
 

 

 

 

 

El Centre de Lectura és una entitat privada sense afany de lucre, 
fundada l’any 1859 i  declarada d’utilitat pública l’any  2004. Les 
seves fonts d’ingressos provenen principalment dels recursos 
propis, com són les quotes abonades pels seus associats i les 
quotes generades per l’activitat de les seves Escoles, per les de 
cursos i altres tallers que s’hi imparteixen, també cal tenir en 
compte les aportacions personals dels socis que presten els seus 
serveis a l’entitat sense cap remuneració a canvi, com molts dels 
conferenciants i tots els directius, etc. Altres ingressos provenen 
de subvencions de l’administració pública, de convenis de 
col·laboració i en menys mesura dels lloguers d’espais: cafeteria, 
refugi Muste-Recansens, sales, aules. 

  



 
INSTITUCIÓ 

 
PROJECTE QUANTITAT 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
OSIC 

Subvenció per al foment del 
català. 
Projecte: “Vivim i divertim-
nos en català” 

5.448,00 € 
 

GENERALITAT DE CATALUNYA.  
DEPARTAMENT DE CULTURA 
OSIC 

Subvenció per formació i 
documentació relacionades 
amb la cultura popular i 
tradicional catalana. 
Projecte: “Els goigs del llegat 
de la família Prats” 

5.947,00€ 

GENERALITAT DE CATALUNYA.  
DEPARTAMENT DE CULTURA 
OSIC 

Subvenció per activitats 
culturals relacionades amb la 
cultura  popular i tradicional 
catalana. 
Projecte: “Activitats de 
foment i difusió culturals” 

11.282,00 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA.  
DEPARTAMENT DE CULTURA 
OSIC 

Subvenció per a projectes 
artístics de caràcter 
professionals de formació, 
exhibició i difusió de les arts 
visuals. 
Projecte: “Art al Centre de 
Lectura” 

8.634,00 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA.  
DEPARTAMENT DE CULTURA 
OSIC 

Subvenció per activitats 
literàries, promoció i difusió 
de la literatura catalana. 
Projecte: “Escola de Lletres” 

7.168,00 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA.  
DEPARTAMENT DE CULTURA 
OSIC 

Subvenció per a activitats i 
projectes de captació de Nous 
Públics “La Pe i en Cordi fan 
ballar a l’escola” 

2.046,67 € 

OBRA SOCIAL LA CAIXA AMB 
CONVENI AMB LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA 

Subvenció “Patrimoni i 
docència” 

75.000,00 € 

DIPUTACIÓ  DE TARRAGONA Subvenció per l'execució de 
les activitats culturals de 
l'entitat i Memorial Per la Pau 

17.000,00 € 

AJUNTAMENT DE REUS 
PATRONAT DE TURISME  

Subvenció concedida per a la 
difusió del Concurs Exp. 
Nacional de Roses 

2.300,00 € 

AJUNTAMENT DE REUS 
“CAPITAL DE LA CULTURA 
CATALANA” 

Subvenció concedida pel cicle 
“Ressò de Japonisme” 

2.500,00 € 
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AJUNTAMENT DE REUS 
“CAPITAL DE LA CULTURA 
CATALANA” 

Subvenció concedida pel 
projecte “Un segle i mig de 
cultura a Reus i Catalunya... “ 

5.000,00 € 

AJUNTAMENT DE REUS 
“CAPITAL DE LA CULTURA 
CATALANA” 

Subvenció concedida per les 
jornades ”Pere Anguera” 

1.500,00 € 

AJUNTAMENT REG.R.CÍVIQUES  Subvenció concedida per el 
desenvolupament del 
Concurs Exp. Nacional de 
Roses 

300,00 € 

BIBLIOTECA XAVIER AMOROS 
 

Integració xarxa biblioteques 
municipals 

110.013,67 € 
 

INSTITUT RAMON MUNTANER Subvencions per a jornades, 
congressos, etc. 
Projecte: “Jornades Pere 
Anguera” 

900,00 € 

INSTITUT RAMON MUNTANER Subvencions per a l’edició de 
llibres, revistes, etc. 
Projecte: edició del Catàleg 
“Un segle i mig de cultura...” 

900,00 € 

FEDERACIÓ D’ATENEUS DE 
CATALUNYA 

Subvenció impulsa’t per a 
entitats federades 

300,00 € 

JAPAN FOUNDATION Subvenció per “Ressó de 
japonisme” 

600,00 € 

AJUNTAMENT DE CAMBRILS Edicions del Centre de Lectura 500,00 € 


