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ACTIVITATS DEL CENTRE DE LECTURA



Nou curs
Comença un nou curs al Centre de Lectura. Mentre s’evidencia la vocació pública de l’entitat oferint centenars de propostes
d’activitats obertes a tothom, continuem treballant per endreçar la casa, millorar les instal·lacions i ampliar serveis.
Aquest mes de setembre hem recuperat la sala Fortuny restaurada, i és que, després de vint-i-cinc anys des de l’anterior
reforma de 1990 (amb el pintor Jaume Biosca), ara els nous treballs amb el canvi d’il·luminació amb LED i la restauració
de les pintures del sostre (amb el pintor Joan Carles Agràs Guri) permeten tornar a gaudir d’aquesta sala d’exposicions
emblemàtica.
Continuem avançant, també, amb dos projectes estratègics: la informatització completa del catàleg de la biblioteca,
gràcies al mecenatge de l’empresa Beep i la Fundació Privada Reddis, que ens permetrà incorporar al catàleg consultable
per Internet entre quinze i vint mil llibres cada curs i el projecte de biblioteca digital que incorpora els fons fotogràﬁc,
sonor, de gojos i d’art, que aquest estiu s’ha acabat de digitalitzar, així com el fons cinematogràﬁc, que es començarà
a digitalitzar aquesta tardor.
En aquests últims exercicis hem procedit a climatitzar la sala d’actes i a canviar la il·luminació d’algunes sales pel baix
consum de LED. Els darrers mesos hem millorar les condicions de les sales d’assaig de dansa i hem arranjat les cobertes
del refugi de Mont-ral. Aquest trimestre escometrem la necessària renovació de la xarxa informàtica i continuarem amb
els treballs de manteniment i millora de la nostre seu i del refugi.

Valdria la pena que cada vegada fóssim més les persones compromeses amb aquesta institució única i insòlita en
el panorama cultural català que és el Centre de Lectura per tal de salvaguardar-la d’un futur incert que no es podrà
consolidar sense el petit mecenatge privat que representa ser-ne soci. És així com podem ajudar a construir una societat
més rica i culta.

NOU CURS

Encarem un nou curs amb l’esperança que la crisi econòmica quedi superada i que la feina feta amb l’adequació de
les nostres instal·lacions ens continuï posicionant com una institució de referència del país oferint els molts serveis que
el Centre dóna des d’una visió de servei públic en beneﬁci de la comunitat: biblioteca, escoles (dansa, teatre, música,
idiomes, lletres, art) i difusió de la llengua i la cultura catalanes.



Jornades EuropeEs
de Patrimoni 2014

Memorial per la Pau
Josep Vidal i Llecha
Dimecres 1 d’octubre, a les 20 h,
a la sala d’actes.

Dies 26 i 27 de setembre, d’11 a 14 h
i de 17 a 20 h de la tarda.

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2014

Punt de trobada: Vestíbul de la biblioteca.



El Centre de Lectura s’afegeix un any més a la iniciativa
patrimonial europea. Aquesta activitat està coordinada
per l’Institut Ramon Muntaner. Es farà un recorregut per
l’ediﬁci del Centre per contemplar el patrimoni artístic
de l’entitat. El recorregut inclou obres de Santiago
Rusiñol, Josep Roig i Soler, Pau Gargallo, Melcior
Domenge, Salvador Juanpere, Albert Macaya, Manel
Margalef, Joan Casals, Lluís Doñate, Antoni Mas, Manel
Llauradó, Neus Coll, Carles Amill, Baldomer Galofre,
Miquel S. Jassans, Carles Guerra, Ramon Ferran, Jordi
Canudas, Aureli Ruiz, Joaquim Chancho...
Les Jornades Europees del Patrimoni se celebren a
tot Europa durant un cap de setmana del mes de
setembre i octubre. A Catalunya se celebraran els dies
26, 27 i 28 de setembre de 2014 i inclouen la visita a
un element del patrimoni arquitectònic català com és
l’ediﬁci del Centre de Lectura.

Presentació del llibre Una aposta noviolenta per a la pau. Trenta
anys del Memorial Josep Vidal i Llecha. Un treball encarregat a la
periodista Natàlia Borbonès editat per les Edicions del Centre de
Lectura (volum número 130) i l’Associació Vidal i Llecha que recull
les tres dècades del Memorial.
Divendres 3 d’octubre, a les 20.15 h, a la sala
d’actes del Centre:
Acte de concessió del 30è Memorial per la Pau Josep Vidal i
Llecha, amb la participació d’Arcadi Oliveres. És una activitat
organitzada per l’Associació Josep Vidal i Llecha, amb la
col·laboració del Centre de Lectura, per tal de donar suport a
persones, grups, campanyes o investigacions dedicades a la
defensa i al foment de la pau, al desarmament i a l’ecologia. El
comitè que concedeix el guardó el presideix Liesel Vidal, vídua
de l’il·lustre advocat reusenc. L’Associació Vidal i Llecha té com
a objectius: fer conèixer la persona de Josep Vidal i Llecha, i la
trajectòria de la seva vida en defensa de la pau i de la fraternitat
universal, promoure tota mena d’iniciatives a favor de la pau i el
desarmament en el marc del respecte als drets de les persones
i dels pobles, potenciar tota mena d’iniciatives de persones i
grups que treballin en aquesta línia, especialment pel que fa al
desarmament, la no-violència i l’ecologia, i organitzar i concedir
anualment el Memorial Josep Vidal i Llecha.

Divendres 24 d’octubre, a les 19.30 h,
Lliçó inaugural del curs acadèmic
2014-2015 del Centre de Lectura: «Reﬂexions a
l’entorn del paisatge», a càrrec de Daniel GiraltMiracle, crític d’art.
Presentació a cura de Salvador Juanpere, artista.
Daniel Giralt-Miracle i Rodríguez (Barcelona, 1944)
crític i historiador de l’art, llicenciat en Filosoﬁa i Lletres
per la Universitat de Barcelona (UB) i en Ciències de
la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i diplomat en Disseny i Comunicació per la
Hochschule für Gestaltung d’Ulm (Alemanya).
Fill de l’il·lustrador, dissenyador gràﬁc i tipògraf català
Ricard Giralt Miracle.
Ha estat professor de l’Escola de Disseny Elisava
(1966-1973), de la Facultat de Ciències de la Informació de la UAB (1978-1987) i de la Facultat de Belles
Arts de la UB (1979-1980). Cap del Servei d’Arts Plàstiques del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya (1982-1987), director gerent de la Fundació
Caixa Catalunya (1987-1989), director del Museu d’Art
Contemporani de Barcelona (1989-1994), creador i director de l’Espai Gaudí de la Fundació Caixa Catalunya
(1995-2000), comissari general de l’Any Internacional

Gaudí (2002) i director cientíﬁc de l’Istituto Europeo di Design Barcelona (2004-2007).
Ha comissariat més d’un
centenar d’exposicions d’art,
disseny i arquitectura. Per la
seva trajectòria dedicada a
la divulgació del disseny i pel comissariat de l’exposició «Gaudí. Art i disseny» i de l’Any Internacional Gaudí 2002, el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya li atorgà, el 2003, el Premi Nacional de
Cultura, en la modalitat de Disseny, i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports de l’Estat espanyol, la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
És vicepresident emèrit de l’Associació Internacional
de Crítics d’Art (AICA) i president emèrit de l’Associació
Catalana de Crítics d’Art (ACCA), membre corresponent
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid i de la Reial Acadèmia de Belles Arts de
Sant Carles de València, acadèmic numerari de la Reial
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i acadèmic
electe de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona.
És autor de més de vint llibres i monograﬁes sobre temes d’art, bells oﬁcis, disseny i arquitectura.

LLIÇÓ INAUGURAL

Lliçó inaugural



Programació de l’Escola de Lletres del Centre
i de la SecCió de Llengua i Literatura
Dia Internacional de la TraducCió
Dilluns 30 de setembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes,
Joan Alberich Mariné presenta la traducció del grec clàssic
al català de la tragèdia Medea, d’Eurípides.
Joan Alberich i Mariné (Reus, 1944) és professor i mestre,
llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona
(1968) i catedràtic de grec des de l’any 1969.
Cicle Lletres del Camp, una mirada a la trajectòria
d’escriptors del Camp de Tarragona
Dimarts 21 d’octubre, a les 19.30 h, a la Sala Miquel
Ventura de la biblioteca, Jordi Tiñena. Presentació a càrrec
de Margarida Aritzeta, escriptora i professora a la Facultat
de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili, on fa classes de
Teoria de la Literatura.
Jordi Tiñena (Barcelona, 1955) viu a Tarragona. És
doctor en Filologia Catalana i llicenciat en Filologia
Hispànica. És autor de les novel·les Mort a Menorca, Un
dia en la vida d’Ishak Butmic,
Butmic Els vespres de don
Magí Castellarnau,
Castellarnau La dona del grill, El Comediant
de Perpinyà,
Perpinyà Dies a la ciutat, L’ombra del coronel, El
mercant, Peix de gat,
gat i El gos suïcida, i ha rebut diferents
premis, com el Ciutat d’Alzira (1994) o el Premi de
Narrativa Pin i Soler (1999). Amb ﬁnalitats educatives, ha
fet versions al català modern d’obres clàssiques medievals,
entre elles Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell; Curial e
Güelfa; l’Spill, de Jaume Roig, i Lo Somni, de Bernat Metge.



