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Comença el trimestre d’hivern al Centre 
de Lectura amb els mateixos objectius 
que fi ns ara: intensifi car l’activitat de la 
casa, promoure iniciatives interessants, 
facilitar l’accés als serveis que ofereix 
l’entitat; en defi nitiva, ser un espai 
cultural obert als nostres socis i als 
ciutadans en general.

No cal tornar a dir que les 
circumstàncies no afavoreixen, però sí 
que cal insistir que de cap manera hem 
de caure en els paranys de la reducció 
i la retallada, en els estalvis que es 
mengen les estovalles. 

Necessitem del compromís col·lectiu i 
personal, sobretot del petit mecenatge 
privat que representa ser soci d’una 
entitat com el Centre de Lectura, una 
de les institucions clau en el panorama 
cultural català, que donen caràcter i 
confi guren l’autèntica identitat d’un país.

Presentació
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Homenatge a Ramon Amigó L’Obrador d’Arts

Escèniques a Reus

Dijous 15 de gener,

a les 20 h,

a la sala d’actes

Acte d’homenatge a Ramon Amigó Anglès. 
Presentació de les actes de les XX Jornades de 
Literatura Excursionista editades per l’Arxiu 
Bibliogràfi c de la Unió Excursionista de Catalunya i 
del documental Ramon Amigó, el món dels mots, un 
reportatge de Santi Nogués. 

Les Jornades de la UEC sobre Literatura 
Excursionista es van dedicar l’any 2014 a Ramon 
Amigó Anglès (1925-2011), excursionista, mestre 
d’onomàstica i toponímia, president del Centre de 
Lectura (1971-1973), així com un ferm defensor de 
la nostra llengua i del país. 

Ho organitza: Secció Excursionista. 

Divendres 23 de gener, a les 19.30 h,

a la sala d’actes

Presentació de L’OBRADOR D’ARTS ESCÈNIQUES 
A REUS, un projecte de transformació del Centre de 
Lectura a càrrec de Júlia Nabona Jassans, arquitecta.

El Centre de Lectura i el Teatre Bartrina formen una 
illa potent d’equipaments culturals al centre de 
la ciutat. Aquest projecte fi nal de carrera proposa 
convertir el Centre en un nou referent cultural i urbà 
de Reus a través de la rehabilitació i ampliació de 
les instal·lacions existents i la redefi nició de la seva 
relació amb el carrer i la plaça.
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Recepció anual

d’entitats

Cicle de

Conferències

sobre ciència
Sala d’actes, divendres 

30 de gener, 19.30 h

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

És un bon moment per posar en 
comú i enfortir el paper de les 
entitats reusenques. Enguany la 
celebració de la recepció compta amb la col·laboració 
del Centre d’Amics de Reus i l’actuació del Cor Mestral 
de Reus.

Direcció: Núria Francino. 

DilL uns 9 de febrer,

a les 19.30 h

Conferència: «Energia i 
sostenibilitat» a càrrec de Carles 
Barberà, professor del Departament 
d’Enginyeria, Informàtica i 
Matemàtiques de la URV. 

DilL uns 16 de març, a les 20 h

Conferència «El Camp de Tarragona 
i el desenvolupament sostenible» a 

càrrec de Josep Oliveras, catedràtic d’Anàlisi Geogràfi ca 
Regional de la URV.

Ho coordina: Xavier Correig. 

Activitats incloses dins de la programació del Campus 
Extens Antena del Coneixement de la URV a Reus. 
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Programació de la SecC ió de Llengua i Literatura

i de l’Escola de Lletres del Centre

VEUS LITERÀRIES AL CENTRE
Cicle trimestral que compta amb la presència de destacats 
i reconeguts escriptors.

Dimarts 17 de febrer, a les 19.30 h, a la sala d’actes, 
Sílvia Soler explica la seva trajectòria literària. Presentació 
a càrrec de Montserrat de Anciola, cap de la biblioteca del 
Centre de Lectura. 

Sílvia Soler i Guasch (Figueres, 1961), escrip-
tora i periodista catalana, llicenciada en Cièn-
cies de la Informació, ha exercit de redactora 
de programes de ràdio i de col·laboradora en 
diferents mitjans de comunicació. La seva obra 
s’ha traduït a múltiples idiomes: anglès, caste-
llà, italià, japonès, polonès i portuguès. 

Va guanyar el Premi Prudenci Bertrana de novel·la el 2008 
per Petons de diumenge i la 33a edició del Premi Ramon 
Llull de les Lletres Catalanes (2013), per l’obra L’estiu 
que comença, on explica la història d’un noi i una noia des 
d’abans del seu naixement fi ns que tenen 50 anys, amb un 
destí entrellaçat per l’amistat de les seves mares.

Ha publicat les obres El centre exacte de la nit (1992), El 
son dels volcans (1999), L’arbre de Judes (2001), Mira’m als 
ulls (2004), 39+1 (2005) (adaptada en format sèrie a TV3 
el 2014), 39+1+1: Enamorar-se és fàcil, si saps com (2007), 

Petons de diumenge (2008), Un família fora de 
sèrie (2010), Un creuer fora de sèrie (2011), 
Bàsquet, scrabble i tu (conjuntament amb 
Ferran Muñoz, 2012) i L’estiu que comença 
(2013).
 
CICLE LLETRES DEL CAMP
Cicle trimestral que compta amb la presència de desta-
cats i reconeguts escriptors del Camp de Tarragona. 

Dimarts 10 de març, a les 19.30 h, a sala d’actes, Aleix 
Cort ens parlarà de la seva trajectòria literària. Presentació 
a càrrec de Joaquim Mallafrè, traductor i lingüista. 

Aleix Cort (Reus), escriptor, pedagog 
i docent, professor del màster de 
Literatura en l’Era Digital UB (2008-
2012), ha publicat nombroses obres 
literàries: estudis, novel·les i poesia. 
Ha participat en diversos projectes de 
recerca i ha fet articles per a mitjans 
de comunicació. Entre altres llibres, 
ha publicat: Art Fugitiu, estudis d’art 
medieval desplaçat: “La fuga i l’art: 

la pèrdua” (UB Barcelona-EMAC, 2014), La nit més llarga. 
25 anys de claqué (Ajuntament de Reus, 2013), Discursos 
sobre arte digital: «Interacción entre la palabra y la imagen, 

VVVV
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proyección artística y posibilidades formativas: el videolit» 
(Universidad de Málaga, 2012), Història de Reus a través 
del ball, del vals al swing (Edicions del Centre de Lectura, 
2011), Que demà me’n recordi (diversos gèneres i autors/
teatre, col. Centre d’Arts Escèniques de Reus, Arola Editors, 
2010), El Lleó i el Far (narrativa, col. La Miloca, Arola 
Editors, 2009), És de nit que comença el dia (col·lecció «La 
imatge que parla», Arola Editors, 2000), Camaleotròpiques 
(narrativa, Gent del Llamp, 36; Tarragona, 1999), Diccionari 
del Ball (El Cangur/Diccionaris, 278; Edicions 62, Barcelo-
na, 1998), Déus menors (narrativa, Gent del Llamp, 22; 
Tarragona, 1994), Aubam-ba-buluba balam-bam-bú (llibre 
de Ball, narrativa; Edicions 62, El Balancí, Barcelona, 1994), 
i la col·lecció infantil dels Tonet.

PRESENTACIONS DE LLIBRES:
Dijous 15 de gener, a les 19.30 h, a 
la sala Miquel Ventura, presentació dels 
poemaris: Matèria congènita, Tot lament 
és fang i De besos trencats, de Maite 
Muns. Presentació a càrrec de l’escriptor 
Jordi Llavina.

Dijous 19 de febrer, a les 19.30 h, a la 
sala d’actes, presentació de 
llibre: Entreactes entorn de 

la política, el feminisme i el pensament, de 
Fina Birulés. Presentació a càrrec de Coral 
Cuadrada, de la URV i Fina Birulés, autora 
del llibre.

Dimarts 3 de març, a les 19.30 h, a la 
sala d’actes, presentació de llibre Política 
d’Aristòtil, de Joan Alberich.

HOMENATGE A JORDI GEBELLÍ I 
PUIG:
Divendres 13 de març, a les 19.30 h, a la sala d’actes, 
«Recordant Jordi Gebellí i Puig». Ho organitza: Eugeni Perea, 
Jordi Cáceres, Joaquim Mallafrè. Amb motiu dels deu anys 
de la seva mort.

