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Comença un nou curs al Centre de Lectura. L’entitat 
continua oferint centenars de propostes d’activitats 
obertes a tothom, continuem treballant per millorar les 
instal·lacions i ampliar els serveis que el Centre dóna des 
d’una visió de servei públic en benefi ci de la comunitat: 
biblioteca, escoles (dansa, teatre, música, idiomes, lletres, 
art) i difusió de la llengua i la cultura catalanes. 

Continuem avançant amb dos projectes estratègics: 
el projecte de biblioteca digital que incorpora els fons 
fotogràfi c, sonor, de gojos i d’art i la informatització 
completa del catàleg de la biblioteca, gràcies al 
mecenatge de l’empresa Beep i la Fundació Privada 
Reddis. 

El Centre necessita del mecenatge d’empreses i institucions 
com Repsol (Membre d’Honor del Centre de Lectura), el 
suport de les administracions públiques de la ciutat i del 
país i també de molts particulars que amb la seva quota 
ajuden a construir una societat més rica i culta.

Nou curs 2015-2016
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Divendres 2 d’octubre,

ales 20.15,

a la sala d’actes.

Memorial per la Pau

Josep Vidal i Llecha

Dies 9 i 10 d’octubre, d’11 a 14 h

i de 17 a 20 h de la tarda.

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’edifi ci 
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, Xavier Abelló,...
Les Jornades Europees del Patrimoni se celebren a tot Europa 
durant un cap de setmana d’octubre. A Catalunya  enguany se 
celebraran els dies 9,10,11 i 12 d’octubre i estan dedicades a 
descobrir i potenciar el patrimoni industrial i cultural.

Jornades Europ� s

de Patrimoni 2015

Acte de concessió del 31è Memorial 
per la Pau Josep Vidal i Llecha 2015 
que ha estat atorgat a OBSERVATORIS 
CIUTADANS MUNICIPALS, una iniciativa 

de la societat civil per promoure l’obertura dels ajuntaments a la 
participació ciutadana.
És una activitat organitzada per l’Associació Josep Vidal i Llecha, 
amb la col·laboració del Centre de Lectura, l’Ajuntament de Reus, 
la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura de la 
Generalitat 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, 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.



�

Dijous 29 d’octubre, a les 19.30 h, lliçó inaugural del curs acadèmic 2015-2016 del 
Centre de Lectura: «Una història amagada: els negocis de Francesc Cambó a la CHADE», a 

càrrec de Borja de Riquer Permanyer, catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). Presentació a cura de Mercè Costafreda Felip, historiadora.

Borja de Riquer (1945) es llicencià a la Universitat de Barcelona el 1968, i, des del 1969, 
és professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en catalanisme i en la 
Restauració, ha publicat entre d’altres la seva tesi doctoral, Lliga Regionalista: la burgesia 

catalana i el nacionalisme(1898-1904) (1977), Les eleccions de Solidaritat Catalana a Barcelona 
(1972), El franquisme i la transició democràtica. 1939-1988 (1989), amb J.B. Culla, setè volum 

de la Història de Catalunya dirigida per Pierre Vilar i Epistolari polític de Manuel Duran i Bas 
(correspondència entre 1866 i 1904) (1990).

Ha dirigit l’obra Història de la Diputació de Barcelona (1987-88). El 1992 presentà al Primer 
Congreso de Historia Contemporánea de España la ponència Nacionalidades y regiones en la 

España Contemporánea. Refl exiones, problemas y líneas de investigación sobre los movimientos 
nacionalistas y regionalistas, on polemitzava entorn del fracàs de la construcció de la identitat 

nacional espanyola al segle XIX. 

També ha publicat La historia en el 90 (1991), L’últim Cambó (1936-1947) (1996), Memòria de 
Catalunya: del retorn de Tarradellas al pacte Pujol-Aznar (1997, codirector amb Lluís Bassets i 
Joan B. Culla), Identitats contemporànies: Catalunya i Espanya (2000), “Escolta Espanya”. La 

cuestión catalana en la época liberal (2001), Francesc Cambó. Entre la monarquia i la República 
(1930-32) (2007), La dictadura de Franco (2010, novè volum de la Historia de España dirigida 

per J. Fontana i R. Villares) i Alfonso XIII y Cambó. La monarquia y el catalanismopolítico (2013).