Veus Literàries al Centre
Cicle trimestral que compta amb la presència de
destacats i reconeguts escriptors.
Dimarts 25 de novembre a les 19.30 h, Maria
Barbal presenta la seva trajectòria literària i la seva
darrera novel·la En la pell de l’altre. Presentació a
cura de Mercè Costafreda.
Maria Barbal (Tremp, 1949) es va donar a conèixer
amb la novel·la Pedra de tartera (premis Joaquim
Ruyra 1984 i Joan Crexells 1985), una ﬁta de la narrativa catalana contemporània. Aquest llibre obre un
cicle novel·lístic amb el Pallars nadiu de l’autora com
a punt de referència, que també integren Mel i metzines (1990), Càmfora (premis de la Crítica 1992, Crítica Serra
d’Or 1993 i Nacional de Literatura 1993) i País íntim (premi
Prudenci Bertrana 2005). La seva obra com a novel·lista també comprèn els rellevants títols Escrivia cartes al cel (1996),
Carrer Bolívia (1999), Bella edat (2003), Emma (2008), Dolça companyia, cara solitud (2013). Després del seu brillant
debut com a autora de narracions amb La mort de Teresa
(1986), ha publicat els volums de relats Ulleres de sol (1994)
i Bari (1998). Enguany acaba de presentar En la pell de l’altre.
Presentacions de llibres:
Dimecres 1 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Miquel
Ventura de la biblioteca, presentació a càrrec de l’escriptor
Ignasi Revés del llibre: Interseccions, d’Eduard López
Mercadé, d’Ifeelbook Editors.

Jornades: La Literatura com
a Patrimoni i Desenvolupament del Territori. Espais i
Rutes Literàries
Sala d’actes del Centre.
27 d’octubre:
18.30, inauguració de les jornades, a càrrec del president
del Centre de Lectura, Xavier Filella, i de Dolors Sardà, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Reus. Presentació d’Espais Escrits, una eina per a la Literatura Catalana en xarxa,
a càrrec de Mireia Munmany.
19.30, presentació d’espais d’escriptors i de rutes: Museu
d’Alcover, a càrrec d’Ester Magriñà; Centre Quim Soler, a càrrec de Roser Vernet, i Ruta Àngel Guimerà, a càrrec de Neus
Oliveras.

29 d’octubre: 18.30, «Literatura en el paisatge del Camp
de Tarragona i el Priorat. Tipologia de rutes i cases d’escriptors», a càrrec de Magí Sunyer.
19.30, presentació d’espais d’escriptors i de rutes: Ruta Pin i
Soler, a càrrec de Jesús Figueres; Ruta Puig i Ferreter, a càrrec de Jordi Vinyals, i Casa Museu Àngel Guimerà, a càrrec
d’Àngel Santacana.
3 de novembre:
18.30, «Reﬂexions entorn turisme i literatura», a
càrrec de Jaume Salvat.
19.30, presentació d’espais d’escriptors i de rutes:
Ruta Grup Modernista de Reus, a càrrec de Maria
Adzerias; Ruta Mir-Manent, a càrrec de Fina Anglès, i Ruta
Narcís Oller, a càrrec de Josep M. Pallàs.
5 de novembre:
18.00, «La ruta literària, una eina per a l’educació», a càrrec
de Neus Oliveras.
19.00, taula rodona: «Indrets i literatura». Participants: Josep Santesmases, Fina Anglès i Maria Adzerias (Còdol Educació). Modera: Magí Sunyer.
20.00, cloenda i tast de vins (Centre Quim Soler).
8 de novembre, de 10.00 a 13.00: una ruta a escollir entre:
Ruta Àngel Guimerà, Ruta Pin i Soler, i Ruta Puig i Ferreter.
15 de novembre, de 10.00 a 13.00: una ruta a escollir
entre: Ruta Grup Modernista de Reus, Ruta Mir-Manent, i
Ruta Narcís Oller.
Exposició bibliogràﬁca a les vitrines del vestíbul de la biblioteca amb fons bibliogràﬁc relacionat amb el tema. Amb
motiu de les jornades el col·lectiu En Veu Alta ha programat
dues sessions, els dies 28 d’octubre i 11 de novembre, dedicades a Puig i Ferreter (Els tres al·lucinats) i Àngel Guimerà
(Mar i cel).

ESCOLA DE LLETRES DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRE

Dijous 2 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala d’actes, presentació a càrrec de Mònica Miró Vinaixa del
llibre: De la influència de les passions en la felicitat
dels individus i de les nacions, de Madame de Stäel,
de L’Art de la Memòria Edicions. Presentació de
l’editorial: Maite Muns Cabot.
Dijous 9 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala d’actes,
presentació del llibre Antologia poètica (1940-1964). Xavier
Amorós amb una selecció de poemes de Xavier Amorós
Solà. Editorial: Germania (Alzira). Hi participen el col·lectiu
En Veu Alta, Xavier Amorós Corbella i Maria Lluïsa Amorós.
Divendres 7 de novembre, a les 19.30 h, a la Sala
Hortensi Güell, presentació del llibre: A l’ombra del freixe, de
Josep M. Pascual.



Cicle de lectures En Veu Alta 2014-2015
Sala d’actes del Centre, sesSions a les 19.30 h
SesSions d’octubre i novembre realitzades amb motiu de les jornades
sobre literatura i terRitori que s’organitzen al Centre

CICLE DE LECTURES EN VEU ALTA

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 28 d’octubre, Dolors Juanpere, directora del
Col·lectiu En Veu Alta presenta la lectura de fragments
de la novel·la Els tres al·lucinats de Joan Puig i Ferreter.
Joan Puig i Ferreter (la Selva del Camp, 1882 –
París, 1956) s’integra de molt jove al Grup Modernista
de Reus, on compartia inquietuds amb la resta de
joves del grup. Es dóna a conèixer l’any 1904 com a
dramaturg. Renovador i original, amb obres com Aigües
encantades o La dama enamorada, totes dues de 1908, trenca
amb la tradició de la Renaixença. Dirigeix la Biblioteca A tot
vent, i hi edita la novel·la El cercle màgic (1929), que obté el
Premi Crexells. És autor d’una vintena d’obres de teatre. La
seva dedicació a la política dins d’Esquerra Republicana de
Catalunya, partit pel qual és diputat a les Corts i al Parlament
de Catalunya, l’allunya de les lletres, tasca que reprèn el 1934
amb Camins de França, considerada la seva obra mestra. A
partir del 1938 i ﬁns a la seva mort escriu el cicle novel·lístic: El
pelegrí apassionat, en dotze volums (editats entre 1952 i 1977),
on aboca l’experiència personal, en un intent sense precedents
de síntesi, justiﬁcació i alliberament.
L’any 1926 publica a l’Avenç Els tres al·lucinats.

Dimarts 11 de novembre,, Lurdes Malgrat,
escriptora i directora de l’Escola de Lletres de
Tarragona, presenta la lectura de fragments de
Mar i cel d’Àngel Guimerà.
Àngel Guimerà (Santa Cruz de Tenerife, 1845
– Barcelona, 1924) dramaturg i poeta
català que traspassa fronteres a escala
europea. Comença la carrera literària amb la poesia; és
proclamat Mestre en Gai Saber (1877) i presideix els Jocs
Florals de Barcelona (1889). La seva primera tragèdia
en vers, Gal·la Placídia (1879), se situa dins la tradició
del romanticisme històric. Amb Mar i cel (1888) obté un
èxit sense precedents: l’obra és traduïda a vuit idiomes,
i inicia la projecció internacional de l’autor. S’inaugura,
doncs, l’etapa de plenitud de Guimerà, que s’estén ﬁns
al 1900, durant la qual estrena les seves obres més
representatives: Maria Rosa (1894), Terra baixa (1897)
i La filla del mar (1900), repetidament portades al cinema,
i que recullen amb trets realistes la vida de la Catalunya
coetània. El 1889 és elegit president de la Lliga de
Catalunya; els seus discursos polítics, pronunciats arreu del

Dimarts 16 de desembre, Albert Nolla
Cabellos presenta la traducció Elisabeth
Costello de Coetzee.
Albert Nolla Cabellos (Reus, 1974) és
traductor del japonès i de l’anglès, i
compagina aquesta tasca amb la docència
a la Facultat de Traducció i Interpretació de
la Universitat Autònoma de Barcelona, on
imparteix classes de llengua, cultura i literatura japoneses.
John Maxwell Coetzee (Ciutat del Cap, 1940) és
un escriptor australià, d’origen sud-africà, guardonat
amb el premi Nobel de Literatura l’any 2003. Als
anys setanta realitzà un postgrau en literatura a la
Universitat de Texas (EUA) i fou professor de llengua
i literatura anglesa a la Universitat de Buﬀalo. El
1984 retornà al seu país, d’on fou professor de
literatura anglesa a la Universitat de Ciutat del Cap, ﬁns a
la seva jubilació l’any 2002. Actualment exerceix funcions
d’investigador al Departament d’Anglès de la Universitat
d’Adelaida (Austràlia). L’any 2006 va rebre la nacionalitat

australiana, sense que això l’hagi allunyat de Sudàfrica, el seu lloc de naixement i on transcorre gran
part de la seva obra.
Amb Elizabeth Costello, un alter ego indiscutible
de l’autor, Coetzee crea un dels personatges
més palpables i commovedors de la narrativa
contemporània, que fa de la novel·la una lectura
imprescindible per a qualsevol persona amb gustos
literaris impecables i disposada a posar-se a prova.
Elizabeth Costello representa una peregrinació cap al
coneixement d’un mateix i de molts dels secrets que
s’amaguen pels racons de la nostra ànima.
«Sóc escriptora i escric el que sento. Sóc secretària de
l’invisible, una de les moltes que hi ha hagut al llarg
dels segles. Aquesta és la meva ocupació: secretària
mecanògrafa. No em correspon interrogar ni jutjar allò
que m’és donat. Només escric les paraules i després
les comprovo, en comprovo la solidesa, m’asseguro que
les he sentit bé.» Així s’expressa Elizabeth Costello, una
escriptora australiana reconeguda i respectada que viatja
pel món fent conferències i concedint entrevistes. Solitària,
reservada i tímida, les conferències i els viatges li resulten
un pes difícil de suportar que ella afronta amb una
resignació irritada, però impertorbable.
En català estan publicades una quinzena de les obres de
Coetzee, la majoria traduïdes per Dolors Udina, com Vida i
època de Michael K o L’edat de ferro. Albert Nolla va traduir
Elisabeth Costello l’any 2004,
Hi col·labora
un any després que Coetzee
rebés el premi Nobel.