Jordi Gebellí (1932-2004), escriptor i poeta reusenc. Va 
escriure diverses obres centrades en el Reus 
que coneixia i va publicar poemes i articles a 
la Revista del Centre de Lectura, al Setmana-
ri Reus i a altres periòdics locals. Va publicar, 
també, alguns llibres de poesia i va dirigir 
la revista Reus semanal: guía de la ciudad. 
La seva poesia és religiosa, classicista i de 
caràcter costumista rural o ciutadà. El llibre 
de poemes Retorn a Seor, guanyà el Premi 

de Poesia Josep M. Prous i Vila de l’Ajuntament de Reus el 
1984.

XERRADES:
Dijous 15 de gener, a les 19.30 h, a la Sala Hortensi 
Güell, conferència: «La cultura bíblica a la Catalunya medie-
val», a càrrec de Pere Ignasi Poy, llicenciat en Filologia Cat.

llla p llolíítítiica elll fffem
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Cicle de lectures En Veu Alta 2014-2015

Sala d’actes del Centre, els dimarts a les 19.30 h

C

S

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 27 de gener, Magí Sunyer, professor 
de Literatura Catalana de la URV, presenta la 
lectura de la narració: «Els ulls del centaure», 
del recull de contes Andròmaca i el Centaure (Lo 
Diable Gros, 2014).

Magí Sunyer (Picamoixons, 
1958) és doctor en Filologia 
Catalana per la Universitat 
de Barcelona i professor 

titular de Literatura Catalana de la 
Universitat Rovira i Virgili. Escriptor 
multidisciplinari, ha treballat gairebé tots els gèneres; ha 
fet poesia, narració, crítica literària, assaig i teatre. 

El 1978 publica el seu primer llibre de poesia, Càntir de 
llum i de febre, al qual segueixen, entre altres: Ginette 
(1982), L’error bellíssim (1993), I després, el silenci (2000) 
i Conté un secret (2003). Pel que fa a la narrativa destaca 
La serp (1990), premi Víctor Català l’any 1989, i Jim 
(2010), premi Roc Boronat. El 2014 rep el premi de la 
Crítica Serra d’Or de Teatre amb l’obra Safi ra de la qual 

se’n va fer una lectura dramatitzada el mes de desembre 
a Tarragona. Alguns dels seus escrits i llibres de caràcter 
científi c són Els marginats socials en la literatura del Grup 
Modernista de Reus (1984), Modernistes i contemporanis 
(2004), Els mites nacionals catalans (2006). Magí Sunyer és, 
actualment, president de la Societat Narcís Oller de Valls i 
de la Secció de Llengua i Literatura del Centre de Lectura de 
Reus. 

Andròmaca i el Centaure és un recull de contes que ja havien 
aparegut en obres col·lectives i revistes entre els anys 1992 
i 2010. Els ulls del centaure va ser escrit en el marc del 
llibre Salou, 6 pre-textos (Ajuntament de Salou, 2006). La 
narració està inspirada en Els tres al·lucinats, de Joan Puig 
i Ferreter, obra de la qual es va fer la lectura En Veu Alta el 
mes d’octubre passat. 

Dimarts 24 de febrer, Jordi Tiñena, 
escriptor, doctor en Filologia Catalana, 
presenta la lectura de textos de Jesús 
Moncada. Una selecció de relats d’El 
Cafè de la Granota i Calaveres atònites.



			

Hi col·laboraHii cocool·laboraa

C
I
C
L
E
 
D
E
 
L
E
C
T
U
R
E
S
 
E
N
 
V
E
U
 
A
L
T
A

Jesús Moncada (Mequinensa, 1941 – Barcelona, 
2005) narrador i traductor. En la seva obra 
recrea, a cavall entre el realisme i la fantasia, el 
passat mític de l’antiga població de Mequinensa 
–ara soterrada sota les aigües del riu Ebre.
Autor dels llibres de contes, Històries de la 
mà  esquerra (1981), El Cafè de la Granota 

(1985) i Calaveres atònites (1999) i de les novel·les: Camí 
de sirga (1988), La galeria de les estàtues (1992) i Estremida 
memòria (1997). Entre els guardons que ha merescut la 
seva obra hi ha el premi Joan Crexells, el Premi Nacional de 
la Crítica, el premi Ciutat de Barcelona i el de la Crítica Serra 
d’Or. A més, va ser distingit amb el Premi dels Escriptors 
Catalans a la qualitat del conjunt de la seva obra (2001) 
i la Creu de Sant Jordi (2001). Les seves obres han estat 
traduïdes a una dotzena de llengües. El mateix autor va 
traduir un nombre considerable d’obres del castellà, del 
francès i de l’anglès. 

Dimarts 17 de març, coincidint 
amb el actes del Dia Internacional 
de la Poesia que se celebra el dia 
21 de març i en col·laboració amb 
l’Escola de Lletres de Tarragona, 
el Col·lectiu En Veu Alta oferirà la 
lectura de fragments de Canigó, de 
Jacint Verdaguer. Presentació a càrrec 
de Montserrat Auqué, membre del 

Col·lectiu en Veu Alta i de la Secció de Llengua i 
Literatura del Centre. 

Jacint Verdaguer (Folgueroles, 1845 – 
Vallvidrera, 1902) és l’escriptor català més 
important i representatiu del segle . 
Contribueix a la Renaixença, des de posicions 
catòliques i conservadores, amb una obra que 
abasta poesia èpica i lírica, prosa narrativa i 
periodística i literatura de viatges, per la qual 
cosa té una enorme repercussió popular, incomparable 
a l’època. Internat al seminari de Vic, on cursa la carrera 
eclesiàstica, es familiaritza amb la retòrica i els clàssics i 
s’inicia en l’escriptura poètica. 
Entre els seus títols destaquen els poemes èpics de 
factura romàntica: L’Atlàntida i Canigó, i els reculls 
poètics: Idil·lis i cants místics, Pàtria, Montserrat, Flors del 
Calvari i Aires del Montseny. En prosa publica Excursions 
i viatges, Dietari d’un pelegrí a Terra Santa, un aplec 
de Rondalles i el recull d’articles publicats a la premsa: En 
defensa pròpia.

És proclamat Mestre en Gai Saber en els Jocs Florals 
de 1880. La producció verdagueriana, musicada per 
diversos compositors (Nicolau, Morera, Millet, Falla, etc.) 
i àmpliament imitada, editada i estudiada, ha estat 
traduïda a moltes llengües. 

Je
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Activitats de la Biblioteca del Centre

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, 
moltes d’elles inèdites, que constitueixen un recorregut 
visual imprescindible per conèixer el poeta que va 
emprendre una aventura lírica i humana lluminosa, sempre 
a la recerca d’una vida més alta.

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 170.000 
documents són consultables per Internet (CBUC, Consorci 
de Biblioteques Universitàries de Catalunya) gràcies al 
catàleg informatitzat. Actualment s’estan informatitzant 
la resta de fi txes del catàleg gràcies al mecenatge de 
l’empresa BEEP i la Fundació Privada Reddis. 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.A
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Tresors de la biblioteca
(Exposició a la vitrina del vestíbul)

Donació (novembre 2014) de fons 
bibliogràfi cs de Daniel Giralt-Miracle, amb 37 llibres sobre art 
i treballs editorials de Ricard Giralt-Miracle. 

Club de lectura de novel·la negra:
Els dijous a les 19 h:
29 de gener, L’home inquiet, de Henning Mankell.
26 de febrer, Mort a l’estiu, de Benjamin Black.
26 de març, Roseanna, de Maj Sjöwall.
30 d’abril, L’àngel caigut, de B. Akunin.
28 de maig, La mirada dels àngels, de Camilla Lackberg.
18 de juny, L’ou d’or, de Donna Leon.

Taller de còmic per a nens amb Guti, dibuixant 
professional, els dissabtes a les 11 h a la Biblioteca Infantil

EXPOSICIONS
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 obra d’un dels poetes 
més importants del segle . 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 
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CAMPUS EXTENS ANTENA DEL CONEIXEMENT DE LA URV

A la sala d’actes:
Cicle de conferències de la Secció de Geografi a i Història:

Dimecres 21 de gener, a les 19.30 h, a la sala d’actes, conferència: «100 anys de la Història dels Moviments Nacionalistes 
d’Antoni Rovira i Virgili (i el moment actual)» a càrrec de Xavier Ferré, professor de Sociologia de la URV. 