Ha format part de la comissió d’experts que treballà pel retorn de la documentació de la 
Generalitat republicana, i d’altres organismes públics i particulars dipositada a l’Arxiu de la 

Guerra Civil de Salamanca

Lliçó inaugural
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Programació de la Se� ió de Llengua i Literatura

i de l’Escola de Lletres del Centre

DIA INTERNACIONAL DE LA TRADUCCIÓ
Dimecres 30 de setembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes, 
«Traduir les cultures», a càrrec de Lluís Maria Todó. 
Presentació a cura de Maria Eugènia Perea.
¿Es pot dir exactament la mateixa cosa en dues llengües 
diferents? ¿És veritat que cada llengua és l’expressió d’una 
visió del món distinta? Mirarem d’examinar aquesta qüestió, 
que a més de ser un tema fonamental de la fi losofi a del 
llenguatge, planteja als traductors problemes pràctics i 
quotidians sovint molt complicats de resoldre.

Lluís Maria Todó va néixer a 
Barcelona el 25 de febrer de 1950. 
Va estudiar fi lologia francesa a les 
universitats de Pau, París i Barcelona, 
on es va doctorar el 1981. Del 1975 
al 1993 va ser professor de literatura 
francesa i teoria de la literatura a 
la Universitat de Barcelona. Des 
del 1993 és professor titular a la 
Facultat de Traducció i Interpretació 
de la Universitat Pompeu Fabra, on 
ensenya traducció literària i literatura 
francesa.

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

Dijous 26 de novembre a les 19.30 h,

Jordi Boixadós presenta la seva trajectòria literària.

Jordi Boixadós Bisbal (Barcelona, 
1958) és escriptor, cantautor i 
traductor literari. Ha publicat llibres 
de narrativa: El carrer Dachau (Pòrtic, 
1991), Morir a Tel Aviv (1993), Retrat 
de família (Columna, 1995), El meu 
rival (Columna, 1998), Mirades de 
dona (Columna, 2000), Àngels a 
l’andana (Columna, 2011), L’home que 
comptava diners (RBA, 2015). El Club 
de lectura de novel·la negra del Centre 
de Lectura li ha dedicat la sessió del 
mes de novembre a aquesta darrera novel·la.  
El 2006 va editar, conjuntament amb el 
creador de jocs Oriol Comas, el llibre-joc 
d’humor lingüístic To Dream Omelettes/
Somiar truites. En els últims anys ha editat 
diversos treballs discogràfi cs.

mes de novembre a aquesta darrera novel·la.  
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CICLE LLETRES DEL CAMP
Una mirada a la trajectòria d’escriptors

del Camp de Tarragona

Dimarts 1 de desembre, a les 19.30 h
Gabriel Guasch. Presentació a càrrec de Lurdes Malgrat, 
escriptora i directora de l’Escola de Lletres de Tarragona. 

Gabriel Guasch i Secall va 
néixer a Valls (1930), escriptor i 
poeta, va guanyar el premi Ciutat 
de Tarragona-Ramon Comas i 
Maduell de poesia l’any 1999 
amb Conversa fora de context. 
Ha publicat els llibres de poesia: 
Poemes Gabriel Guasch 1973-
1991 (Ajuntament de Valls,1991), 
Escric un cercle (La Gent del 
Llamp, 1997), Paral·lels (Arola, 
1999), Conversa fora de context 

(Cossetània, 2000), Implicació 
(Arola, 2001), Mirades (Arola, 2003), 
Descripció del blanc (Arola, 2004), Vol 
(La Gent del Llamp, 2007), Paratges 
(Arola, 2009), Afectes (Cossetània, 
2011). 