CICLE DE LECTURES EN VEU ALTA

país, són recollits en el volum Cants a la pàtria (1906). El
1909 rep un multitudinari homenatge popular.
Mar i cel és una tragèdia romàntica escrita en vers. En ella
ja s’aprecien els trets principals del seu teatre com, per
exemple, els conﬂictes interns dels personatges. L’acció se
situa en alta mar durant la primera meitat del segle XVII i
explica l’amor impossible entre un pirata musulmà i una
noia cristiana. L’obra teatral compta amb tres actes i està
escrita en decasíl·labs blancs.



Activitats de la Biblioteca del Centre
Tresors de la biblioteca:

ACTIVITATS DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRE

Joan Brossa. Poemes visuals. Barcelona:
Enciclopèdia Catalana, 2014.
Un llibre de gran format que conté l’obra
gràﬁca de Joan Brossa gairebé completa.
L’obra consta de dos llibres i un poema
objecte «A amb punt»
(exposició a la vitrina del vestíbul de la biblioteca).



Club de lectura de novel·la negra:
Dijous 30 d’octubre, a les 19 h, Dos taüts negres i dos
blancs, de Pep Coll.
Dijous 27 de novembre, a les19 h, Liquidació final
de Petros Markaris.
Dijous 18 de desembre, a les 19 h, Qui pro quo
de Gesualdo Bufalino.
EXPOSICIONS
Al vestíbul de la biblioteca:
Exposició «1714: una visió bibliogràﬁca»,
del 15 de setembre al 18 d’octubre.
Recull bibliogràﬁc del fons de la Biblioteca del Centre.

Exposició «El domini màgic
de Joan Vinyoli», del 16 de
desembre al 6 de gener.
El «domini màgic» de Joan Vinyoli, vol acostar al lector la
personalitat i l’obra d’un dels poetes més importants del
segle XX. Un plafó introductori ens sintetitza allò que és
essencial i els altres cinc ens il·lustren les diferents etapes
de la vida i la corresponent creació literària, perquè en
Vinyoli vida i obra avancen ben travades l’una amb l’altra
en una combustió vital autèntica i commovedora. Els textos
van acompanyats d’imatges, que constitueixen
un recorregut visual imprescindible per
conèixer el poeta.
VIVIM I DIVERTIM-NOS EN CATALÀ
Un espai programat per al mes d’octubre, conduït per
joves, on es debaten temes entorn els dèﬁcits de l’audició
de música en llengua catalana, aspectes relacionats amb
l’enregistrament de músiques en llengua catalana, etc.
L’enregistrament en àudio es podrà escoltar a través de
Reusdigital.cat i constarà de quatre programes en els quals
els joves exposaran les seves experiències en el món de la
música en català.
Amb el suport de:

CAMPUS EXTENS ANTENA DEL CONEIXEMENT DE LA URV

Cicle Història del Dret Català, dimarts 14 d’octubre: conferència «Municipi i senyoriu a la
Catalunya Nova», a càrrec de Josep Serrano Daura, doctor en Dret (UB).
Cicle 1714, dijous 16 d’octubre: conferència «Gent del camp, gent del llamp. La guerra de
Successió a les comarques del Camp de Tarragona», a càrrec de Joan Navais Icart, doctorand
d’Història de la UB.
Lletres del Camp, dimarts 21 d’octubre: «La trajectòria literària de Jordi Tiñena»,
conferència col·loqui a càrrec de Margarida Aritzeta, escriptora, professora de literatura URV.
Cicle Diverses intervencions en les necessitats educatives especials, dimarts 28 d’octubre,
a la sala Hortensi Güell. Conferència «TEA, intervenció a la família i a l’escola», a càrrec del Dr.
Francesc Cuxart Fina, professor de la UAB.
Cicle En Veu Alta, dimarts 11 de novembre: Lurdes Malgrat, escriptora i directora de l’Escola de
Lletres de Tarragona, presenta la lectura de fragments de Mar i cel
d’Àngel Guimerà.
«Setmana de la Cìència», activitats durant tot el dia al Teatre Bartrina el dimarts 18 de
novembre.

CAMPUS EXTENS ANTENA DEL CONEIXEMENT DE LA URV

A la sala d’actes, a les 19.30 h:
Cicle de conferències sobre sostenibilitat i canvi climàtic, dilluns 13 d’octubre, conferència
«Afrontant l’amenaça del canvi climàtic: evidències versus desinformació interessada», a càrrec de la
Dra. Manola Brunet, directora del Centre de Recerca en Canvi Climàtic de la URV.
Ho coordina: Xavier Correig.



EXPOSICIONS A LA SALA FORTUNY

Exposicions a la Sala Fortuny



Del 5 de setembre a l’11 d’octubre:
Proximitat, «construcció d’un projecte
fotogràﬁc col·lectiu», que reuneix obres de Miquel Abat,
Marta Gregori, Ivana Larrosa, Carles Llop, Conchi Martínez,
Xavi Moix i Cori Pedrola. Els set fotògrafs mostren les
seves cases, els seus pensaments, pors,
inquietuds, anhels i records més íntims, així com
les seves passions, il·lusions i els records més
ben guardats. Han desenvolupat el concepte
«proximitat» des de la seva pròpia individualitat
per tal de construir una exposició conjunta i
comuna.
L’exposició, comissariada per Josep Bou i organitzada pel
Centre de Lectura i Passanant Foto, estrena la restauració
de la sala Fortuny.
Del 17 d’octubre al 18 de novembre:
Exposició antològica de Miquel Salvadó Jassans «50
anys de pintura», un recull de les obres de l’artista i
escriptor d’Alforja. Presentació de Francesc Miralles.
Miquel S. Jassans (Alforja, 1937), és llicenciat en
Belles Arts per la Universitat de Barcelona, diplomat
en Arqueologia Hispànica
i membre de la Societat
d’Onomàstica.

Artista pintor i professor d’art,
ha exposat en diverses ciutats
de Catalunya, França i Alemanya. Conjumina el seu temps
pintant, fent arqueologia i fotograﬁa.
Té obra a col·leccions de l’Estat espanyol, França,
Alemanya, els Estats Units, el Canadà i el Japó; i també al
fons d’art de l’Abadia de Montserrat i de l’Institut d’Estudis
Catalans. Va realitzar la seva primera exposició al Centre
de Lectura l’any 1964.
Del 21 de novembre al 19 de desembre:
Exposició: «Contes infantils de la guerra».
La mostra explica la producció editorial infantil duta a
terme durant la Guerra Civil Espanyola
(1936-1939), posant l’accent en el bàndol
republicà. Partint de la col·lecció privada de
Freixes-Garriga, l’exposició ens mostra com
els contes infantils van passar a formar part
de l’engranatge propagandístic del moment.
Els contes infantils es van convertir en una
arma singular per ensenyar als més petits
el món dual de bons i dolents.
Comissariada per Sergi Freixes i Jordi Garriga.
Una producció de la Fundació Unnim (BBVA) que s’ha pogut
veure, entre altres espais, al Museu d’Història de Catalunya.

Diferents espais del Centre de Lectura.
Exposició #artveuivot, del 6 al 29 de novembre
Inauguració dijous 6 de novembre a les 20h.
Davant el moment històric que viu
Catalunya, en què una majoria de
la societat catalana vol exercir el
seu dret a decidir, escollir lliurement
el seu futur i votar-lo a les urnes,
diferents associacions de la societat
civil catalana han posat en marxa
diverses accions encaminades a enfortir aquesta via
democràtica
Aquestes entitats s’han unit per a tirar endavant
la campanya #artveuivot que vol involucrar el món de
l’art català que du implícit el missatge de “volem votar”.
L’exposició col·lectiva que compta amb la participació
d’artistes de tot el territori català té com a primera seu
el Museu d’Història de Catalunya el mes d’octubre per a
continuació fer estança al Centre de Lectura.
Exposició a cura de la crítica i historiadora de l’art Pilar
Parcerisas.

Vestíbul del Centre de Lectura:
Del 14 al 30 d’octubre:
Exposició «45 Flama de la Llengua Catalana» de totes
les entitats excursionistes de Reus. Ho organitza: Secció
Excursionista.
Del 3 al 20 de novembre:
Exposició «Catalunya en transició»..
Ho organitza: Memorial Democràtic.
La mostra explica, gràcies a una
cinquantena de fotos, com es van viure
els anys de la transició de la dictadura
franquista a la democràcia. Darrere
la càmera, hi havia autors desconeguts, però també grans
noms com Carlos Bosch, Colita o Joan Guerrero.
Del 22 de novembre al 13 de desembre:
Exposició fotogràﬁca sobre el 48è Aplec Baix Camp.
Amb dues temàtiques: «Aplec Baix Camp» i «Costums
tradicionals dels Països Catalans». Ho organitza: Colla
sardanista Rosa de Reus.
Biblioteca del Centre:
Del 16 de desembre al 7 de gener de 2015,
exposició: «El domini màgic de Joan Vinyoli» (ho organitza
la biblioteca del Centre, vegeu pàgina 10).
Hi col·labora:

EXPOSICIONS

Del 22 de desembre al 3 de gener:
Exposició/instal·lació de Josep Maria
Gort «L’espectador».



Cine Club Programació de tardor 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 • 26 setembre 2014.

21:00

• Divendres • 10 octubre 2014.

21:00

• Divendres • 14 novembre 2014.

Blue Jasmine

La gran bellesa

The Grand
Budapest Hotel

Itàlia, 2013. VOS. 142 m.

Director: Wes Anderson

EUA, 2013. VOS. 98 m.

La grande bellezza
Director: Paolo Sorrentino

21:00

Blue Jasmine

El gran hotel Budapest

Director: Woody Allen

Regne Unit, 2014. VOS. 100 m.