Cicle de conferències sobre ciència: 
Dilluns 9 de febrer, a les 19.30 h, conferència: «Energia i sostenibilitat» a càrrec de Carles Barberà, professor del 
Departament d’Enginyeria, Informàtica i Matemàtiques de la URV. 

Dilluns 16 de març, a les 20 h, conferència: «El Camp de Tarragona i el desenvolupament sostenible» a càrrec de Josep 
Oliveras, catedràtic d’Anàlisi Geogràfi ca Regional de la URV.

Ho coordina: Xavier Correig.

Activitats literàries
Dijous 15 de gener, a les 19.30 h, a la sala Hortensi Güell, conferència de Pere Ignasi Poy, llicenciat en Filologia Catalana: «La 
cultura bíblica a la Catalunya medieval».

Dimarts 10 de març, a les 19.30 h, a la sala d’actes, dins el Cicle Lletres del Camp, Joaquim Mallafrè, traductor i lingüista, 
repassa la trajectòria literària d’Aleix Cort, escriptor i creador literari. 

Dimarts 17 de març, a les 19.30 h, amb motiu dels actes del Dia Internacional de la Poesia que se celebra el dia 21 de març, 
sessió En Veu Alta: Canigó, de Jacint Verdaguer. Presentació/conferència a càrrec de Montserrat Auqué, membre del Col·lectiu en 
Veu Alta i de la Secció de Llengua i Literatura del Centre. 

Activitats a la Biblioteca Central Xavier Amorós: dia 20 de gener a les 17.30 h, «Glòria Gorchs i els laboratoris de llibre 
infantil».
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CICLE D’HIVERN D’ART 
CONTEMPORANI 2015
Intempèries
La societat contemporània 
tracta d’orientar-se enmig d’un 
procés de «liquació», per dir-ho 
amb una expressió de moda, de 
referents i certituds. La caiguda 
dels Grans Relats anunciada fa 

ja una colla d’anys, sembla encara un os de mal rosegar 
per als partidaris d’una visió ordenada i racionalista del 
món. Un dels àmbits en què es refl ecteix de manera més 
evident la sensació d’intempèrie que ens han llegat les 
successives crisis de fonamentació que va viure el segle 
 és en les maneres d’habitar el món. Si la geografi a 
era la disciplina encarregada de representar el món i els 
seus llocs, potser caldria començar a pensar seriosament 
en una «antigeografi a», en un estudi dels llocs de la 
intempèrie. Si més no, aquesta ha estat una preocupació 
recurrent de les arts visuals en les darreres dècades: la (im)
possibilitat de representar l’indret en tota la seva plenitud 
de signifi cats possibles. Quina és la vertadera muntanya 
de Sainte-Victoire, el piló de roques, terres i vegetació 
incontestablement plantat al sud de França o la col·lecció 
de pintures que va obsessionar Cezanne durant els primers 

anys del segle ? O potser la teranyina de relacions que 
sorgeix a partir d’aquestes pintures, en què el paisatge 
esdevé llenguatge, i activa circuits de signifi cat? Quin indret 
és més real, el monticle de terra que Robert Morris substrau 
al paisatge per presentar-lo en un espai carregat de signifi cat, 
com una galeria d’art, o el lloc anònim d’on l’ha extret? 

Contra la geografi a convencional, aquesta antigeografi a, 
a l’empara (improbable) de la intempèrie contemporània, 
s’ha ocupat dels no-llocs, dels llocs inexistents, de 
l’experiència subjectiva del lloc, dels llocs virtuals o de 
com un indret ens repta per la seva impenetrabilitat. 
Així mateix, ha entrat en escena una extensa varietat 
d’accepcions del terme cartografi a, emprat recurrentement 
en l’art i el pensament contemporanis, en expressions com 
«cartografi es de la memòria», «cartografi es de la revolta» o 
«cartografi es interiors». El mapa és explorat i reinterpretat, 
com a símptoma eloqüent de la crisi dels sistemes de 
representació. 

El cicle Intempèries vol temptejar algunes dimensions 
d’aquest problema en tres exposicions successives.  

 

Amb el suport de:
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Hi col·labora:

CICLE D’ART CONTEMPORANI 2015
Exposicions i participants: 
SALA FORTUNY

«Quaderns de viatge»  9 gener – 6 febrer

Quaderns de viatge reunirà treballs d’artistes que s’han 
ocupat de l’alteralitat, l’experiència de descoberta inherent 
al viatge, la sorpresa o l’empatia davant el que ens és 
cultural i geogràfi cament llunyà, i també de les formes de 
desarrelament que acompanyen la vivència de l’exili. 

Carles Oriol, Mikel Oristegui, Ana Soler i Alba Sotorra

«Paisatges interiors»  13 febrer – 13 març

Paisatges interiors agruparà propostes creatives que imaginen, 
redescobreixen, reinventen i reproposen les relacions possibles 
amb el paisatge, que exploren la constel·lació de signifi cats 
que atribuïm a un lloc.
Mariona Moncunill, Cristina Serra, Arnau Casanovas i Evru

«Estranyament»  20 març – 10 abril

Estranyaments ens proposarà mirades individuals que se 
situen de ple en la intempèrie, ullades intempestives al 
límit d’allò comprensible, propostes que cal afrontar des 
de la intuïció perquè es proposen posar en escac la nostra 
tendència natural a «voler comprendre». 

Enric Llevat, Patricia Dauder, Nil Bartolozzi

Inauguració de les exposicions, els divendres, a les 20 h.
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Cine Club Programació de hivern 2015

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.
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9 gener 2015 Dv. 21 h

Stella cadente
Stella cadente
Director: Lluís Miñarro
105 m. Catalunya, 2014. VO castellana

16 gener 2015  Dv. 21 h

La vie d’Adèle
La vida d’Adèle
Director: Abdellatif Kechiche
179 m. França, 2013. VO francesa – subt.

30 gener 2015  Dv. 21 h

Fading gigolo
Aprenent de gigoló
Director: John Turturro
90 m. EUA, 2013. VO anglesa, subt.

6 febrer 2015  Dv. 21 h

Pozitia copilului
Mare i fi ll
Director: Calin Peter Netzer
112 m. Romania, 2013. VO romanesa – subt.

27 febrer 2015  Dv. 21 h

Alceste à bicyclette
Molière en bicicleta
Director: Philippe le Guay
104 m. França, 2013. VO francesa – subt.

6 març 2015 Dv. 21 h

Sunshine on Leith
Es fa de dia a Edimburg
Director: Dexter Fletcher
100 m. Regne Unit, 2013. VO anglesa – subt.

20 març 2015  Dv. 21 h

The immigrant
El somni d’Ellis
Director: James Gray
120 m. EUA, 2013. VO anglesa – subt.

10 abril 2015  Dv. 21 h

La isla mínima
L’illa mínima
Director: Alberto Rodríguez
105 m. Espanya, 2014. VO castellana

17 abril 2015  Dv. 21 h

Boyhood
Joventut
Director: Richard Linklater
165 m. EUA, 2014. VO anglesa – subt.
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14 gener 2015. Dc. 19:30

His girl friday
Lluna nova
Director: Howard Hawks
92 m. EUA, 1940.  VO anglesa – s/espanyol

28 gener 2015. Dc. 19:30

Ace in the hole
El gran carnaval
Director: Billy Wilder
112 m. EUA, 1951. VO anglesa – s/espanyol

11 febrer 2015.Dc. 19:30

Deadline USA
El quart poder
Director: Richard Brooks
87 m. EUA, 1952. VO anglesa – s/espanyol

25 febrer 2015.Dc. 19:30

The front page
Primera plana
Director: Billy Wilder
97 m. EUA, 1974. VO anglesa – s/espanyol

11 març 2015. Dc. 19:30

The year of               
living dangerously
L’any que vàrem            
viure perillosament
Director: Peter Weir
115 m. Austràlia, 1982. 
VO  anglesa – s/espanyol

25 març 2015. Dc. 19:30

Capote
Truman Capote
Director: Bennett Miller
114 m. EUA, 2005. VO anglesa – s/espanyol

13 gener 2015 • Dimarts • 19:30 •  

Presentació del cicle a càrrec de

Manuel Cuyàs
escriptor, periodista i tertulià

«Cicle Cinema i premsa escrita»
Sessions els dimecres a les 19.30 h a la sala d’actes
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Programació Teatre Bartrina,

Hivern 2015

Diumenge, 18 de gener, 18.00 h 
Reus, la Mussara, Cassiopea
Un concert de Fito Luri. Veu: Fito Luri. Guitarres: Gerard 
Juanpere. Piano i teclats: David Melgar. Baix elèctric: Xavier 
Francin. Bateria i percussions: Jordi Salvadó. Saxos i fl auta: 
Gerard Marsal. Trombó de vares: Sergi Calbache. Veu: Gina 
Llauradó.

