, concert de Joan Masdéu.
El vestit nou de la caputxeta amb botes. Espectacle infantil.
Audiovisual «Nova Zelanda. En el país dels kiwis» (primera part), de Santi Nogués
Presentació del llibre James Joyce, Cartes. Antologia de Didac Pujol.
Presentació del llibre Pensant en el riure, de Josep Maria Sala-Valldaura.
Sant Jordi: venda de llibres de les Edicions del Centre de Lectura.
Club de lectura de novel·la negra: La veritat sobre el cas Harry Quebert de Joël Dicker.
Presentació del llibre Ruixims de sang i sal de Tomàs Margalef.
Inauguració de la segona «Trobada de traductors al Centre: teatre». Amb Joaquim Mallafrè, Victor Batallé, Miquel Cabal Guarro, Francesc Cerro.
Cineclub: Tu i jo, de Bernardo Bertolucci.
Caminades amb anglès «Les ermites del Montsant», guiada per Joanna Thomas.
Organitza: Escola d’Anglès del Centre i Departament d’Arqueologia.
«Trobada de traductors al Centre: teatre». Amb Mabel Bofarull, Alfred Arola, Josep M. Jaumà, Joan Sellent, Josep Murgades.
Visita a Cal Navàs. Organitza: Secció de Geograﬁa i Història.
Ruta del Grup Modernista de Reus. Organitza: Còdol Educació i Escola de Lletres.
Taller d’origami amb Mercè Piqué.
Concert familiar de l’Escola de Música del Centre: «El viatge del Carrasclet».
Maridos i mujeres, de Woody Allen.
Sortida a la Festa de Sant Jordi i de les roses a l’ermita de Sant Pau.
Mishima en concert.
Inici exposició bibliogràﬁca sobre submarinisme. Fins l’11 de maig.
Dia Internacional de la Dansa: projecció del documental El esfuerzo y el ánimo (Béjart Ballet Lausanne).

Vestíbul del Centre
Sala seccional
Sala d’actes
Sala seccional
Sala d’actes
Sala Hortensi Güell
Sala d’actes
Sala d’actes
Secció Excursionista
Sala d’actes
Sala Hortensi Güell
Teatre Bartrina
Sala Hortensi Güell
Aula 21
Sala d’actes
Aula 21
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes
Vestíbul Centre
Sala seccional
Sala d’actes
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Ulldemolins
Sala d’actes
Cal Navàs
Plaça del Teatre
Biblioteca Infantil
Sala Hortensi Güell
Teatre Bartrina
Arbolí
Teatre Bartrina
Vestíbul Biblioteca
Sala d’actes

15
18
24
23
16
12
24
25
6
12
24
24
10
24
13
13
25
6
7
18
25
4
12
5
24
18
18
10
13
25
13
20

ACTIVITATS
dl. 28
dm. 29
dc. 30

20 h
19.30 h
10 h

MAIG
dv. 2
dv. 2
ds. 3
ds. 3
dl. 5
dl. 5
dt. 6
dt. 6
dc. 7
dc. 7
dj. 8
dv. 9
dv. 9
ds. 10
ds. 10
ds. 10
ds. 10
ds. 10
ds. 10
ds. 10
dg. 11
dl. 11
dl. 12
dl. 12
dt. 13
dm. 14
dj. 15
dj. 15
dj. 15
dj. 15
dv. 16
ds. 17
ds. 17
dg.18

19.30 h
20 h
12 h
21 h
19 h
19.30 h
19 h
19.30 h
19.30 h
20 h
20 h
11 h
19.30 h
7h
10 h
11 h
12.30 h
16.30 a 21.30 h
18 h
19.30 h
11/13.30 17/21.30
10/13.30 16/21.30
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19 h
19.30 h
20 h
22 h
19.30 h
10 h
21 h
7h

Més informació a la pàg.
Amb motiu del Dia Internacional de la Dansa: «Dansa, literatura i vi», conferències i tast de vins.
Presentació del llibre Malanyet, de Pere Audí. Centre Quim Soler.
III Mostra de Lectura en veu alta. Quarts de ﬁnal. CRPBC.