• Divendres • 3 octubre 2014.

21:00

La Vénus à
la fourrure

Tôkyô Kazoku

Director: Roman Polanski

Japó, 2013. VOS. 146 m.

La Venus de les pells
França, 2013. VOS. 96 m.



• Divendres • 17 octubre 2014.

21:00

Una família de Tòquio
Director: Yoji Yamada

• Divendres • 28 novembre 2014.

21:00

Philomena
Philomena

Director: Stephen Frears
Regne Unit, 2013. VOS. 98 m.

• 8 d’octubre 2014 • Dimecres • 19:30

Tom Jones
Tom Jones

Director: Tony Richardson
Regne Unit, 1963. VOS. 128 m.

The Draughtsman’s
Contract
El contracte del
dibuixant

Director: Peter Greenaway
Regne Unit, 1982. VOS. 108 m.

(entrada lLiure)
• 22 d’octubre 2014 • Dimecres • 19:30

Barry Lyndon
Barry Lyndon

Director: Stanley Kubrick
EUA/Regne Unit, 1975. VOS. 184m.

• 3 desembre 2014 • Dimecres • 19:30

Tous les matins
du monde

Tots els matins del
món
Director: Alain Corneau
França, 1991 . VOS. 115 m.

• 12 de novembre 2014 • Dimecres • 19:30

Il Casanova di FeFe
derico Fellini
Casanova

Director: Federico Fellini
Itàlia, 1976. VOS. 155 m.

• 17 desembre 2014 • Dimecres • 19:30

Quills

Plomes

Director: Philip Kaufmann
EUA, 2000. VOS. 120 m.

CINE CLUB

Cicle
a la sala
d’actes
del Centre

• 19 novembre 2014 • Dimecres • 19:30



Programació Teatre Bartrina,
Tardor 2014
Dissabte 27 de setembre, 22.00 h
GODOY. Verás que todo es mentira. Espectacle en
castellà. Text: Godoy. Direcció: Andreu Buenafuente.
Coordinació del text: Berto Romero.
Dissabte 4 d’octubre, 21.00 h
Dones com jo. Companyia T de Teatre. Text i direcció: Pau
Miró. Intèrprets: Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla i
Àgata Roca. La història de quatre dones: Una és biòloga, però
treballa en un peatge. La segona és arquitecta, però no té
feina. L’altra és arqueòloga, però fa el que pot (actualment
neteja escoles i domicilis). L’última és mestra, però l’acaben
d’acomiadar.
Diumenge 5 d’octubre, 18.00 h
Acorar. Text i interpretació: Toni Gomila. Direcció: Rafel Duran.
Acorar és una reﬂexió sobre la identitat col·lectiva dels pobles,
sobre què és allò que ens deﬁneix, què és allò que fa que
encara– existeixi la nostra comunitat. El text pren per excusa
narrativa la descripció d’una jornada de matances a Mallorca.
Dissabte 11 d’octubre, 21.00 h
Informe per a una acadèmia, de Franz Kafka.
Direcció: Xavier Ricart i Ivan Benet. Intèrpret:
Ivan Benet. Música original: Sílvia Pérez Cruz.
Monòleg sobre la vida del simi de la Costa
d’Or que es converteix en humà i triomfa dins
el món de l’espectacle.



Diumenge 19 d’octubre, 18.00 h
La màgia del mag Lari. Idea, guió i direcció: Josep Maria Lari.
Actor i regidor: Pol Quintana.
Intèrprets: Josep Maria Lari i Pol Quintana.
Del 23 al 26 d’octubre
XVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MOVIMENT I TEATRE
GESTUAL COS 2014.
Més informació: www.cosreus.cat. Ho organitza: IMAC.
Diumenge 26 d’octubre, 18.00 h
Da capo. Cia. Vol Ras. Idea i direcció: Vol Ras.
Intèrprets: Joan Segalés i Joan Faneca. Què
passa al darrere dels decorats? Un recorregut
amb imaginació pel món sonor des del silenci a la
música, sense paraules i amb humor.
Diumenge 2 de novembre, 12.00 h
Pianissimo Circus. Concert per a pallassa i
piano. Espectacle infantil amb la Cia. Cirquet
Confetti. Direcció: Miner Montell. Intèrprets:
Albert M. Carbonell i Anna Confetti.
Del 5 al 8 de novembre
IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE REUS.
MEMORIMAGE 2014. Festival basat en pel·lícules que
incorporen imatges d’arxiu en moviment.
Més informació: www.memorimagefestival.org.
Ho organitza: IMAC.

Diumenge 16 de novembre, 18.00 h
Del concert al tango. Concert a càrrec de l’Orquestra
Simfònica Camerata XXI. Orquestra Camerata XXI amb
Oriol Aymat (violoncel). Obres de Vivaldi, Piazzola i
Čajkovskij.
Diumenge 23 de novembre, 21.00 h
Ol’Green en concert. Direcció musical:
Michèle Alderete. Components:
Francesc Juan, David Almeida, Adrián
Ibáñez, Ivan Gas, Eulàlia Rosa, Malou
Bustos, Sandra Torné, Helena Fuguet,
Cristina Cámara, Cristina Beltrán,
Mariona Pujol, Iris Parra, Paula
Sánchez- Valverde i Marta Doménech. Banda: Josep Oriol
Mas, Marta Pont, Víctor Gómez i Noel Alzola.
Dissabte 29 de novembre, 21.00 h
Montsserrat o la molt lamentable història del pare Montiel.
De Beth Escudé. Direcció: Marc Chornet. Intèrpret: Carles
Bigorra. Muntatge audiovisual: Carles Pitarch.
«No va ser acollit Himmler a Montserrat? No
va ser Himmler qui va entregar Companys
a l’escamot d’afusellament de Franco? La
muntanya, no va tenir res a veure amb el
franquisme?»

Dissabte 13 de desembre, 21.00 h
Germans de sang.
Musical original de Willy Russell.
Direcció: Ricard Reguant. Direcció musical: Dani
Campos. Intèrprets: Benjamí Conesa, Òscar
Jarque, Virgínia Martínez, Dani Claramunt,
Eduard Doncos, Albert Estengre, Irene Gil, Isa
Mateu, Ariadna Suñé i Lucía Torres.
Germans de sang narra la història captivadora
i commovedora de dos germans bessons que en néixer són
separats, i creixen i s’eduquen en dues famílies diferents.
Diumenge 21 de desembre, 12.00 h
Nadales del món. Espectacle infantil amb l’Orquestra
Camerata XXI. Intèrprets: Tobias Gossmann i Xavier Blanc
(violins), Miquel Córdoba (viola), Quim Alabau (violoncel), Mario
Lisardo (contrabaix) i David Puertas (narrador).
Divendres 26 de desembre, 19.00 h
El Poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra.
Intèrprets: Josep Maria Puig i Xavier Pié. Entrada gratuïta
sense invitació.
Dissabte 27 de desembre, 21.00 h
El Consorci del Teatre Bartrina presenta: 6 grans del soul, la
Soul Machine en concert. La Soul Machine és una banda de
versions de música soul, funky i rythm’n’blues.
Direcció artística del Teatre Bartrina:
Xavier Graset, Ramon Gomis i Lluís Pasqual.
Informació de preus i localitats:
www.teatrebartrina.cat i telèfon 977010658.
Espectacles amb invitació per als socis del Centre de
Lectura, a partir del 18 de setembre:
Acorar (5 d’octubre) i Vània (15 de novembre).

PROGRAMAMCIÓ TEATRE BARTRINA, TARDOR 2014

Dissabte 15 de novembre, 21.00 h
Vània, d’Anton Čekhov.
Cia. Les Antonietes Teatre. Direcció: Oriol
Tarrasón. Intèrprets: Annabel Castan, Bernat
Quintana, Pep Ambròs i Mireia Illamola. En
una ruïnosa ﬁnca, Vània i Sònia han treballat
servilment per mantenir-la. Ara el professor
Serebriakov i la seva jove esposa, Ielena, han
tornat a la ﬁnca de visita



Serveis als socis
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 Extens 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 fentlo 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:

LA BIBLIOTECA DEL CENTRE DE LECTURA
La biblioteca del Centre de Lectura és la biblioteca patrimonial
més antiga del país (1859). Gràcies a la generositat de persones
i institucions compta actualment amb més de 260.000 volums,
dels quals 160.000 documents són consultables per Internet
(CBUC, Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya)
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 important
increment de consultes i de préstecs.
REVISTA DIGITAL DEL CENTRE
DE LECTURA
La novena etapa de la Revista del Centre de
Lectura es pot consultar, en format digital, a
www.centrelectura.cat/revistadigital/.
EDICIONS DEL CENTRE DE LECTURA
Dimecres 1 d’octubre, a les 20 h, a la sala d’actes,
presentació de llibre: Una aposta noviolenta per a la pau. Trenta
anys del Memorial Josep Vidal i Llecha. Un treball encarregat
a la periodista Natàlia Borbonès, editat per les Edicions del
Centre de Lectura (volum número 130, coeditat amb Arola
Editors i les Publicacions de la URV) i l’Associació Vidal i Llecha,
que recull les tres dècades del Memorial.
Divendres 12 de desembre, a les 19.30 h, a la sala
d’actes, presentació del volum 131: Jornades Economia i
Societat, coordinat per Josep Fàbregas Roig, recull de les actes
del seminari: Crisi Econòmica i Societat: «L’impacte sobre el
nostre territori» que es va celebrar l’hivern de 2013 amb la
col·laboració de l’IRMU, el patrocini de la Fundació Privada
Mútua Catalana i que va comptar amb ponències d’Agustí
Segarra (URV), Xavier Moreno (URV), Juan Antonio Duro (URV),
Margarita Gonzalvo (UIC), Joaquim Margalet (URV), Josep
Fàbregas (URV), Xavier Ferré (URV) i Jaume Massó (Museu
d’Arqueologia Salvador Vilaseca).