Diumenge, 25 de gener, 18.00 h
Llibert

De Gemma Brió. Direcció: Norbert 
Martínez. Interpretació: Gemma Brió, 
Tàtels Pérez i Mar Orfi la.
Premi de la XX Edició dels Premis Butaca 
2014 al millor muntatge de petit format 

i al millor text teatral. Premi de la Crítica Serra d’Or al Millor 
Muntatge Teatral del 2013.

Una mare relata els 15 dies de vida del seu fi ll i com 
va, des de l’explosió de felicitat de saber que està 
embarassada, fi ns a la conclusió que el millor que li pot 
passar al seu petit, és morir- se.

Diumenge, 8 de febrer, 12.00 h. Espectacle infantil. 
Com gat i gos
Idea original: Lluís Petit i Leo Ferrer. Intèrprets: Lluís Petit 
i Judit Ortiz. Guió: Lluís Petit, Judit Ortiz i Clara Xuclà. 
Direcció: Judit Ortiz.
Què passa si t’enfades? Qui te raó? El gat o el gos? El 
cocodril o l’ocell? En Nacho o la Lola?

Divendres, 20 de febrer, 22.00 h
En tu mente
Un espectacle de Luis Pardo. En castellà. 
En tu mente és una nova experiència, una aposta més 
propera i imprevisible de Luis Pardo, és la combinació 
perfecta del mentalisme i la psicologia humana, és un 
espectacle pur de psicomàgia.
 
Dissabte, 21 de febrer, 21.00 h
La Pols
Companyia Arcàdia.
Text i direcció: Llàtzer Garcia.
Música original: The New Raemon.
Intèrprets: Marta Aran, Laura López i Guillem 
Motos. Ajudant de direcció: Muguet Franc.
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Nominada a la millor actriu de repartiment i al millor text 
teatral en la XX Edició dels Premis Butaca 2014.
El pare s’ha mort. Això és el que ha sentit en Jacob quan 
ha despenjat el telèfon. Dos minuts més tard ha oblidat del 
tot aquesta notícia. 

Dissabte, 28 de febrer, 21.00 h
Un pas i neu i un pas
Presentació del nou disc d’Anna Roig i l’ombre de ton chien.

Dissabte, 7 de març, 21.00 h
Idiota

Un thriller de Jordi Casanovas. Text i 
direcció: Jordi Casanovas. Intèrprets: Ramon 
Madaula i Anna Sahun.
Un home es presenta a unes remunerades 
proves psicològiques. Un joc negre, divertit i 
macabre que situarà el protagonista al límit 
de la seva paciència i al límit de la seva raó. 

Diumenge, 22 de març, 18.00 h
Appalachian Spring – Visions al piano del segle XX

A càrrec de l’Orquestra Camerata XXI.
Direcció i piano: Dani Espasa.
Un homenatge al piano del segle . La suite orquestral 
Appalachian spring obté el Premi del Cercle de Crítics de 
Música i el Premi Pulitzer, ben aviat es converteix
en material imprescindible per a les orquestres de tot el 
món. Bernstein va dirigir la suite de Xavier Gols el 1946.

Dissabte, 28 de març, 21.00 h
Sisa, Portet i Oliver
Cançó galàctica, intercomarcal i d’ultramar. Amb Jaume Sisa, 
Quimi Portet i Joan Miquel Oliver.

Dissabte, 11 d’abril, 21.00 h
Pulmons
De Duncan Macmillan. Direcció: Marilia Samper.
Intèrprets: Carlota Olcina i Pau Roca.
Premi a la peça més destacada de la CBS, guanyadora 
de l’Off  West End. Nominada al millor espectacle de petit 
format i a millor actriu teatral en la XX Edició dels Premis 
Butaca 2014.
Pulmons és la història d’una conversa. Un dia, tot comprant 
mobles, una parella es troba inesperadament discutint si 
haurien de començar a intentar tenir fi lls o no.
Comissió artística del Teatre Bartrina: Xavier Graset, Ramon 
Gomis i Lluís Pasqual.

INFORMACIÓ DE PREUS I LOCALITATS:
www.teatrebartrina.cat i telèfon 977 010 658. 
Espectacles amb invitació (cicles d’hivern i primavera) 
per als socis del Centre de Lectura, a partir del 23 de 
desembre 2014: La pols (21 de febrer),
Pulmons (11 d’abril) i Pensaments secrets (25 maig). 

Di bt 28 d 21 00 hD
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Serveis als socis

✂

Sol·licitud d’alta de soci/sòcia:
Nom i cognoms:

DNI:

Nacut/uda a                                                                                                           el dia

Domicili:                                                                                                        de                                                                                 Codi postal: 

Telèfon:                                                                                Correu electrònic:

Número de compte bancari (20 dígits):

Titular del compte:                                                                                        Signatura i data: 

Seccions a les quals us podeu adscriure: General; Ciències de la Comunicació; Ciències de l’Educació; Música; Ciències Polítiques, Socials i Econòmiques; 
Excursionista; Ciències Exactes, Físiques i Naturals; Tecnologia; d’Art; Llengua i Literatura; Geografi a i Història ✂

Consulteu les condicions especials per a socis a la web:
www.centrelectura.cat
Pots fer-te soci a través del web. Els fi lls fi ns 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 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.




	
		

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  i del ; 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.

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 170.000 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/.

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA GENER 2015
El president del Centre de Lectura convoca a l’Assemblea General 
ordinària el dilluns 26 de gener de 2015 a les 19.30 h, amb el 
següent ordre del dia:

a. Aprovació, si escau, de l’informe del president.
b. Aprovació, si escau, de la proposta de pressupostos per a l’any 

en curs, tenint en compte l’informe del plenari de juntes.
c. Aprovació, si escau, de la liquidació dels pressupostos de l’any 

anterior.
d. Aprovació dels inventaris.
e. Aprovació, si escau, de la memòria de gestió administrativa del 

Consell Directiu.
f. Aprovació, si escau, de la memòria de la Comissió de Garanties.
g. Elecció de tres socis interventors d’actes.
h. Aprovació dels canvis d’estatuts del Consorci del Teatre Bartrina. 
i. Precs i preguntes.

Xavier Filella Fargas, president, 15 de desembre de 2014
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ACTES SECCIÓ EXCURSIONISTA 
Sortides matinals, a les 8 h, tots els dijous 
a partir del 15 de gener.

Dissabte 10 de gener, excursió a Mont-ral. .
Dijous 15, a les 20 h, a la sala d’actes, acte d’homenatge 
a Ramon Amigó Anglès. Presentació de les actes de les XX 
Jornades de Literatura Excursionista editades per l’Arxiu 
Bibliogràfi c de la Unió Excursionista de Catalunya i del 
documental Ramon Amigó, el món dels mots, un reportatge 
de Santi Nogués. 

Dilluns 19, a les 19 h, a la sala d’actes: Iran, Kur-
distan, un país entre muntanyes, audiovisual de San-
ti Nogués. Hi col·labora: Associació Jubilats BBVA. 
El Kurdistan, Taqe Bostan, conjunt artístic de la reia-
lesa sassànida tallat al vessant d’una muntanya. Bi-
sotum, testimoni escrit a la roca del rei persa Da-
rius I. Sanandaj capital del Kurdistan i el seu ba-
sar. Taqe Suleiman...

Dijous 22, a les 20 h, a la sala seccional, audiovisual a 
concretar. 
Diumenge 25, excursió a concretar.
Dijous 29, a les 20 h, a la sala seccional, audiovisual a 
concretar.
Dijous 5 de febrer, a les 20 h, a la sala seccional: «Piri-
neus», a càrrec de Joan Papaseit. 
Dissabte 7, excursió a Botarell Puigvoltor.
Dijous 12, a les 20 h, a la sala d’actes, «El Tour del Mont-
blanc», a càrrec d’Andreu Ferré.