Sala Fortuny
Sala d’actes
Sala d’actes

20
7

Presentació de l’exposició «Jujol arquitecteartista» i del llibre «Jujol a Tarragona»
Inauguració de l’exposició «Jujol arquitecteartista».
Concert didàctic familiar amb quartet Camerata XXI. «Una serenata», de Mozart.
Fito Luri en concert.
Presentació del llibre Maestros del corazón. Hacia una pedagogia de la interioridad.
Conferència «La reconstrucció arqueològica de la batalla de Talamanca (1714)»
Conferència «Sanitat per a tots?». Taula ciutadana en defensa de la Salut Pública de Reus.
Salvador de Brocà, conferència «Santayana, ﬁlòsof i les seves arrels reusenques»
Presentació, a càrrec d’Isidor Marí, del llibre Jornades de la Secció Filològica a Reus.
Xerrada de «Reiki» a càrrec de Marc Cortadelles.
Xerrada «Patrimoni cultural de les construccions de pedra seca», a càrrec de Josep Gallofré.
Inici de l’exposició de llibres i material relacionat amb les roses.
Presentació del llibre Homenots del Sud (tercera edició) de Xavier Garcia.
Sortida dels dissabtes de la Secció Excursionista.
Taller monogràﬁc de producció i gestió teatral, a càrrec de Tino Carreño.
Reunió iniciació amics de Bruno Groning.
Inauguració i lliurament de premis del 67 Concurs Exposició Nacional de Roses.
67 Concurs Exposició Nacional de Roses.
Reunió d’amics de Bruno Groning.
Concert de Concertare «Música catalana del barroc»
67 Concurs Exposició Nacional de Roses.
67 Concurs Exposició Nacional de Roses.
Conferència «L’aviació civil a Reus» a càrrec de Ramon Tàpies i Andreu Pujol.
Seminari Arqueologia de la guerra. Conferència «Guerra a ultrança! La batalla de Torredembarra (1714)».
Cicle «Veus Literàries al Centre»: Joan Francesc Mira.
Cicle 1714, conferència a càrrec d’Anton Jordà, «L’11 de setembre i les seves conseqüències jurídiques per a Catalunya»
Inauguració de l’exposició «Màrius Torres, poeta, metge i músic».
Taula rodona «L’art de Jujol».
Xerrada i audiovisual «Cambodja 30 anys esperant justícia», a càrrec de Josep Vidal.
Autorretrato de un joven capitalista español, monòleg d’Alberto Sanjuan.
Projecció del documental «Vèncer o morir», a càrrec de Miquelets de Catalunya.
Curs de «Reiki» amb Marc Cortadelles.
Cicle Concerts a 4 bandes
Sortida de la Secció Excursionista

Sala d’actes
Sala Fortuny
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Secció Excursionista
Sala d’actes
Sala Hortensi Güell
Sala d’actes
Sala de projeccions
Sala d’actes
Vestíbul biblioteca
Sala d’actes

15
15
10
13
22
24
24
6
24
25

Sala Hortensi Güell
Aula 21
Teatre Bartrina

7
25
20
24
17

Aula 21
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Secció Excursionista
Sala d’actes
Sala d’actes
Vestíbul Centre
Sala d’actes
Sala Hortensi Güell
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala Hortensi Güell
Teatre Bartrina
Mont-sec

24
10
17
17
24
22
7
22
15
15
25
13
22
24
13
25



Més informació a la pàg.

ACTIVITATS
dl. 19
dl. 19
dl. 19
dt. 20
dm. 21
dj. 22
dj. 22
dj. 22
dj. 22
ds. 24
ds. 24
ds. 24
ds. 24
ds. 24
dg. 25
dl. 26
dl. 26