EL CENTRE DE LECTURA

El Centre de Lectura és una institució cultural
de referència del país fundada 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 155 anys d’història el Centre
ha anat conformant un projecte molt ampli:
disposa d’una de les principals biblioteques
patrimonials de Catalunya, 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 130
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), està declarat
Entitat d’Utilitat Pública (segons ordre de 2004), 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.



Escola de Lletres del Centre de Lectura

ESCOLA DE LLETRES DEL CENTRE DE LECTURA

TALLERS D’ESCRIPTURA. INICI CURSOS: OCTUBRE.



Taller d’escriptura per a adults, nivell inicial i avançat, a
càrrec de Ramon Sanz (per a inscriure’s al nivell avançat
cal haver cursat el nivell inicial).
Taller d’escriptura de contes infantils, per a majors de 18
anys, a càrrec de Núria Naval.
Taller de còmic per a nens, de 6 a 13 anys, a càrrec
d’Antoni Gutiérrez Canales, Guti.
Taller de lectura en veu alta (febrer- maig), a càrrec de
Rosa Mateu.
Curs de català: nivells C1 i C2 (antics nivells C i D), a càrrec
d’Agnès Toda (d’octubre a juny).
Assessorament els dimarts i dijous de 18 h a 20 h, a la
biblioteca infantil.
Informació a: biblioteca@centrelectura.cat.
ESCOLA D’IDIOMES:
ANGLÈS
Cursos per a nens a partir de 8 anys, cursos per a joves a
partir del primer cicle d’ESO i cursos per a adults. Tots els
nivells. Horari: a determinar. Possibilitat de classes al matí.
Cursos intensius, de 3 mesos de durada. Anglès per viatjar.
Cursos per a exàmens de Cambridge. Preliminary English
Test (4t curs) i First Certiﬁcate (7è/8è curs). Exàmens de

Young Learners de Cambridge per a nens. Professors: Phil
Hoddy i Sheila Harper.
ITALIÀ
Inici cursos: octubre. Professora: Cossima Vergari.
Nivell: A2 i B1. Adreçats a diferents coneixements de la
llengua italiana.
Durada del curs: del 3 d’octubre de 2014 al 15 maig 2015
(54 hores). Horari de les classes: divendres de 17.00 a
19.00 h. Es lliurarà certiﬁcat d’assistència.
RUS
Professora: Liudmila Bondar.
Horari de les classes: a determinar. Inici de curs: octubre de
2014. Es lliurarà certiﬁcat d’assistència.
ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES
Introducció al dibuix i a la pintura. Tècniques diverses.
Dibuix en línia. Tècniques seques (cretes, carbonet).
Tècniques humides (aquarel·la, tintes). Acrílic. Oli.
A partir de 7 anys. Horari de les classes: dilluns de 17.30 a
18.30. Professora: Cori Torroja.

Oferta formativa de les escoles del Centre

CLÀSSIC DE SUPORT I D’ADULTS
Pels alumnes que vulguin iniciar-se o mantenir-se en aquesta
disciplina. I pels alumnes d’Espanyol, Jazz i Contemporani.

CLASSES DE MANTENIMENT
Gimnàstica, Jazz, Elasticitat i Pilates.
SEMINARIS I CURSOS
Seminari de clàssic, contemporani, jazz, espanyol i funky.
Curset de contemporani per Nadal. Casal d’estiu el mes de
juliol.
CLASSES MATINALS: Ara potser sí que tens temps... Vine a
ballar amb nosaltres. T’oferim: classes matinals de Pilates,
Fitnes i Contemporani.
ESPAIS
L’Escola disposa de quatre aules de dansa de més de 80 m2,
sala de música, una sala de projeccions, espais de videoteca i
fonoteca, i biblioteca per poder fer deures.
REPRESENTACIONS DE L’ESCOLA DE DANSA
Es fan un total de 50 actuacions a Reus i fora de la ciutat i un
total de set representacions a l’escenari del Teatre Bartrina
durant el curs per a tots els alumnes.
Matrícula gratuïta per a totes les mares o pares. Premi a la
ﬁdelitat: matrícula gratuïta per a tots els alumnes amb un
antiguitat ininterrompuda de més de 20 anys com a alumnes
de la nostra escola.
JOVE COMPANYIA DE DANSA DEL CENTRE DE LECTURA
L’any 2000 es va crear la Jove Companyia de Dansa del
Centre de Lectura de Reus amb els alumnes més avantatjats
de l’escola en Clàssic i Contemporani. Aquests alumnes
realitzen, durant el curs, intercanvis amb altres escoles de
dansa i representen l’escola amb mostres, gales i concursos
de dansa.

OFERTA FORMATIVA DE LES ESCOLES DEL CENTRE

ESCOLA DE DANSA
Inici del curs: 17 setembre per a tots els alumnes des de 1r
de primària en totes les disciplines i especialitats.
L’Escola de Dansa va ser fundada l’any 1948 per Misericòrdia
Besora. Actualment la direcció està a càrrec de M. Teresa
Aguadé i la sotsdirecció de Juny Cases i d’un equip de
professors que garanteixen un ensenyament artístic de
qualitat (Gemma Creus, Carmen Fernández, Assumpció
Gómez, Betlem Llop, Montse Queralt, Àngels Rivero, Lourdes
González, Betlem Prieto i Mònica Rincón). Escola autoritzada
pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya (3 de febrer del 2000). Es preparen alumnes per al
nivell elemental de dansa, per a les proves d’accés a l’Institut
del Teatre de Barcelona i per a premis, concursos i mostres de
dansa de Catalunya, València i l’estranger.
A més de la tasca pedagògica, l’Escola organitza diferents
activitats docents així com cursets, seminaris i sortides per a
espectacles de dansa. L’Escola ofereix l’exempció d’Educació
Física per als alumnes que fan més de cinc hores a la
setmana i compta amb un Gabinet de Nutrició i Dietètica per
als alumnes i socis.
ESPECIALITATS:
Dansa Clàssica, Dansa Clàssica Espanyola, Dansa Jazz, Dansa
Contemporània i Funky.
Amb diferents grups: cursos d’iniciació: de 3 a 8 anys;
cursos d’aprenentatge bàsic: de 8 a 11 anys; cursos
d’aprofundiment: de 12 a 19 anys, i cursos de
perfeccionament: més de 19 anys.



ESCOLA DE TEATRE
Professors: Rosa Mateu, Escola de Teatre a partir de
18 anys; Joan Martínez, Escola de Teatre per a nens
i joves. Inici del curs: octubre.
L’Escola de Teatre dóna ensenyaments de tots els
nivells i realitza cursos i monogràﬁcs de teatre durant tot el
curs. És una escola d’iniciació i de formació oﬁcial i professional
per tal de poder accedir al món laboral i ser un pont d’accés
a estudis superiors de teatre. Ofereix assessorament i tutoria
per tal d’accedir a Estudis Superiors d’Art Dramàtic i imparteix
cursos de grau elemental de Teatre: estudis d’Interpretació,
Dansa (cos i moviment) i Música (veu i cant).

ESCOLA DE TEATRE

ESCOLA DE TEATRE PER A NENS,
de 7 a 9 anys i de 10 a 12 anys.
Introducció al món del teatre a partir del joc. Utilització
de l’entorn quotidià per comunicar i expressar a partir del
coneixement del propi cos i la pròpia veu. Treballs col·lectius
amb seguiment individual de cada alumne. Aules obertes per
mostrar els treballs. Coneixement de l’espai i el temps escènic i
contacte amb el públic.
Temes: Actualitat. La imaginació: història de creació pròpia. El
conte clàssic: dramatització i nova recreació de la història. El
joc i la improvisació per arribar a la dramatització i posada en
escena d’una història.



ESCOLA DE TEATRE PER A JOVES,
de 12 a 14 anys i de 14 a 17 anys.
Iniciació al teatre. Descoberta d’un mateix. Expressió dramàtica
i dramatització.
La dramatització al servei de diferents propostes textuals (cine,
aventures, novel·la, etc.). Introducció a la interpretació i a la
construcció del personatge.

Entrenament actoral bàsic: La concentració. L’expressió corporal,
l’expressió oral, l’obertura emocional. La improvisació: capacitat
d’adaptació a vàries situacions individuals i col·lectives.
L’activació: ment-cos-veu. Adreçat a persones no iniciades i
interessades a aprendre els fonaments bàsics de la interpretació.
Aula oberta amb públic. Presentació dels treballs fets a classe.
ESCOLA DE TEATRE. GRAU ELEMENTAL
Primer, segon i tercer d’Interpretació a partir de 18 anys.
Entrenament actoral bàsic: La concentració. L’expressió corporal,
l’expressió oral, l’obertura emocional. La construcció del
personatge. La improvisació: capacitat d’adaptació a diverses
situacions individuals i col·lectives. L’anàlisi i la interpretació
de textos escrits. Treball amb escenes de diferents gèneres.
Aprendre a construir personatges diferents a nosaltres. Treball de
text a partir dels personatges descoberts des d’improvisacions.
Estudi d’un autor o de diversos autors. Adaptació dramatúrgica.
Aula oberta amb públic. Presentació dels treballs fets a classe.
Representació teatral a ﬁnal de curs (Teatre Bartrina).
Programació de quatre cursos. Tallers intensius monogràﬁcs
els dissabtes al matí impartits per professionals especialistes
i adreçats als alumnes de l’Escola de Teatre. Sortides
pedagògiques.
Intercanvis amb altres escoles, professors de teatre i actors.
Descomptes especials per als alumnes de l’Escola de Teatre
amb el carnet de l’ACET. Programació d’activitats i espectacles
extraescolars a iniciativa de professors, alumnes o altres
persones o entitats. Participació en Mostres de Teatre als
Països Catalans i a l’Estat espanyol. Participació en la Mostra
de l’ACETAPOSTA. Consolidació dels avantatges que suposa ser
membre de l’ACET (Associació Catalana d’Escoles de Teatre).
Entre d’altres poder inscriure’s i ser reconegut per la AADPC
(Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya).