Dilluns 16, ales 19 h, a la sala d’actes: Tur-
quia: El color d’Orient, 2a part, audiovisual de 
Santi Nogués. Hi col·labora: Associació Jubi-
lats BBVA. La Capadòcia enceta aquesta segona part. La im-
prescindible visita a Goreme i el museu a l’aire lliure. El Pasa-
bagi i les xemeneies de fades. La ciutat troglodita de Zelve... 
Dijous 19, a les 20 h, a la sala seccional: «Guatemala», a 
càrrec Roser Ràfols.
Diumenge 22, excursió a Montserrat, assistència a la Flama 
de la Llengua Catalana. 
Dijous 26, les 20 h, a la sala seccional: «Guatemala (2)», a 
càrrec Roser Ràfols.    
Dijous 5 de març, a les 20 h, a la sala seccional: «Fenò-
mens naturals a Colòmbia», a càrrec de Jaume de Porta.
Dissabte 7, sortida matinal.                  
Dijous 12, a les 20 h, a la sala d’actes, presentació del 
llibre: Guia d’ocells per a nois i noies a càrrec de l’autor: Màrius 
Domingo. Presentació a cura de Ramon Salvat.
Dilluns 16, a les 19 h, a la sala d’actes: 
Venècia, muralles d’aigua, audiovisual de 
Santi Nogués. Hi col·labora: Associació 
Jubilats BBVA. Venècia, visita a la ciu-
tat dels canals, tomb per la ciutat, el cen-
tre i les vistes clàssiques: el pont de  Rialto, 
el pont dels suspirs, la plaça de Sant Marc...
Dijous 19 a les 20 h, a la sala seccional, acte a concretar.
Diumenge 22, excursió als Ports. 
Dijous 26, a les 20 h, a la sala seccional, «Parc Nacional 
del Cafè (Colombia)», a càrrec de Jaume de Porta.
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Activitats de les secC ions. Hivern 2015

Secció de Ciències Polítiques, 
Socials i Econòmiques 

Dimarts 20 de gener, a les 19.30 h, 
a la sala d’actes, projecció de Mai és 
tant fosc, d’Èrika Sánchez, documental 

sobre Arcadi Oliveres. Amb la presència de l’economista. 
Presentació a càrrec de Joan Guix, president de la Secció. 
Col·labora: Procés Constituent a Reus. 

Dijous 5 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Hortensi 
Güell, presentació del llibre Las creencias que mueven al 
mundo de Maria del Mar Garcia Muñoz (Editorial Ergon). 
Des de la concepció, els éssers humans rebem nombrosos 
estímuls, missatges i comportaments que queden gravats 
en la nostra ment. Aquests conceptes i maneres de ser 
que hem anat aprenent al llarg del temps, són els que ens 
motiven, impulsen o limiten. Maria del Mar García Muñoz 
és llicenciada en Psicòloga Clínica. La seva metodologia es 
basa en les tècniques de la bioenergètica, la psicoanàlisi, 
l’anàlisi transaccional, la teràpia Gestalt, de renaixement i 
crit primal, ...

Dijous 19 de febrer, a les 19.30 h, 
a la sala Hortensi Güell, presentació 
del llibre Cuentoterapia: el cuento 
como método de terapia, de Carmina 
Vallverdú, psicoterapeuta. 

Dilluns 2 de març, a les 19.30 h, a la sala d’actes, 
taula rodona «Homenatge a Ladislao Martínez, pioner 
de l’ecologisme social». Ladislao Martínez (Madrid)  va 
morir el 6 de desembre de 2014. Ha estat un referent 
en la lluita ecologista i antinuclear a l’estat espanyol. 
Presentació a càrrec de Joaquim Besora i Eloi Nolla. 

Dijous 5 de març, a les 19.30 h, a la sala Hortensi 
Güell, conferència. «L’Anti-envelliment com a bona 
gestió de la salut», a càrrec de M. Dolors Muntané, 
periodista científi ca especialitzada en Ciències de la Salut.  
Presentació a cura de Josep Maria Roig Rom, membre de 
la Secció. 

Divendres 6 de març, a les 19.30 h, a la sala 
d’actes, conferència «La Renda Garantida: de ILP a 
projecte de Llei. Una lluita contra la pobresa i l’exclusió 
social», a càrrec de Diosdado Toledano, ponent en 
defensa de la ILP davant del Ple del Parlament de 
Catalunya, en representació del Grup promotor. 
Presentació a càrrec de Joan Guix.  

Dijous 26 de març, a les 19.30 h, a la sala Hortensi 
Güell, conferència «Salut, consciència i societat», a càrrec de 
Daniel Ribas, terapeuta. Un repàs genèric de l’evolució que 
ha tingut el concepte de la salut i la malaltia des del segle 
XVII, posant èmfasi en el paradigma de Descartes i Newton, 
i per tant de l’eclosió científi ca fi ns a començaments del 
segle XX i el canvi de paradigma en ciència física fi ns al 
punt en el que ens trobem avui dia dins del camp de la 
salut pel que fa a consciència i responsabilitat individual.

i
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Secció de Ciències de la Comunicació 
Dilluns 13 de gener, a les 19.30 h, a la sala 
d’actes, conferència «El cine, escola de periodisme» 
a càrrec de Manuel Cuyàs, periodista, com a 
presentació del cicle de cinema del cineclub 
«Cinema i premsa escrita».

Secció de Tecnologia, Departament 
d’Arqueologia
Reunions tots els dilluns a les 19.30 h, a la sala seccional.

Dimarts 27 de gener i 17 de febrer, a les 19.30 h, 
a la sala de la Secció Excursionista. Cicle: «Els comtats 
catalans i Al- Àndalus. Arqueologia d’una convivència 
(segles VIII-XIII)»». Conferències «Un exemple de la 
colonització comtal del Camp de Tarragona: Reus al 
segle XII», a càrrec d’Ezequiel Gort, medievalista i «Mites i 
realitats», a càrrec d’Aleix González, arqueòleg. 

Dissabte 21 de març, sortida al Castell del Catllar

Dimarts 31 de març, a les 19.30 h, a la sala de la 
Secció Excursionista: «El sistema defensiu del Gaià. 
Frontera tancada o espai d’intercanvi?»

Secció de Geografi a i Història 

Dimecres 21 de gener, a les 19.30 h, a la sala 
d’actes, conferència «100 anys de la Història dels 
Moviments Nacionalistes d’Antoni Rovira i Virgili (i el 
moment actual)» a càrrec de Xavier Ferré, professor de 
Sociologia de la URV Activitat inclosa en la programació 
del Campus Extens Antena del Coneixement de la URV. 

Dijous 22 de gener, a les 19.30 h, 
a la sala d’actes, presentació del llibre 
Gramática básica de Djudeo-espanyol de 
Ferran Marin Ramos. Presentació a càrrec 
d’Andreu Lascorz, Associació de Relacions 
Culturals Catalunya Israel. 

Dissabte 24 de gener, a les 19 h, a la 
sala d’actes, «Concert per una bandera», bandera republicana 
confegida per presos al camp d’extermini de Mauthausen, 
a càrrec del concertista de guitarra Francisco 
Ortiz, catedràtic de guitarra del conservatori de 
Perpinyà i fi ll de Francisco Ortiz Torres, que formà 
part del grup de presos que participà des de 
l’interior en l’alliberament del camp d’extermini 
de Mauthausen. Presentarà l’acte: Jaume Massó, 
president de la secció de Geografi a i Història i 
Enric Garriga, president de l’Amical Mauthausen. 
Col·labora: Memorial Democràtic. 

Altres activitats
Divendres 6 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Hortensi 
Güell, projecció del documental «Incredible Índia» de Pere 
Aleu.

Dilluns 9 de març, a les 19.30 h, a la sala d’actes: Taula 
rodona «Intrusisme Urbà» a càrrec del Col·lectiu Intrusisme 
Urbà d’Arquitectura. El col·lectiu va néixer com assignatura 
de la Universitat d’Arquitectura de Reus. L’objectiu és 
analitzar l’ús de l’espai urbà. La taula rodona pretén 
apropar posicions en quant als problemes actuals de l’ús 
de l’espai públic de la ciutat.
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Exposicions al vestíbul del Centre

Del 2 al 22 de febrer
«Memòria Democràtica a Tarragona.
Un passat per a no oblidar»
Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a 
Tarragona (AVRFT).
Ho organitza: Secció de Geografi a i Història.