PRESENTACIONS DE LLIBRES
A la sala d’actes, a les 19.30 h
Dimarts 6 d’octubre, presentació del llibre 
El Modernisme a Tarragona de Josep Maria 
Buqueras Bach. Presenta: Josep M. Cabré, 
gerent de Reus Promoció.
El llibre presenta edifi cis emblemàtics de la 
ciutat de Tarragona com el Teatre Metropol, la 
Casa Salas, el Mercat municipal, el Rectorat de la URV, el Col·legi 

de les Teresianes, l’església dels Pares Carmelites, 
entre altres obres. Col·loqui amb l’autor. 

Divendres 6 de novembre, presentació del 
llibre Els jueus catalans, a càrrec del seu autor: 
Manuel Forcano, hebraista. Presentarà l’acte: 
Andreu Lascorz, president de l’Associació de 
Relacions Culturals Catalunya Israel. Edita: 
Angle Editorial. 

Dilluns 23 de novembre, presentació del 
Diccionari “Grec-Català: d’Homer al segle II DC”, a càrrec de 
Joan Alberich i Joan Andreu Martí Gebellí, dos reusencs 
que han participat en la redacció del diccionari editat per 
Enciclopèdia Catalana. Un diccionari que s’ha fet en el marc del 
Congrés de la Societat Espanyola d’Estudis Clàssics i en la que, 
també, hi han intervingut,entre d’altres: 
Francesc J. Cuartero, Josep Granados 
i Jaume Almirall, membres de l’equip 
d’hel·lenistes dirigits per Joan Alberich i 
Francesc J. Cuartero. 

(Cossetània, 2000), 
(Arola, 2001), 
Descripció del blanc
(La Gent del Llamp, 2007),
(Arola, 2009), 
2011). 

Casa Salas, el Mercat municipal, el Rectorat de la URV, el Col·legi 
de les Teresianes, l’església dels Pares Carmelites, 
entre altres obres. Col·loqui amb l’autor. 

Divendres 6 de novembre,
llibre 

Diccionari “Grec-Català: d’Homer al segle II DC”



�

Dimarts 24 de novembre, presentació del 
llibre pòstum de Coia Cabré Monné: Segona 
volta, tercer cel.  Intervindran: Biel Ferrer, Joan 
Manchado Cabré, Àngel Crehuet Cabré.
Edita: Pagès Editors. 

Dimecres 9 de desembre, presentació del 
llibre Call jueu de Tarragona. Estudi històric 
i arqueològic. Ca la Garsa i el seu entorn. 
Autors: David Bea Aleix González i Sergi 
Navarro. Organitza: ARCI i Consell Comarcal del 
Tarragonès.

Divendres 11 de desembre, presentació del 
llibre de memòries de Joan Ballester Grau, a 
càrrec de Josep Murgades i Joaquim Mallafrè, 
prologuistes de l’obra. Amb la participació de 
l’autor, l’expresident del Centre de Lectura: Joan 
Ballester. Edita: Pagès Editors. 

LLIURAMENT DELS XXXV PREMIS BAIX CAMP 
PER A JOVES ESCRIPTORS. 

Divendres 9 d’octubre, a la sala d’actes, a les 19.30 h
Ho organitza: Òmnium Baix Camp.

Ho presenta: Agnès Toda. 

Lliurament del III Premi Josep Maria Gort i Sardà d’Assaig 
Breu, del XXXV Premi  Gabriel Ferrater de Poesia i del 
XXXV Premi Antoni de Bofarull de Narrativa Breu. 