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 un nou cicle de
concerts familiars amb la secció de cordes de l’Orquestra
Camerata XXI i l’Escola de Música del Centre de Lectura.

SALA D’ACTES DEL CENTRE:
Dissabte 22 de novembre, a les 12 h:
Concert familiar amb Camerata XXI:
«Els tres mosqueters o qui va matar a Mozart»
Intèrprets: David Puertas (narrador) i la secció de cordes de
l’Orquestra Camerata XXI.

AULA MUSIC’S DE REUS, Staﬀ Music Service.
Aula de música moderna. Amb classes de guitarra, piano,
bateria, baix i contrabaix, instrument de vent, combo i
iniciació a la improvisació, etc.
Assignatures: Educació de l’Oïda i Tallers de Gospel.
Inici curs: octubre de 2014.
Informació a secretaria@centrelectura.cat o al 977 773 112

-Dissabte 13 de desembre, a les 12 h:
«Concert didàctic familiar amb l’Escola de Música del
Centre». Direcció: Anton Colom.
Preu entrada: 5 euros. Socis del Centre de Lectura: 2 euros.
Amb el suport de:
Hi col·labora:

ESCOLA DE MÚSICA I CICLES MUSICALS

Oferta formativa de l’ESCOLA DE MÚSICA
DEL CENTRE (Centre Arcàdia):
Iniciació a partir de 2 anys. Classes
quadrimestrals per a adults. L’escola ofereix
tres currículums diferents adaptats a les
necessitats i a la dedicació de cada alumne.
Els cursos i el temps de classe s’organitzen en quatre grans
blocs: Inici (de 4 a 8 anys), Grau Elemental (de 9 a 12-13
anys), Grau Mitjà (de 12 a 17 anys) i Adults.
Direcció de l’Escola: Anton Colom.
Per a més informació al 977 128 078 o a
info@escolamusicacentre.org.



ACTIVITATS DE LES SECCIONS

Activitats de les secCions. Tardor 2014



Secció Ciències de l’Educació
Cicle: Diverses Intervencions en les
Necessitats Educatives Especials.
Curs reconegut com a activitat de formació permanent
del curs 2014-2015 del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat. Ho organitza la Secció de Ciències de
l’Educació i els Serveis Educatius Baix Camp. Totes les
activitats del curs són obertes i gratuïtes tant per als socis
de l’entitat com per a qualsevol persona interessada.
Inscripcions a: secretaria@centrelectura.cat.
Dimarts 21 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala
d’actes: «Trastorns d’aprenentatge», a càrrec de
Cristina Boix Lluch, llicenciada en Psicologia i màster en
Neuropsicologia.
Dimarts 28 d’octubre, a les 19.30 h, «TEA, intervenció
a la família i a l’escola», a càrrec del Dr. Francesc Cuxart i
Fina, doctor en Psicologia, consultor del Projecte Autisme la
Garriga i professor de la UAB.
Dimarts 4 de novembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes,
projecció del documental: Unes altres veus. Col·loqui sobre
l’autisme a partir de nou pares, mares i avis de nens
diagnosticats d’autisme.
Dimarts 11 de novembre, a les 17.45 h, a la sala
d’actes, sessió: «Eines imprescindibles per afavorir les
intervencions comunicatives», a càrrec de professionals
del CPEE Alba de Reus (Diputació de Tarragona): Anna
Maria Jornet Aragonés (logopeda i pedagoga terapeuta),

Susanna Giner Segura (llicenciada en Pedagogia i màster
en Logopèdia), Georgina Anguera Casut (llicenciada
en Psicologia ) i Mariona Andreu Domingo (doctora en
Psicologia).
Dimarts 18 de novembre, a les 19.30 h, a l’Aula 31:
«Puzle de contes: Contes per comprendre les persones
amb trastorn de l’espectre autista, TEA», a càrrec de
Rosa Serrano Centelles creadora i directora del Centre
de Recursos sobre el Trastorn de l’Espectre Autista a
Catalunya Central.
Dimarts 25 de novembre, a les 19.30 h, a l’Aula 31,
taula rodona: «Què sentim, com ho vivim». Taula rodona
amb diferents pares amb ﬁlls amb TEA.
Dimarts 2 de desembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes,
sessió: «Atenció a la diversitat al centre: detecció, eines
de gestió a l’aula i avaluació». A càrrec de Gemma Bellido
(llicenciada en Pedagogia, màster en Logopèdia i postgrau
en Psicomotricitat) i Laplace Enguídanos (llicenciada en
Psicologia Clínica).
Secció de Tecnologia, Departament d’Arqueologia
Cicle: «Els comtats catalans i l’Al-Andalus. Arqueologia
d’una convivència (segles VIII-XIII)».
Activitats a les 19.30 h a la sala de la Secció Excursionista:
Dimecres 15 d’octubre, conferència: «El Camp de
Tarragona en època andalusiana», a càrrec d’Aleix
González.

Divendres 14 de novembre, conferència a càrrec de
Jordi Palou-Loberdos, director del Memorial Democràtic:
«Processos de transició i de reconciliació en els darrers
30 anys».
Dimecres 3 de desembre a la sala Miquel Ventura,
conferència «Franco, nuevas revelaciones» d’Àngel Viñas,
catedràtic emèrit UCM, historiador, economista i diplomàtic.
Dilluns 29 de desembre, conferència: «Localització i
estudi dels castells en feu i alou d’Arnau Mir de Tost a la
frontera del segle XI», a càrrec de Lluís Colomés Barbarà.

Secció de Geograﬁa i Història
Activitats a la sala d’actes a les 19.30 h:
Dilluns 15 de setembre, conferència: «Edimburg: l’Atenes
del nord?», a càrrec de Josep Lluís Díez, sociòleg.
Dilluns 29 de setembre, a les 19 h, presentació del
número 3 de la Revista del Centre d’Estudis Domeniquians
de Canet de Mar.
Dimarts 7 d’octubre, presentació del llibre Cultura
judeocatalana. La comunitat de Tortosa, d’Andreu Lascorz.
Dimarts 14 d’octubre, cicle Història del Dret Català,
conferència: «Municipi i senyoriu a la Catalunya Nova», a
càrrec de Josep Serrano, historiador del dret.
Dilluns 3 de novembre, a les 19 h, al vestíbul del Centre,
inauguració de l’exposició: «Catalunya en transició», del
Memorial Democràtic. Fins al 19 de novembre.
Dimecres 12 de novembre, a la sala Miquel Ventura,
presentació del llibre: ¿Una ecología de las memorias
colectivas? de Montserrat Duch Plana. Presentació a
càrrec de Joan M. Tomàs, professor d’Història URV.

Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques
Reunions d’iniciació a l’ensenyament Bruno Gröning els
dissabtes 4 i 25 d’octubre, 15 i 29 de novembre i 20 de
desembre. A l’aula 31 i la Sala Hortensi Güell.
Dijous 23 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala de
projeccions, xerrada: «Som el que mengem. Menjar bé per
viure millor», a càrrec de Silvia Sagarra.
Dijous 13 de novembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes,
xerrada: «Saps per a què serveix la medicació?», a càrrec
de Raquel Cortés. Hi col·labora: Col·legi de Psicòlegs de
Catalunya.
Dijous 20 de novembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes,
xerrada: «L’addicció al menjar», a càrrec del col·lectiu
Menjadors Compulsius Anònims.
Dijous 11 de desembre, a les 19.30 h, a la sala
d’actes: «Avantatges i inconvenients de les vacunacions
massives». Presentació dels llibres Vida sin vacunas i
Tetanos. El espejismo de la vacunación del doctor Xavier
Uriarte i de la senyora Rosa Montserrat.

ACTIVITATS DE LES SECCIONS

Dimecres 5 de novembre
novembre, conferència:
«Moros venen moros van... l’antiguitat
tardana i la conquesta ﬂoral entre la frontera
del Gaià i l’antic territori de Siurana, segles
V-XIII
V-XIII»,, a càrrec de Joan Menchón, arqueòleg.
Dissabte 8 de novembre, a les 11 h, visita comentada
al castell de Siurana amb Joan Menchón.
Dimecres 3 de desembre, xerrada «Un exemple de
colonització comtal: Reus al segle XII» d’Ezequiel Gort,
medievalista.



ACTIVITATS DE LES SECCIONS



Secció Excursionista
Sortides matinals tots els dijous a les 8 h a
partir el 2 d’octubre, i el dissabte 11 d’octubre.
Activitats a la sala seccional els dijous a les 20 h.
Dijous 2 d’octubre, reunió de la Secció.
Dijous 9 d’octubre, audiovisual: Menorca, a càrrec de
Josep Maria Beltran.
Dimarts 14 d’octubre, inauguració al vestíbul del
Centre, a les 20 h, de l’exposició: «45 Flama de la Llengua
Catalana» de totes les entitats excursionistes de Reus.
Dijous 16 d’octubre, audiovisual: Rússia, ferrocarril
transiberià, a càrrec de Josep Vidal.
Dilluns 20 d’octubre, a les 19 h, a la
sala d’actes: Iran, la capital del xiisme,
recorregut audiovisual, amb Santi Nogués,
per Mashad, Kermān, Māhān, els Kaluts...
Hi col·labora: Associació Jubilats BBVA.
Dijous 23 d’octubre,
d’octubre projecció del documental: Interior de
paisatges d’Elisenda Trilla, la qual el presentarà amb Rafael
López-Munné.
Diumenge 26 d’octubre, a les 6 h, assistència al 50 camí
de muntanya al balneari de Cardó.
Dijous 30 d’octubre, festa de la castanyada.
Dijous 6 de novembre, audiovisual a concretar.
Dijous 13 de novembre, xerrada i audiovisual:
Construccions de pedra seca, a càrrec de Josep Gallofré
Gornadó.