Del 27 de febrer al 14 de 
març
Exposició de fotografi es 
«#quotidianitats
(365 publicacions 
d’Instagram)» de Pau Roig.
Fotografi es publicades durant 
un any a Instagram. L’objectiu 
és traslladar al món real unes 
fotografi es que, habitualment, 
només existeixen a Internet.

Del 18 de març al 4 d’abril
Exposició de fotografi es:
«Ni Blanc Ni negre» de Maoz Eliakim.
L’exposició agrupa una col·lecció de fotografi es de diferents 
llocs i moments de la vida de l’autor. Amb l’exposició 
podreu recórrer un petit camí cap al seu món, expressat a 
través de la fotografi a.
Ho organitza:
Associació de Relacions Culturals Catalunya Israel (ARCCI).

Modest Gené 100 anys (1914-2014)
Dimecres, 4 de març a les 19.30 h, a la sala d’actes,
conferència «L’obra de Modest Gené. Entre dos móns: 
Europa-Àfrica» a càrrec de Josep M. Ferran, psicopedagog 
impulsor de la Causa Coopel per la Pau i Maria del Carme 
Gené, fi lla de l’escultor.
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Oferta formativa de les escoles del Centre

ESCOLA DE LLETRES
Tallers d’escriptura
Tallers d’escriptura per adults I (dimarts), per adults II 
(dimecres) i per adults II (dijous).
Professor: Ramon Sanz. Edat: a partir de 18 anys.
Nombre màxim d’assistents: 15.

Taller de lectura en veu alta
Professora: Rosa Mateu. Edat: a partir de 18 anys. Nombre 
màxim d’assistents: 12.
Horari: els dilluns a partir el 23 de febrer, de 18 a 19.30 h. 
Curs organitzat conjuntament amb la Secció de Ciències 
Socials, Polítiques i Econòmiques.

Un toc de comèdia.
Taller d’escriptura d’acudits i monòlegs
Professor: Santi Suárez Baldrís, guionista. Ha 
escrit per a còmics com Andreu Buenafuente, 
David Fernández, Txabi Franquesa, Raul 
Cimas, Edu Soto, Santi Millán, José Corbacho… 
Objectius: Conèixer i dominar les tècniques 

bàsiques per escriure un text còmic.
Edat: a partir de 18 anys. Nombre màxim d’assistents: 15. 
Horari: els dimarts 20 gener, 3 i 17 de febrer, 3 i 17 de 
març, de 19.30 h a 21.30 h.
Matriculació i informació a:
Biblioteca: 977 77 31 12 Ext. 4 biblioteca@centrelectura.cat
Secretaria: 977 77 31 12 Ext. 1 secretaria@centrelectura.cat

ESCOLA DE DANSA
Activitats de l’Escola i la Jove Companyia de Dansa
Representació el 23 de gener, a les 19.30 h, al Teatre 
Bartrina, del musical FAMA, a càrrec dels alumnes de Jazz.
Seminaris de Contemporani (24 de gener), d’Espanyol (a decidir la 
data), de Jazz (28 de febrer) i de Funky (21 de març). 
Premi Beca Roseta Mauri del 31 de gener al 2 de febrer. Ho 
organitza: Associació de Professors de Dansa de les Comarques 
de Tarragona. 
Seminari Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri del 10 al 14 
de març.
Ho organitza: Fundació Teatre Fortuny de Reus. 
Participació el 22 de març a la Gala Giradansa que organitza 
l’Associació de Professors de Dansa de les Comarques de 
Tarragona. 
Representació al Teatre Bartrina de Pere i el Llop de Prokokiev, 
dijous 26 i divendres 27 de març a les 19 h. 

PROJECTE: «La Pe i el Cordi fan ballar a l’escola»
Ho organitza: l’Escola de dansa del Centre de Lectura de 
Reus amb la col·laboració de la Regidoria d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de Reus, dins del programa Activitats i Recursos 
Educatius (ARE).
A partir de la lectura d’un conte (La Pe i el Cordi ballen al Centre, 
de Jordi Agràs), la música (obra de Prokokiev) i la dansa (educació 
física i/o música). Després d’un trimestre de treball, l’experiència 
culminarà al Teatre Bartrina de Reus on els alumnes es 
convertiran en artistes i espectadors. 
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Les escoles que han participat en el projecte són: l’escola Joan 
Rebull amb els alumnes de 4t de primària i l’escola el Pi del 
Burgar amb alumnes de 3r de primària. Els dies 26 i 27 de març 
es portarà a l’escenari del Teatre Bartrina el treball realitzat pels 
alumnes de les escoles esmentades en el muntatge de l’Escola de 
Dansa Pere i el llop. Hi participa: La Jove Cia. de Dansa del Centre.

ESCOLA DE TEATRE 
Professora: Rosa Mateu. Escola de Teatre a partir de 18 anys.
Monogràfi cs de teatre: Taller de veu amb Anna Subirana 
el 17 de gener, Taller de Teatre Musical amb Ramon 

Balasch el 21 de març. 
L’Escola de Teatre dóna ensenyaments de tots els nivells i 
realitza cursos i monogràfi cs de teatre durant tot el curs. És 
una escola d’iniciació i de formació ofi cial 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 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 Certifi cate 
(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 certifi cat d’assistència. 
RUS 
Professora: Liudmila Bondar.
Horari de les classes: a determinar. Es lliurarà certifi cat 
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.

ESCOLA DE MÚSICA DEL CENTRE 
Iniciació a partir de 2 anys. Classes quadrimestrals 
per a adults. 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. Per a més
informació al 977128078 o a info@escolamusicacentre.org.

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. 
Informació a secretaria@centrelectura.cat o al 977 77 31 12.
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CICLES MUSICALS AL CENTRE DE LECTURA

Amb el suport de:

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. 
Programes dels concerts didàctics familiars d’aquest hivern, 
a la sala d’actes del Centre:

Dissabte 14 de febrer, a les 12 h
Concert didàctic familiar amb l’Escola de Música del Centre. 
Direcció: Anton Colom. 

Dissabte 14 de març, a les 12 h
Concert familiar «Quina família!» amb Camerata XXI». 
Intèrprets: David Puertas (narrador) i la secció de cordes de 
l’Orquestra Camerata XXI.

Preu entrada: 5 euros. Socis del Centre de Lectura: 2 euros.

       Hi col·labora:

Dia Internacional de la poesia
Activitats amb motiu del dia 21 de març, Dia Internacional 
de la poesia:

Dimarts, 17 de març, a les 19.30 h, a la sala d’actes, el 
Col·lectiu En Veu Alta presenta la lectura de fragments de 
Canigó, de Jacint Verdaguer.
Presentació a càrrec de Montserrat Auqué. 

Divendres 20 de mar, ales 19.30 h, a la sala d’actes, 
espectacle poètic coordinat per l’Escola de Lletres de 
Tarragona, amb poetes del Camp de Tarragona. 

Dia Internacional del Teatre
Divendres 27 de març,
a les 18 h, a la sala d’actes, 
projecció de El repartidor de gel 
(The iceman cometh) d’Eugene 
O’Neill. Una producció de 
l’American Film Theater (1973), 
dirigida per John Frankenheimer, 
amb Lee Marvin, Frederic March, 
Robert Ryan i Jeff  Bridges entre 
d’altres. 

Nota: a causa de la durada del fi lm la 
projecció s’iniciarà a les 18 h.
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Dia a dia          (127 motius per apropar-te al Centre)

ACTIVITATS Més informació a la pàg.