Dimarts 15 de desembre, presentació 
del llibre d’assaig de Maria Dolors 
Vallverdú Torrents: Blava aparença.  
Escriptora i professora de català. Ha 
guanyat diversos premis literaris a 
Andorra, Catalunya, les Illes, el País 
Valencià i a Tolosa de Llenguadoc. 
Mestra en Gai Saber per la Ginesta d´Or 
de Perpinyà. Llibres publicats: Poemes 

(1968), Enllà de les paraules (1977), Per camins introbables 
(1995), Desert d’hores i aigua (2005, en format digital), 
L’encadenada llum (2010), Només terra (2015).
Organitza: Centre de Lectura i Òmnium Cultural Baix Camp. 
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Cicle de lectures En Veu Alta 2015-2016

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

Cicle de lectures En Veu Alta 2015-2016

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

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

Hi col·laboraHi col·labora

Dimarts 27 d’octubre, lectura de Les aventures de 
Mowgli, de Rudyard Kipling. Traducció i presentació 
de Joaquim Mallafrè. Actes inclòs en el cicle 
commemoratiu dels 50 anys de l’Escola Mowgli.
Un nen petit, que gairebé no sap caminar, apareix a 
la selva i és adoptat per una parella de llops, que li 
posen de nom: Mowgli (la granota). Amb ells, l’ós Balú 
i la pantera Baguira, Mowgli no només sobreviurà 
sinó que creixerà feliç.

Dimarts 17 de novembre, sessió En Veu Alta dedicada a Emili Argilaga 
Ripoll, expresident del Centre de Lectura (1969-1973). Lectura de textos de 
Xavier Amorós Solà i altres. Amb la participació de Maria Tarragó i Artells.
“Gràcies a l’esforç, a la acció i a l’actitud d’Emili Argilaga i al caire que prenien 
els assumptes en les seves mans, es va poder aconseguir que el Centre virés 
cap a una orientació -s’encarrilés cap a una afi nada direcció- d’acord amb 
les constants essencials de l’entitat, una de les quals, el servei a la cultura 
popular, a la cultura d’un poble, entranya el servei preferent i decidit a la 
cultura catalana, servei que per Emili Argilaga, a dintre i a fora del Centre, 
signifi cava un deure capital, absolutament indefugible, al qual va ser fi del tota 
la seva vida, sense cap vacil·lació, sense el més petit dubte”.
(Revista del Centre de Lectura, número 252, Quarta època, novembre 1973)

Dimarts 27 d’octubre
Mowgli
de 
commemoratiu dels 50 anys de l’Escola Mowgli.
Un nen petit, que gairebé no sap caminar, apareix a 
la selva i és adoptat per una parella de llops, que li 
posen de nom: Mowgli (la granota). Amb ells, l’ós Balú 
i la pantera Baguira, Mowgli no només sobreviurà 
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Tresors de la biblioteca: 
Amb motiu dels 700 anys de la mort
de Ramon Llull. 
Ramon Llull: Libre de Santa Maria. Imprès a 
Vilanova i Geltrú per Joan Oliva, 1905. 
Edició facsímil del Liber de Laudibus Beatae 
Mariae. Paris: Jean Petit, 1499  

Club de lectura de novel·la negra:
els dijous a les 19 h
29 d’octubre, Teló! L’últim cas de Poirot, 
d’Agatha Christie.
26 de novembre, L’home que comptava diners, 
de Jordi Boixadós
17 de desembre, L’home de Londres, de 
Georges Simenon

Presentació de llibre a la
Biblioteca Infantil:
Dissabte 24 d’octubre, a les 11.30 h,
a la Biblioteca Infantil, presentació del llibre El 
senyor No, a càrrec d’Antònia Farré, autora del 
llibre.

Taller d’iniciació a l’enquadernació:
Dimarts 3 de novembre, a les 19,30 h, a 
la sala d’actes, xerrada  informativa del Taller 
d’iniciació a l’enquadernació, a càrrec de M. 

Rosa Molas, bibliotecària. Xerrada adreçada a 
totes les persones interessades en aprendre la 
pràctica bàsica d’aquesta tècnica.

Exposicions:
Al vestíbul del Centre: exposició «Comencem 
pel nom», exposició d’edicions en diferents 
llengües de El llibre de la jungla de Rudyard 
Kipling. 50 anys de l’Escola Mowgli,
del 27 d’octubre al 19 de novembre.
Al vestíbul de la Biblioteca: exposició 
bibliogràfi ca de les obres de Rudyard Kipling. 
Activitats organitzades amb la col·laboració de 
la Biblioteca Central Xavier Amorós. 