Dilluns 17 de novembre, a les 19 h,, a la
sala d’actes, audiovisual de Santi Nogués:
Iran, els regnes de les ciutats del desert:
Yazd, Shīrāz, la tomba del poeta Hafez, la
ciutadella Arg-e Karīm Khan, la Mesquita
del Divendres, Bazar Vakil i Persèpolis.
Dijous 20 de novembre, audiovisual: Cuba, un altre món
sí és possible, a càrrec de Jordi Mata.
Diumenge 23 de novembre, a les 8 h, excursió al
Montsant.
Dijous 27 de novembre, sessió audiovisual.
Dissabte 29 de novembre sortida a Barcelona,
participació a les XX Jornades de Literatura Excursionista,
dedicades a Ramon Amigo Anglès.
De divendres 5 a dilluns 8 de desembre, assistència al
38 Aplec Excursionista dels Països Catalans, a Berga.
Dijous 11 de desembre, audiovisual: Caminant per les
valls de la Capadòcia, a càrrec de Santi Nogués.
Dilluns 15 de desembre, a les 19 h, a la sala d’actes,
audiovisual de Santi Nogués: Iran, les antigues ciutats
imperials: Eşfahān, Naïn, Kāshān,
Abianeh, Niasar i els jardins Sin Fin.
Dijous 20 de desembre, festa de
Nadal.
Diumenge 21 de desembre,
excursió de Nadal i instal·lació del
pessebre de la Secció.

Dia a dia

(163 motius per apropar-te al Centre)

ACTIVITATS

Més informació a la pàg.

SETEMBRE 2014
Del 5 set a 11 oct
Exposició fotogràﬁca «Proximitat»
dl.15
11 h
Inauguració exposició «1714: una visió bibliogràﬁca». Fins al 18 d’octubre
dl. 15
11 h
Inici cursos de l’Escola de Música del Centre.
dl. 15
19.30 h
Conferència «Edimburg: l’Atenes del nord?»
dc.17
17 h
Inici cursos de l’Escola de Dansa.
dv. 19
21 h
Guitarreus
ds. 20
18 h
Lirika’s presenta el concert de Festa Major
dv. 26
11 a 14 i 17 a 20 Jornades Europees de Patrimoni
dv. 26
20 h
Reunió Escola Essencialista
dv. 26
21 h
Cineclub: La grande belleza
ds. 27
11 a 14 i 17 a 20 Jornades Europees de Patrimoni
ds. 27
22 h
Godoy. Veràs que todo es mentira
dl. 29
19.30 h
Presentació de la revista 3 del Centre d’Estudis Domenequians de Canet de Mar
dt.30
19.30 h
Dia Internacional de la traducció: Médea, d’Eurípides amb Joan Alberich.

Sala Fortuny
Vestíbul biblioteca
Segon pis Centre
Sala d’actes
Aules de dansa
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Diversos espais
Sala seccional
Teatre Bartrina
Diversos espais
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala d’actes

12
10
22
25
21
16
16
4

OCTUBRE
dc. 1
dc. 1
dc. 1
dc. 1
dc. 1
dc. 1
dc. 1
dc. 1
dc. 2
dj. 2
dj. 2
dj. 2
dj. 2
dv. 3

Aules de música
Sala de projeccions
Sala d’actes
Sala seccional, pis 2
Sala Hortensi Güell
Sala Hortensi Güell
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala de projeccions
Aula d’art
Sala d’actes
Sala seccional
Sala d’actes

22
20

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

Inici trimestre cursos de l’Aula Músics Reus de música moderna.
Inici cursos de català, amb Agnès Toda
Jornada tècnica vinculada amb Barcelona World
Inici del nou curs del Taller d’escriptura del Centre de l’Escola de Lletres.
Inici cursos Escola de Teatre.
Inici del curs de Dansa Lliure que organitza la Secció de Ciències Polítiques i Socials
Presentació del llibre Interseccions, d’Eduard López Mercadé
Presentació del llibre Una aposta no violenta per la pau. 30 anys del Memorial Vidal Llecha
Cineclub. Cicle Cinema Negre Ianqui: Doble indemnització.
Inici Taller d’escriptura de contes infantils
Inici del Taller d’expressió plàstica per a adults.
Presentació del llibre De la influència de les passions en la felicitat...
Inici cicle d’activitats de la Secció Excursionista.
Lliurament del Memorial per la Pau Josep Vidal Llecha.

14
4
16
25
6

20
22
6
4
25
20
20
6
35
4



ACTIVITATS
dv. 3
ds. 4
ds. 4
ds. 4
ds. 4
dg. 5
dt. 7
dc. 8
dc. 8
dj. 9
dj. 9
dv. 10
dv. 10
ds. 11
ds. 11
ds. 11
dg. 12
dl. 13
dt. 14
dt. 14
dc. 15
dj. 16
dv. 17
dv. 17
dv. 17
ds. 18
dg. 19
dl. 20
dt. 21
dt. 21
dc. 22
Del 23 al 26
dj. 23
dj. 23
dv. 24
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21 h
11 h
11 h
18 h
21 h
18 h
19.30 h
17.30 h
19.30 h
19.30 h
20 h
18 h
21 h
8h
11 h
21 h
12 h
19.30 h
19.30 h
20 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
20 h
21 h
11 h
18 h
19 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
20 h
19.30 h

Cineclub: Venus a la fourrure
Reunió iniciació a l’ensenyament Bruno Gröning
Taller de còmic, amb Guti (dibuixant professional)
Reunió a l’ensenyament Bruno Gröning
Dones com jo, de Pau Miró. T de Teatre
Acorar, amb Toni Gomila.
Presentació llibre Cultura judeocristiana. La comunitat de Tortosa d’Andreu Lascorz
Conferència «Il·lusió, amb i d’infància» a càrrec de Xavier Gimeno
Cineclub. Cicle el segle del 1714: Tom Jones
Presentació Antologia poètica (1940-1964). Xavier Amorós. Editorial Germania.
Audiovisual «Menorca», de Josep Maria Beltran
Xerrada «Construim una nova salut mental. Ara sí.» Dia Mundial de la salud mental. Ass. Dr. Tosquelles
Cineclub: El gran Hotel Budapest
Sortida de la Secció Excursionista
Taller de còmic, amb Guti
Informe per a una acadèmia, de Franz Kafka
40 aniversari del Centre aragonès El Cachirulo
Cicle Medi Ambient i canvi climàtic: conferència Manola Brunet. Antena URV
Cicle Història del Dret Català: conferència de Josep Serrano.
Inauguració de l’exposició «45 anys de la Flama de la llengua catalana»
Cicle «Els comtats catalans i Al-Andalus»: conferència d’Aleix González
Antena Coneixement URV: conferència de Joan Navais sobre la guerra de succesió
Col·lectiu 1979, taula rodona amb periodistes: «35 anys d’ajuntaments democràtics»
Inauguració de l’exposició «50 anys de pintura» de Miquel Salvadó Jassans
Cineclub: Tokyo Kazoku
Taller de còmic, amb Guti
La màgia del mag Luri
Audiovisual «Iran, la capital del xiisme», a càrrec de Santi Nogués
Cicle necessitats educatives especials: conferència de Cristina Boix
Cicle Lletres del Camp: Jordi Tiñena, Presenta: Margarida Aritzeta
Cineclub. Cicle el segle del 1714: Barry Lindon
Cos, Festival internacional Cos de Mim i Teatre Gestual
Xerrada «Som el que mengem. Menjar bé per viure millor», amb Sílvia Segarra
Projecció del documental Interior de paisatges, d’Elisenda Trilla
Inauguració del curs acadèmic 2014-2015 amb Daniel Giralt Miracle

Teatre Bartrina
Aula 21
Biblioteca Infantil
Aula 21
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala d’actes

14

Sala d’actes
Sala d’actes
Secció Excursionista
Sala d’actes
Teatre Bartrina

15
6
26

Biblioteca Infantil
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala d’actes
Vestíbul Centre
Sala sec excusionista
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala Fortuny
Teatre Bartrina
Biblioteca Infantil
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala Miquel Ventura
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Sala de projeccions
Secció Excursionista
Sala d’actes

20
16

20
16
16
25

14

11
25
26
24
11
12
14
20
16
26
24
6
15
16
25
26
5
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dv. 24
ds. 25
ds. 25
ds. 25
ds. 25
dg. 26
dg. 26
dl. 27
dc. 28
dc. 28
dc. 29
dj. 30
dj. 30
dj. 30
NOVEMBRE
dg. 2
dl.3
dl. 3
dt 4
5 al 8
dc 5
dc. 5
dj. 6
dj. 6
dj. 6
dv. 7
ds. 8
ds. 8
ds. 8
ds. 8
dl. 10
dt. 11
dt. 11
dc. 12

Més informació a la pàg.