GENER 2015
Fins al 5  Exposició «L’espectador», de Josep Maria Gort Sala Fortuny
Fins al 5  Mercat de Nadal «Calaix de sastre» Vestíbul del Centre
Fins al 5  Exposició «El domini màgic de Joan Vinyoli» Biblioteca 10
ds. 3 21 h Concert de Cap d’any de la Banda Simfònica de Reus Teatre Bartrina
dc. 7 18.30 Inici curs trimestral de l’Escola de Teatre Sala Hortensi Güell
dc. 7 19 h Inici curs trimestral del Taller d’Escriptura. Sala seccional
dc. 7 19.45 h Inici curs trimestral de Dansa Lliure. Sala Hortensi Güell
dj. 8 8 h Inici de les sortides matinals de cada dijous de la Secció Excursionista.  20
dj. 8 17.30 h Inici curs trimestral de l’Escola de Dansa Escola de Dansa 24
dv. 9 20 h Inauguració de l’exposició «Quaderns de viatge». Cicle d’hivern d’art contemporani «Intempèries» Sala Fortuny 13
dv. 9 21 h Cineclub: Stella cadente, de Luís Miñarro Teatre Bartrina 14
ds. 10  8 h Excursió matinal a Mont-ral Refugi de Mont-ral 20
ds. 10  11 h Taller de còmic amb Guti Biblioteca Infantil 10
dt. 13 19.30 h Conferència «El cine, escola de periodisme» a càrrec de Manuel Cuyàs Sala d’actes 22
dc. 14 19.30 h Cineclub, Cicle Cinema i premsa escrita: His Girl Friday (Lluna nova) Sala d’actes  15
dj. 15 19.30 h Conferència «La cultura bíblica a la Catalunya medieval» a càrrec de Pere Ignasi Poy Sala Hortensi Güell 7
dj. 15  19.30 h Poemaris Matèria congènita, Tot lament és fang i De besos trencats de Maite Muns Sala Miquel Ventura 7
dj. 15 20 h Acte d’homenatge a Ramon Amigó. Documental «El món dels mots» de Santi Nogués Sala d’actes  4
dv. 16 21 h Cineclub: La vie d’Adele de Abdellatif Kechiche Teatre Bartrina 14
ds. 17 10 h Monogràfi c de Teatre. Taller de veu, tècnica vocal i expressió oral amb Anna Subirana Sala Hortensi Güell
ds. 17 11 h Taller de còmic amb Guti Biblioteca Infantl 10
dl.19 19 h Audiovisual «Iran, Kurdistan, un país entre muntanyes» de Santi Nogués Sala d’actes  20
dt. 20 19.30 h Projecció del documental «Mai és tant fosc» d’Erika Sánchez. Sobre Arcadi Oliveres Sala d’actes 21
dl. 20 19.30 h Inici Taller d’escriptura d’acudits i monòlegs «Un toc de comèdia», amb Santi Suárez Sala seccional 24
dc. 21 19.30 h Conferència 100 anys la “Història dels Moviments Nacionalistes”, d’Antoni Rovira i Virgili (i el moment actual), a càrrec de Xavier Ferré Sala d’actes 11
dj. 22 19.30 h Presentació del llibre Gramàtica bàsica de Djudeo-espanyol de Ferran Marin Ramos Sala d’actes 22
dj. 22 20 h Audiovisual de la Secció Excursionista Secció Excursionista 20
dv. 23 19 h Representació de Fama. Escola de Dansa. Teatre Bartrina 24
dv. 23 19.30 h Presentació del projecte arquitectònic de Júlia Nabona: «L’Obrador d’arts escèniques a Reus.
  Un projecte de transformació del Centre de Lectura» Sala d’actes 4
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ACTIVITATS Més informació a la pàg.

ds. 24 11 h Taller de còmic amb Guti Biblioteca Infantil 10
ds. 24  19 h «Concert per una bandera». Bandera republicana de Mauthausen amb Francisco Ortiz Sala d’actes 22
dg. 25 8 h Sortida matinal de la Secció Excursionista  20
dg. 25 18 h Llibert, amb Gemma Brió.  Teatre Bartrina 16
dl. 26 19.30 h Assemblea Ordinària de socis Sala d’actes  19
dt. 27 19.30 h Conferència: “Un exemple de la colonització comtal del Camp de Tarragona: Reus al segle XII”, a càrrec d’Ezequiel Gort, medievalista Secció excursionista 22
dt. 27 19.30 h En Veu Alta: Andròmaca i el Centaure de Magí Sunyer Sala d’actes 8
dc. 28 19.30 h Cineclub, Cicle Cinema i premsa escrita: El gran carnaval de Billy Wilder Sala d’actes  15
dc. 28 20 h Reunió de l’Escola Essencialista Sala seccional
dj. 29 19 h Club de lectura de novel·la negra: L’home inquiet d’Henning Mankell Sala de projeccions 10
dj. 29 20 h Audiovisual de la Secció Excursionista Secció Excursionsita 20
dv. 30 19.30 h Recepció anual d’entitats Sala d’actes 5
dv. 30  21 h Cineclub: Fading Gigoló de John Turturro Teatre Bartrina 14
ds. 31  Matí i tarda VII Premi Roseta Mauri de dansa Teatre Bartrina 24
ds. 31  11 h Taller de còmic amb Guti Biblioteca Infantl 10

FEBRER
dg. 1 Matí i tarda VII Premi Roseta Mauri de dansa Teatre Bartrina 24
dl. 2 Matí i tarda VII Premi Roseta Mauri de dansa Teatre Bartrina 24
dl.2  19.30 h Inauguració exposició «Memòria democràtica a Tarragona. Un passat per a no oblidar» Vestíbul Centre 23
dj. 5 19.30 h Presentació del llibre Las creencias que mueven el mundo, de Maria Mar García Muñoz Sala Hortensi Güell 21
dj, 5 20 h Audiovisual «Pirineus» de Joan Papaseit Secció Excursionista 20
dv. 6 19.30 h Projecció del documental «Incredible Índia» de Pere Aleu Sala Hortensi Güell 22
dv. 6 21 h Cineclub: Mare i fi ll, de Calin Peter Netzer Teatre Bartrina 14
ds. 7 8 h Excursió a Botarell Puigvoltor. Organitza. Secció Excursionista Botarell 20
ds. 7 11 h Taller de còmic amb Guti Biblioteca Infantil 10
ds. 7 19 h Concert a càrrec de la Cobla Reus Jove Teatre Bartrina
dg. 8 12 h Teatre infantil: Com gat i gos  Teatre Bartrina 16
dl. 9 19.30 h Cicle sobre Ciència: conferència «Energia i sostenibilitat» de Carles Barberà, professor del Dep.
  d’Enginyeria informàtica i matemàtiques de la URV. Antena URV Sala d’actes 11
dc. 11 19.30 h Cineclub, Cicle Cinema i premsa escrita: El quart poder de Richard Brooks Sala d’actes 15
dj. 12 20 h Audiovisual «El tour del Monblanc» a càrrec d’Andreu Ferré Secció Excursionista 20
dv. 13 20 h  Inauguració exposició «Paisatges interiors». Cicle d’hivern d’art contemporani «Intempèries» Sala Fortuny 13
ds. 14 11 h Taller de còmic amb Guti Biblioteca Infantil 10
ds. 14 12 h Veniu de concert. Concert familiar amb l’Escola de Música del Centre de Lectura Sala d’actes 26
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ACTIVITATS Més informació a la pàg.

dl. 16 19 h Audiovisual «Turquia. El Color d’orient» (segona part) de Santi Nogués Sala d’actes 20
dt. 17 19.30 h Conferència «Mites i realitats» a càrrec d’Aleix González Secció Excursionista 22
dt. 17 19.30 h Cicle Veus Literàries al Centre: Sílvia Soler Sala d’actes 6
dj. 19 19.30 h Presentació del llibre Entreactes entorn de la política, el feminisme i el pensament, de Fina Birulés Sala d’actes 7
dj. 19 19.30 h Presentació del llibre Cuentoterapia: el cuento como métoda de terapia de Carmina Vallverdú Sala Hortensi Güell 21
dj. 19 20 h Audiovisual «Guatemala» a càrrec de Roser Ràfols Secció Excursionista 20
dv. 20 22 h En tu mente, espectacle de psicomàgia amb Luís Pardo Teatre Bartrina 16
ds. 21 11 h Taller de còmic amb Guti Biblioteca Infantil  10
ds. 21 21 h La pols, per la Companyia Arcàdia Teatre Bartrina 16
dg. 22 8 h Excursió a Montserrat, assistència a la Flama de la Llengua Catalana Montserrat 20
dg. 22 18 h Cabaret, per Maiestard Associació Teatral Teatre Bartrina
dl. 23 18 h Inici del Taller de lectura en veu alta a càrrec de Rosa Mateu Sala de projeccions 24
dt. 24 19.30 h En Veu Alta: lectura de narracions de Jesús Moncada. Presenta: Jordi Tiñena Sala d’actes 8
dc. 25 19.30 h Cineclub, Cicle Cinema i premsa escrita: Primera plana, de Billy Wilder Sala d’actes 15
dj. 26 19 h Club de lectura de novel·la negra: Mort a l’estiu de Benjamin Black Sala de projeccions 10
dj. 26 20 h Audiovisual «Guatemala» (2), a càrrec de Roser Ràfols Secció Excursionista 20
dv. 27 19 h Inauguració de l’exposició de fotografi es «≠quotidianitats» de Pau Roig Vestíbul del Centre 23
dv. 27 21 h Cineclub: Molière en bicicleta, de Philippe le Guay Teatre Bartrina 14
ds. 28 11 h Taller de còmic amb Guti Biblioteca Infantil 10
ds. 28 21 h Un pas i neu i un pas, concert d’Anna Roig Teatre Bartrina 17