19 h
18.30 h
20 h
19.30 h
19.30 h
19 h
19.30 h
19.30 h
20 h
10 h
10 h
11 h
19.30 h
21 h
19 h
19.30 h
19.30 h

dt 27
dc. 28
dc. 28
dj, 29
dj, 29
dv. 30
dv. 30
ds. 31
ds. 31
ds. 31

19.30 h
19.30 h
20 h
19.30 h
20 h
19.30 h
20 h
11 h
12 h
18 h

JUNY
dl. 2
dl. 2

18.30 h
19.30 h

dt. 3
dc. 4
dc. 4
dj. 5
dj. 5
dv. 6

19.30 h
18.30 h
19.30 h
18.30 h
20 h
20 h



Inauguració de l’exposició de cartells «Fem coral».
Audiovisual «Nova Zelanda: En el país dels kiwis» (segona part) a càrrec de Santi Nogués.
Cicle 1714: «El jaciment arqueològic de l’antic mercat del Born»
Cicle 1714: sessió sobre novel·les de Ramon Pallicé i Xavier Carreras.
Cicle 1714: presentació del llibre 1714, entre dos focs, de Jordi Mata
Club de lectura de novel·la negra: Dos dies de maig, de Jordi Sierra.
Presentació llibre Cultura judeocatalana. La comunitat de Tortosa d’Andreu Lascorz
Taula rodona Tastets comunicatius. Organitza: Reus digital.
Xerrada i audiovisual «Cambodja (primera part)» de Roser Ràfols.
Visita al Museu de la Vida Rural. Organitza: Biblioteca del Centre.
Caminades amb anglès «La ruta de l’art rupestre», guiada per Joanna Thomas.
Taller d’origami, amb Mercè Piqué.
Concert Ensemble Alyssum «La música de cambra en l’època de Prim i Fortuny».
II Festival Ron Varadero del Bolero: Migdalia Hechavarría. El Bolero de Cuba.
II Festival Ron Varadero del Bolero: Telva Rojas & Jamboree Big Latin Band & José Luis Cortés El Tosco.
Conferència «Repercussió psicològica; Crisi econòmica mundial», a càrrec de la Sra Maria Txeca.
Arqueologia de la guerra. Conferència «La guerra dels Dos Peres i les muralles medievals de Reus.
Les restes arqueològiques del Pallol», a càrrec de Jaume Massó.
Cicle 1714: «La guerra de Successió: causes i consequències» conferència de Josep Fàbregas Roig
Conferència «Vicent Andrés Estellés: 20 anys de memòria i de combat». Organitza: Òmnium Baix Camp.
Inauguració exposició artistes Institut Batxiller artístic Gabriel Ferrater. Fins 12 juny.
Presentació del projecte «Vivències en un projecte d’educació respectuosa. Reconnectant amb l’essència de la vida”, a càrrec d’Elena Sanfeliu
Xerrada i audiovisual «Cambodja (segona part)» de Roser Ràfols.
Projecció del documental «La memòria de la matèria» d’Albert Abril.
Reunió de l’Escola Essencialista.
Reunió iniciació amics de Bruno Groning.
Concerts familiars de l’Escola de Música del Centre «Els sons del paisatge».
Reunió d’amics de Bruno Groning.
Presentació del projecte «Aprenen entre ells, sense grans classes magistrals»
Arqueologia de la guerra. Conferència «Exèrcits imperials a la Tàrraco del segle V dC»,
a càrrec de Josep Anton Remolà i Meritxell Pérez Martínez
Cicle «Lletres del Camp»: Maria Lluïsa Amorós. Presenta : Nuria Monné.
Festival de ﬁ de curs de l’Escola de Dansa.
Presentació del llibre de Beatriz Comella Filmar a pie de aula.
Festival de ﬁ de curs de l’Escola de Dansa.
Xerrada 6x4 Generalitat Cultura, sobre arqueologia amb Maria Adserias i Jacqueline Pacheco.
Festival de ﬁ de curs de l’Escola de Dansa.

Biblioteca Infantil
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes
Biblioteca
Sala d’actes
Sala Hortensi Güell.
Secció Excursionista
Espluga de Francolí
Biblioteca Infantil
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala d’actes

15
25
22
22
22
18
24
25
23
18
10
13
13
24

Secció Excursionista
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala Fortuny
Sala d’actes
Secció Excursionista
Sala d’actes
Sala seccional
Aula 21
Sala Hortensi Güell
Aula 21

23
22
8
15
23
25
23

Sala d’actes

23

Sala seccional
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Teatre Bartrina

23
9
20
24
20
25
20

24
10
24

Més informació a la pàg.