20 h
Matí i tarda
11 h
11 h
18 h
6h
18 h
18.30 h
19.30 h
19.30 h
18.30 h
19 h
19.30 h
20 h

Reunió Escola Essencialista
Seminari de l’Escola de Dansa: clàssic
Reunió iniciació a l’ensenyament Bruno Gröning
Taller de còmic, amb Guti
Reunió a l’ensenyament Bruno Gröning
Assistència al 50 Camí de Muntanya del Baleneari de Cardó
Da Capo, amb la companyia Vol Ras
Jornades sobre Literatura i territori. Secció Llengua i Literatura i Escola de Lletres
Cicle necessitats educatives especials: conferència del Dr.Francesc Cuxart
Cicle En Veu Alta: lectura de Els tres al·lucinats, de Joan Puig i Ferreter
Jornades sobre Literatura i territori. Secció Llengua i Literatura i Escola de Lletres
Club de lectura de novel•la negra: Dos taüts negres i dos blancs, de Pep Coll
Xerrada «Coaching a la vida i a la feina», a càrrec d’Eva Llatser i Sara Gallisà
Festa de la castanyada de la Secció Excursionista

Sala de projeccions
Escola de Dansa
Aula 21
Biblioteca Infantil
Aula 21
Cardó
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala Hortensi Güell
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala de projeccions
Sala d’actes
Secció Excursionista

12 h
18.30 h
19.30 h
19.30 h

Pianissimo circus, concert per a pallassa i piano. Cia Cirquet confetti
Jornades sobre Literatura i territori. Secció Llengua i Literatura i Escola de Lletres
Inauguració de l’exposició «Catalunya en transició», del Memorial Democràtic. Fins al 19 de novembre.
Cicle necessitats educatives especials: conferència d’Ivan Cortés i Silvia Cortés
IX Festival Internacional de Cinema de Reus Memorimage 2014
Jornades sobre Literatura i territori. Secció Llengua i Literatura i Escola de Lletres
Cicle «Els comtats catalans i Al-Andalus»: conferència de Joan Menchón
Presentació del llibre El valle sin nombre, d’Ibon Martin
Audiovisual de la Secció Excursionista
Inauguració de l’exposició «#artveuivot»
Presentació del llibre A l’ombra del freixe, de Josep M. Pascual.
Monogràﬁc de l’Escola de Teatre: Cos, clown
Jornades sobre literatura i territori. Ruta literària
Cicle «Els comtats catalans i Al-Andalus»: visita comentada al castell de Siurana
Taller de còmic, amb Guti
Trobada territorial d’observadors metereològics
Cicle necessitats educatives especials: conferència Anna M. Jornet, Susanna Giner, Georgina Anguera i Mariona Andreu
Cicle En Veu Alta. Lectura de Mar i cel d’Àngel Guimera. Presentació de Lurdes Malgrat
Cineclub: Cicle el segle de 1714. Il Casanova, de Federico Fellini

Teatre Bartrina
Sala d’actes
Vestíbul Centre
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala sec Excusionista
Sala d’actes
Secció Excursionista
Diversos espais
Sala Hortensi Güell
Sala Hortensi Güell

18.30 h
19.30 h
19.30 h
20 h
20 h
19.30 h
10 h
10 h
11 h
11 h
19.30 h
17.45 h
19.30 h
19.30 h

Siurana
Biblioteca Infantil
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes

21
20
26
16
7
24
8
7
10
26
17
7
25
24
17
7
24
25
26
13
6
22
7
24
20
24
8
15



Més informació a la pàg.

ACTIVITATS
dc. 12
dj. 13
dj. 13
dv. 14
dv. 14
ds. 15
ds. 15
ds. 15
ds. 15
ds. 15
dg. 16
dl. 17
dt. 18
dt. 18
dc. 19
dj. 20
dj. 20
dv. 21
dv. 21
ds. 22
ds. 22
ds. 22
dg. 23
dg. 23
dt. 25
dt 25
dt. 25
27 al 28
dj. 27
dj. 27
dv. 28
ds. 29
ds. 29
ds. 29
ds. 29



19.30 h
19.30 h
20 h
19.30 h
21 h
10 h
11 h
11 h
18 h
21 h
18 h
19 h
10 h
19.30
19.30 h
19.30 h
20 h
19.30 h
21 h
11 h
12 h
20 h
8h
19 h
19.30 h
19.30 h
Tot el dia
19 h
20 h
20 h
9h
10 h
11 h
11 h

Presentació llibre ¿Una ecologia de las memorias colectivas? de Montserrat Duch Plana
Sala Miquel Ventura
25
Xerrada «Conèixes per a què serveis la medicació?», a càrrec de Raquel Cortés
Sala d’actes
25
Xerrada i audiovisual «Construccions de pedra seca» a càrrec de Josep Gallofré
Sala Hortensi Güell
26
Conferència a càrrec de Jordi Palou-Loberdos, director del Memorial Democràtic
Sala d’actes
25
Cineclub: Blue Jasmine, de Woody Allen
Teatre Bartrina
14
Jornades sobre literatura i territori. Ruta literària
7
Reunió iniciació a l’ensenyament Bruno Gröning
Aula 21
Taller de còmic, amb Guti
Biblioteca Infantil
20
Reunió a l’ensenyament Bruno Gröning
Aula 21
Vània, d’Anton Txékhov
Teatre Bartrina
17
Del concert al tango, concert amb Orquestra Camerata XXI
Teatre Bartrina
17
Audiovisual «Iran. Els regnes de les ciutats del desert», a càrrec de Santi Nogués
Sala d’actes
26
Antena coneixement URV: celebració de la «Setmana de la ciència»
Teatre Bartrina
Cicle necessitats educatives especials: conferència de Rosa Serrano
Aula 31
24
Cineclub, Cicle el segle de 1714: The Draughtsman’s Contract
Sala d’actes
15
Xerrada «L’adicció al menjar»
Sala d’actes
25
Audiovisual «Cuba, un altre món és possible», a càrrec de Jordi Mata
Secció Excursionista
26
Amb motiu del Dia Internacional de la Música: projecció La flauta màgica (Mozart) d’Igmar Bergman
Sala d’actes
Concert de Santa Cecília amb la Banda Simfònica de Reus
Teatre Bartrina
Taller de còmic, amb Guti
Biblioteca Infantil
20
Veniu de concert: concert famliar amb Camerata XXI
Sala d’actes
23
Inauguració de l’exposició fotogràﬁca 48è Aplec Baix Camp. Fins al 13 desembre
Vestíbul Centre
13
Excursió al Montsant de la Secció Excursionista
Montsant
Ol’Green en concert
Teatre Bartrina
17
Acte aniversari Taller Baix Camp
Teatre Bartrina
Cicle Veus Literàries al Centre: Maria Barbal
Sala d’actes
6
Cicle necessitats educatives especials: conferència de Lluís Bolívian i Rosa Pinteño
Aula 31
24
IV Jornades Nacionals d’Estimulació Multisensorial i Snoezelen
Teatre Bartrina i espais Centre
Club de lectura de novel·la negra: Liquidació final de Petros Markaris
Sala de projeccions
10
Audiovisual de la Secció Excursionista
Secció Excursionista
26
Reunió Escola Essencialista
Sala de projeccions
Participació a les XX Jornades de Literatura Excursionista Ramon Amigó
Barcelona
26
Seminari de l’Escola de Dansa: contemporani
Reunió iniciació a l’ensenyament Bruno Gröning
Aula 21
Taller de còmic, amb Guti
Biblioteca Infantil
20

Més informació a la pàg.

ACTIVITATS
ds. 29
ds. 29
DESEMBRE
dt. 2
dc. 3
dc. 3
dc. 3
dv. 5 a dg. 7
dj. 11
dj. 11
dj. 11
dv. 12
ds. 13
ds. 13
ds. 13
dl. 15
dt. 16
dt. 16
dt. 16
dt. 16
dc. 17
dj. 18
dj. 18
dj. 18
dv. 19
ds. 20
dg. 21
dl. 22
dt. 23
dv. 26
ds. 27
29 a 31
29

18 h
21 h

Reunió a l’ensenyament Bruno Gröning
Montsserrat o la molt lamentable història del pare Montiel, de Beth Escudé

Aula 21
Teatre Bartrina

19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h

Cicle necessitats educatives especials: conferència de Gemma Bellido i Laplace Enguidanos
Cicle «Els comtats catalans i Al-Andalus»: conferència d’Ezequiel Gort
Cineclub, Cicle el segle de 1714: Tous les matins du monde
Conferència d’Àngel Viñas «Franco, nuevas evidencias»
Assistència al 38è Aplec Excursionista dels Països Catalans.
Projecte Inny, sessió escolar
Presentació de dos llibres sobre vacunació de Xavier Uriarte i Rosa Montserrat
Audiovisual «Caminant per les valls de Capadòcia», a càrrec de Santi Nogués
Presentació del número 131 de les Edicions del Centre de Lectura: Jornades Economia i Societat
Taller de còmic, amb Guti
Veniu de Concert. Concert famliar amb l’Escola de Música del Centre
Germans de sang. Musical dirigit per Ricard Reguant
Audiovisual «Iran. Les antigues ciutats imperials», a càrrec de Santi Nogués
Classes obertes de l’Escola de Dansa
Concert de solistes de l’Escola de Música del Centre
En Veu Alta. Lectura d’Elisabet Costello, de Coetzee. Presentació d’Albert Nolla
Inauguració de l’exposició «El domini màgic de Joan Vinyoli»
Cineclub, Cicle el segle de 1714: Quills
Club de lectura de novel·la negra: Qui pro quo, de Gesulado Bufalino
Xerrada «Psicologia i cinema», a càrrec de Jaume Descarrega
Festa de Nadal de la Secció Excursionista
Cineclub: Philomena, d’Stephen Frears
Inauguració de la mostra «Calaix de sastre» d’artesania. Fins 5 gener
Excursió de Nadal i col·locació del pessebre
Inauguració de la instal·lació de Josep Maria Gort «L’espectador». Fins al 3 de gener
Escola de Dansa: El trencanous
El Poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra
Taller de còmic, amb Guti
Escola de Dansa: curset de contemporani
Conferència «Localització i estudi dels castells de feu i alou...»

Sala d’actes
Sala Excursionista
Sala d’actes
Sala Miquel Ventura
Berga
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala Hortensi Güell
Sala d’actes
Biblioteca Infantil
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Escola de Dansa
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Vestibul Biblioteca
Sala d’actes
Sala de projeccions
Sala d’actes
Secció Excursionista
Teatre Bartrina
Vestíbul Centre

19 h
20 h
19.30 h
11 h
12 h
21 h
19 h
Tot el dia
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19
19.30 h
20 h
21 h
11 h
9h
20 h
19.30 h
19 h
11 h
10 h
19.30 h

Sala Fortuny
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Biblioteca Infantil
Escola de Dansa
Sala d’actes

17
24
24
15
25
26
25
26
19
20
23
17
26
21
9
10
15
10
25
26
14
26
13
21
17
20
21
25
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