VIVIM I DIVERTIM-NOS EN CATALÀ
Un espai programat per als mesos de 
setembre/octubre, conduït per joves, on 
es debaten temes entorn els dèfi cits 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.

La Biblioteca del Centre

Amb el suport de

Tresors de la biblioteca: 
Amb motiu dels 700 anys de la mort
de Ramon Llull. 
Ramon Llull
Vilanova i Geltrú per Joan Oliva, 1905. 
Edició facsímil del 
Mariae

Club de lectura de novel·la negra:
els dijous a les 19 h
29 d’octubre
d’Agatha Christie.
26 de novembre
de Jordi Boixadós
17 de desembre
Georges Simenon

Presentació de llibre a la
Biblioteca Infantil:
Dissabte 24 d’octubre, a les 11.30 h
a la Biblioteca Infantil, presentació del llibre 
senyor No
llibre.

Taller d’iniciació a l’enquadernació:
Dimarts 3 de novembre, a les 19,30 h
la sala d’actes, xerrada  informativa del Taller 
d’iniciació a l’enquadernació, a càrrec de M. 

La Biblioteca del Centre

VIVIM I DIVERTIM-NOS EN CATALÀVIVIM I DIVERTIM-NOS EN CATALÀ
Un espai programat per als mesos de Un espai programat per als mesos de 
setembre/octubre, conduït per joves, on setembre/octubre, conduït per joves, on 
es debaten temes entorn els dèfi cits de es debaten temes entorn els dèfi cits de 
l’audició de música en llengua catalana, l’audició de música en llengua catalana, 
aspectes relacionats amb l’enregistrament aspectes relacionats amb l’enregistrament 
de músiques en llengua catalana, etc. de músiques en llengua catalana, etc. 
L’enregistrament en àudio es podrà escoltar a L’enregistrament en àudio es podrà escoltar a 
través de Reusdigital.cat Reusdigital.cat i constarà de quatre 
programes.
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TARDOR 2015
Dijous 8 d’octubre a les 17 h, al Teatre Bartrina: 
Lliurament dels Premis dels treballs de Recerca del Consell 
Social de la URV. Beques patrocinades per Fundación Repsol i 
el Consell Social.
Objecte: facilitar a les famílies amb difi cultats especials 
l’accés dels seus fi lls a la URV. Valora conjuntament: el 
nivell d’ingressos familiars, el rendiment acadèmic i altres 
circumstàncies personals. Destinataris: estudiants d’últim 
curs de batxillerat o de cicles formatius de grau superior 
d’un centre d’ensenyament secundari de les comarques de 
Tarragona que vulguin matricular-se el curs següent en algun 
ensenyament de la URV. Ho organitza: Consell Social de la 
URV, Antena del Coneixement URV i Centre de Lectura. 

Activitats a la sala d’actes, a les 19.30 h:
Dimecres 21 d’octubre, inauguració del curs 2015/2016 
de l’Antena a Reus: conferència «Regió de Coneixement: 
Catalunya o Catalunya Sud» a càrrec de Xavier Grau,  
Director de la Càtedra “Universitat i Regió de Coneixement” 
de la URV, exrector de la URV. Presentació a cura de Xavier 
Correig. Amb la participació del vicerector d’Universitat i 
Societat Jordi Tous Pallarès. 

CAMPUS EXTENS ANTENA DEL CONEIXEMENT DE LA URV

Jornades Esport, Cultura i Societat
organitzades pel C.F. Reus Deportiu i el Centre:
Dilluns 26 d’octubre, conferència «La pàtria del futbol. La utilització 
del futbol com a eina política» a càrrec de Carles Viñas, professor del 
Departament d’Història contemporània de la Universitat de Barcelona.
Dimecres 28 d’octubre, conferència «Més enllà de l’esport: futbol i 
ideologia al Reus dels anys vint» a càrrec de Joan Navais, historiador.