MARÇ
dg. 1 19 h  «Pop Cor. Històries de la Ràdio Musical», concert a càrrec del Cor Ciutat de Reus Teatre Bartrina
dl. 2 19.30 h Taula rodona: «Homenatge a Ladislao Martínez, pioner de l’ecologisme social» Sala d’actes  21
dt. 3 19.30 h Presentació del llibre Política d’Aristòtil de Joan Alberich Sala d’actes 7
dc 4 19.30 h Conferència «L’obra de Modest Gené. Entre dos móns: Europa-Àfrica» Sala d’actes 23
dj. 5 19.30 h Conferència «L’antienvelliment com a bona gestió de la salut», a càrrec de Dolors Muntané Sala Hortensi Güell 21
dj. 5 20 h Audiovisual «Fenòmens naturals a Colòmbia», a càrrec de Jaume de Porta Secció Excursionista 20
dv. 6 19.30 h Conferència «La Renda Garantida: de ILP a projecte de llei», amb Diosdado Toledano Sala d’actes 21
dv. 6 21 h Cineclub: Es fa de dia a Edimburg de  Dexter Fletcher Teatre Bartrina 14
ds. 7 11 h Taller de còmic amb Guti Biblioteca Infantil 10
ds. 7 21 h Idiota, de Jordi Casanovas. Amb Ramon Madaula i Anna Sahun Teatre Bartrina 17
dl. 9 19.30 h Taula rodona «Intrusisme Urbà» a càrrec del col·lectiu Intrusisme Urbà d’arquitectura Sala d’actes 22
dt. 10 19.30 h Cicle Lletres del Camp. Aleix Cort. Presenta: Joaquim Mallafrè. Antena URV.  Sala d’actes 6
Del 11 al 15  Festival Europeu de Curtmetratges FEC 2015 Teatre Bartrina 
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ACTIVITATS Més informació a la pàg.

dc. 11 19.30 h Cineclub, Cicle Cinema i premsa escrita: L’any que vàrem viure perillosament, de Peter Weir Sala d’actes 15
dj. 12 20 h Presentació del llibre Guia d’ocells per a nois i noies, de Màrius Domingo Secció Excursionista 20
dv. 13 19.30 h Homenatge a Jordi Gebellí i Puig Sala d’actes 7
ds. 14 11 h Taller de còmic amb Guti Biblioteca Infantil 10
ds. 14 12 h Veniu de concert: Quina família!, concert familiar amb Camerata XXI Sala d’actes 26
dl. 16 19 h Audiovisual «Venècia, muralles d’aigua», amb Santi Nogués Sala d’actes 20
dl. 16 20 h Cicle sobre Ciència: conferència «El Camp de Tarragona i el desenvolupament sostenible»
  amb Josep Oliveras,  Catedràtic d’Anàlisi Geogràfi ca URV. Antena URV Sala d’actes 11
dt. 17 19.30 h En Veu Alta: lectura de fragments de Canigó, de Jacint Verdaguer.  Sala d’actes 9
dc. 18 Matí i tarda II Trobada de cançó improvisada a secundària Teatre Bartrina
dc. 18 19.30  Inauguració de l’exposició de fotografi es «Ni blanc ni negre» de Maoz Eliakim.  Vestíbul del Centre 23
dj. 19 19.30 h Presentació de la biografi a novel·lada La balada de Mossèn Dallonses, de Pep Macaya Sala d’actes
dj. 19 20 h Audiovisual de la Secció Excursionista Secció Excursionista 20
dv. 20 19.30 h Acte amb motiu del Dia Internacional de la poesia. Organitza. Escola Lletres Tarragona. Sala d’actes 26
dv. 20 20 h Inauguració de l’exposició «Estranyament». Cicle d’hivern d’art contemporani «Intempèries» Sala Fortuny
dv. 20 21 h Cineclub: El somni d’Ellis, de James Gray Teatre Bartrina 14
ds. 21 10 h Monogràfi c de Teatre. Taller de Teatre Musical amb Ramon Balasch Sala Hortensi Güell
ds. 21 10 h Sortida «El castell del Catllar, davant els meandres del Gaià». Organitza: Departament d’Arqueologia El Catllar 22
ds. 21 11 h Taller de còmic amb Guti Biblioteca Infantil 10
dg. 22 8 h Sortida als Ports. Organitza: Secció Excursionista Els Ports 20
dg. 22 18 h Concert «Appalachian Spring. Visions del segle XX», amb Camerata XXI Teatre Bartrina 17
dc. 25 19 h Concert de música de cambra de l’Escola de Música del Centre Teatre Bartrina
dc. 25 19.30 h Cineclub, Cicle Cinema i premsa escrita: Truman Capote, de Bennet Miller Sala d’actes 15
dc. 25 20 h Reunió de l’Escola Essencialista Sala seccional
dj. 26 Matí i tarda Pere i el llop, de Prokokiev de l’Escola de dansa.  Teatre Bartrina 24
dj. 26 19 h Club de lectura de novel·la negra: Roseanna, de Maj Sjöwall Sala de projeccions 10
dj. 26 19.30 h Conferència «Salut, consciència i societat», a càrrec de Daniel Ribas Sala Hortensi Güell 21
dj. 26 19.30 h Presentació de dos nous llibres de l’Associació d’Estudis Reusencs (de Jordi Martí Font i Jordina Gort) Sala d’actes
dj. 26 20 h Audiovisual «Parc Nacional del cafè (Colòmbia)», a càrrec de Jaume de Porta Secció Excursionista 20
dv. 27 Matí i tarda Pere i el llop, de Prokokiev de l’Escola de dansa.  Teatre Bartrina 24
dv. 27 18 h Dia del teatre: projecció de El repartidor de gel, d’Eugene O’Neill.  De l’American Film Theater (1973)
  amb Lee Marvin, Frederic March, Robert Ryan i Jeff  Bridges,… Sala d’actes 26
ds. 28 11 h Taller de còmic amb Guti Biblioteca Infantil 10
ds. 28 21 h Sisa, Portet i Oliver, concert Teatre Bartrina 17
dt. 31 19.30 h Conferència «El sistema defensiu del Gaià. Frontera tancada o espai d’intercanvi?» Secció Excursionista 22
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COMUNICAT INFORMATIU ALS SOCIS I USUARIS DEL CENTRE DE LECTURA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les seves dades han estat incorporades  en un fi txer i tractades a fi  de gestionar de forma adient la relació amb la 
nostra Entitat, així com per a poder-los enviar, per qualsevol mitjà, informació del tipus circulars, notícies, actes i/o 
activitats periòdiques que puguem organitzar. Les dades són confi dencials i d’ús exclusiu del Responsable del Fitxer, 
CENTRE DE LECTURA DE REUS, amb domicili a 43201 Reus (Tarragona), Major, 15. Pot exercir els drets d’accés, 
rectifi cació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades que consten en el esmentat fi txer, per escrit al domicili social 
de l’Entitat i/o via mail a secretaria@centrelectura.cat, adjuntant en ambdós casos fotocòpia del seu DNI. 

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



Centre de Lectura de Reus, carrer Major 15, 43201 Reus, Telèfons 977 12 80 37, 977 77 31 12, Fax 977 34 51 52 - secretaria@centrelectura.cat - www.centrelectura.cat
Fotos portada, programa i contraportada: Josep M. Toset (Departament de Fotografi a del Centre). Consulteu totes les activitats, actualitzades dia a dia, a www.centrelectura.cat

Si voleu rebre setmanalment la programació del Centre de Lectura per correu electrònic adreceu-vos a secretaria@centrelectura.cat
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