ACTIVITATS
ds. 7
ds. 7
dl. 9
dl. 9

18 h
19 h
19 h
19.30 h

dl. 9
dt. 10
dc. 11
dj. 12
dj. 12
dv. 13
ds. 14
ds. 14
ds. 14
dl. 16
dl. 16

20.15 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
20 h
19.30 h
7h
10 h
19 h
19.30
19.30 h

dt. 17
dc. 18
dj. 19
dj. 19
ds. 21
ds. 21
ds. 21
dc. 25
dj. 26
dj. 26
dv. 27
dl. 30
dl.30

19.30 h
19.30 h
19 h
20 h
11 h
11 h
18 h
19.30 h
19 h
19.30 h
20 h
19 h
21 h

Festival de ﬁ de curs de l’Escola de Dansa.
Aula oberta de teatre. Joves.
Audiovisual «Turquia: el color d’orient» (primera part) amb Santi Nogués
Arqueologia de la guerra. Conferència «Els primers testimonis arqueològics de les guerres romanes
al Camp de Tarrahona», a càrrec de Jordi López Vilar.
Conferència de l’Institut d’Estudis Autonòmics i de Carles Pi i Sunyer
Conferència «La situació del càncer al Camp de Tarragona» a càrrec de Jaume Galceran, epidemiòleg.
Xerrada «Coaching & PNL Generatius» a càrrec de M. Lobato Fernández.
Presentació del número 129 de les Edicions del Centre: Històries del segon pis.
Reunió general ordinària de la Secció Excursionista
Presentació del llibre de Roser Puig: Sí, sóc sacerdot, biograﬁa de Josep Gomis Martorell.
Sortida de cap de setmana de la Secció Excursionista al Montseny
Caminades amb anglès «El riu Siurana amb els Masos de la Febró», guiada per Joanna Thomas.
Aula oberta de l’Escola de Teatre, Joves II.
Activitats amb motiu del «Bloomsday» i James Joyce: conferències, exposició.
Arqueologia de la guerra. Conferència «Arqueologia dels camps d’aviació de la República
durant la Guerra Civil (1936-1939)», a càrrec de Ramon Arnabat.
Activitats amb motiu del «Bloomsday» i James Joyce: projecció de la pel·lícula Bloom d’Stephen Frears.
Presentació llibre Sortir de l’euro per sortir de la crisi? d’Antoni Soy.
Club de lectura de novel·la negra: Torn de nit, d’Agustí Vehí.
Xerrada i audiovisual «Una altre visió de Iran», a càrrec d’Ana Mª Biangos i Santi Nogués.
Reunió iniciació amics de Bruno Groning.
Taller d’origami, amb Mercè Piqué.
Reunió d’amics de Bruno Groning.
Mostra de Cinèma Occitan.
Actuació del projecte Desdezero.
Mostra de Cinèma Occitan.
Inauguració exposició «Joan Maria Llorens, 50 anys de pintura».
Assemblea ordinària.
Escola de Teatre, representació ﬁnal de curs.

JULIOL
dc. 2
dg. 6
dl. 7
ds. 12
ds. 12
ds. 19

9h
18 h
10 h
11 h
18 h
21 h

Trobada de l’Escola d’Estiu d’Educació Musical. Fins al 5 juliol
Cicle Reus a 4 bandes.
Casal d’Estiu de Dansa: clàssic, contemporani, espanyol, jazz i funky. Fins al 18 juliol.
Reunió iniciació amics de Bruno Groning.
Reunió d’amics de Bruno Groning.
XXI Nit de claqué

Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala d’actes

20
20
25

Sala seccional
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes
Secció Excursionista
Sala d’actes
Turó de l’Home
La Febró
Sala d’actes
Sala d’actes

23

Secció Excursionista
Sala d’actes
Sala d’actes
BIblioteca
Sala d’actes
Aula 21
Biblioteca Infantil
Aula 21
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala Fortuny
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Diversos espais
Teatre Bartrina
Escola de Dansa
Aula 21
Aula 21
Teatre Bartrina

24
24
19
25
24
25
23
20
9
23
9
19
25
24
18
24
21
13
21
15
19
20

13
20
24
24
13
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