Altres:
Dimarts 10 de novembre, a les 11 h, Ofi cina Tarragona Regió 
del Coneixement, taller «Com fi nançar la innovació? Oportunitats 
de fi nançament per a la Recerca i la innovació empresarial i 
institucional». Al taller es comentaran els programes de fi nançament 
públic competitiu per a projectes d’R+D+i; també per a projectes de 
creació de xarxes de foment de la innovació i d’intercanvi de bones 
pràctiques (aquests sempre de caràcter transnacional).  
Dimecres 11 de novembre: «Geologia i clima: una aproximació a la 
reconstrucció dels climes antics des del registre geològic» a càrrec del 
Dr. Ramon Salas Roig, geòleg i professor de la UB.

Setmana de la Ciència:
Divendres 13 de novembre: «L’efecte hivernacle», a càrrec de 
Jaume Massons, professor de Química Física i Inorgànica a la URV.
Dimarts 17 de novembre, de les 9 h a les 14 h, activitats de la 
Setmana de la Ciència al Teatre Bartrina.
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Del 29 de setembre al 17 
d’octubre,
exposició «Adquisicions recents 
del Fons d’Art».
L’exposició presenta algunes 
de  les recents incorporacions al 
Fons d’Art del Centre de Lectura 
gràcies a la donació i a la cessió 
d’obres realitzada per Albert 

Arnavat Carballido. Les noves peces complementen la 
col·lecció amb treballs datats entre mitjans dels vuitanta 
i principis del 2000. Aquesta mostra és una ocasió per 
veure en directe fotografi es de Marcel Pey, Albert Arnavat 
i Vanessa Pey. 

Del 23 d’octubre al 27 
de novembre, exposició 
«Cartells de Ramon 
Casas» de la Col·lecció 
Marc Martí. 
103 anys després 
Ramon Casas torna al 
Centre de Lectura de 

Reus. A principis de juliol 

de 1912 l’entitat va presentar una gran exposició d’art 
català amb obres de Clapés, Novell, Casas, Mir i Iu Pasqual 
entre altres, que va constituir un autèntic esdeveniment 
artístic i ciutadà del que es van fer ressò els diaris de 
l’època donada la seva importància, no només a nivell 
local, sinó a nivell català. Tant Diari de Reus com Foment 
van dedicar nombrosos articles a l’exposició, que van titllar 
d’extraordinària, i de fet ho era, donada la rellevància 
dels artistes que exposaven. Un total de 139 peces entre 
pintures, escultures, dibuixos i tapissos van ocupar la sala 
Fortuny.

Exposicions a la Sala Fortuny

��

Del 23 d’octubre al 27 
de novembre
«Cartells de Ramon 
Casas» de la Col·lecció 
Marc Martí. 
103 anys després 

Reus. A principis de juliol 
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Hi col·labora:

Un segle més tard, Ramon Casas en la seva faceta com 
a cartellista torna a la sala Fortuny amb una exposició 
formada per alguns dels seus cartells més famosos, 
procedents de la impressionant col·lecció Marc Martí. La 
mostra es fruit de la col·laboració del Centre de Lectura i 
els impressors i col·leccionistes Marc Martí comptant amb 
la complicitat del Museu de Valls.

Del 4 al 30 de desembre, exposició: «Retrospectiva de 
Josepa Filella, 50 anys de pintura».

Nascuda a Reus (1947), Josepa Filella Casanovas va 
graduar-se a l’Escola d’Arts i Ofi cis de Tarragona i va 
ampliar estudis a l’Escola Superior de Belles Arts de Sant 

Jordi, a Barcelona. Ha dirigit tallers d’arts plàstiques a 
Salou i al Centre de Lectura. La seva obra es pot veure 
a col·leccions privades de. França, Bèlgica, Alemanya, 
Àustria, Gran Bretanya, Itàlia i Estats Units. A Reus ha 
estat membre destacada durant molts anys de la Secció 
d’Art  del Centre de Lectura.  La peça Vèrtex Vòrtex està 
instal·lada a la Biblioteca Central Xavier Amorós.

EXPOSICIONS AL VESTÍBUL DEL CENTRE
Del 17 agost al 19 de setembre «Prorraimos, l’holocaust 
nazi dels gitanos europeus 1934 -1945». Ho organitza: 
Secció de Geografi a i Història i Associació d’integració 
Gitana de Reus.

Del 27 d’octubre al 19 de novembre, exposició 
«Comencem pel nom».
Ho organitza: Escola Mowgli. Col·labora: Biblioteca Xavier 
Amorós i Biblioteca del Centre de 
Lectura. 

Del 21 de novembre al 14 de 
desembre, exposició fotogràfi ca 
sobre el 49è Aplec Baix Camp. 
Amb dues temàtiques: «Aplec Baix 
Camp» i «Costums tradicionals dels 
Països Catalans». Ho organitza: 
Colla sardanista Rosa de Reus. 

Hi col·labora:
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Cineclub Programació de tardor 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.

2 d’octubre,
Deux jours, une nuit (Dos dies, una nit)
Directors: Jean-Pierre i Luc Dardenne, 95 m., 
Bèlgica/França, 2014,
v.o. francesa-subt.

9 d’octubre, 
Nightcrawler

(El que ronda de nit). 
Director: Donen Gilroy, 117 m., EUA, 

2014, v.o. anglesa-subt.

16 d’octubre, Miss Julie (La senyoreta Júlia). 
Directora: Liv Ullmann, 129 m., Noruega/
Irlanda/RU, 2014, v.o. anglesa-subt.

30 d’octubre
Sur le chemin de l’école 

(Camí cap a l’escola).
Director: Pascal Plisson, 77 m., 

França, 2013, v.o. francesa-subt.

13 de novembre,
Magic in the Moonlight

(Màgia a la claror de la lluna). 
Director: Woody Allen, 97 m.,

RU/EUA, 2014, v.o. anglesa-subt.

11 de desembre,
Kis Vykusu / Winter Sleep
(Somni d’hivern)
Director: Nuri BilgeCeylan, 196 m., 
Turquia, 2014, v.o. turca-subt.

18 de desembre,
Diplomatie (Diplomàcia).

Director: Volker Schlöndorff , 84 
m., França/Alemanya, 2014, v.o. 

Irlanda/RU, 2014, v.o. anglesa-subt.
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Sessions a  la sala d’actes del Centre de Lectura, entrada lliure, els dimecres a les 19.30 h

14 d’octubre: CENTENARI ORSON WELLES
Compulsion (Impuls criminal). Director: Richard Fleischer (amb Orson Welles),
99 m. EUA, 1959, v.o. anglesa – s/espanyol

CICLE INGMAR BERGMAN:
7 octubre,
Sommaren med Monika
(Un estiu amb la Monika)
Director: Ingmar Bergman, 91 m, 
Suècia, 1953,
v.o. sueca – s/espanyol

4 novembre,
Nattvards 

gästerna (Els que combreguen)
Director: Ingmar Bergman, 78 m., 

Suècia, 1963,
v.o. sueca – s/espanyol

18 novembre,
Persona,
Director: Ingmar Bergman, 85 m., 
Suècia, 1966,
v.o. sueca – s/espanyol

25 novembre,
Höst sonaten (Sonata de tardor)
Director: Ingmar Bergman, 99 m., 
Suècia, 1978,
v.o. sueca – s/espanyol

2 desembre,
Fanny och Alexander

(Fanny i Alexander)
Director: Ingmar Bergman, 180 m., 

Suècia, 1982, v.o. sueca – s/espanyol

16 desembre,
Saraband 
(Sarabanda)
Director: Ingmar Bergman, 107 m., 
Suècia, 2003,
v.o. sueca – s/espanyol



��

Programació Teatre Bartrina,

Tardor 2015

Diumenge, 4 d’octubre, a les 17 h, 18 h i 19 h, 
Bitels per a nadons
Concert Tribut a The Beatles, espectacle infantil, recomanat per a 
nens i nenes de 0 a 3 anys. Durada: 35 minuts cada sessió.
Companyia La Petita Malumaluga. Direcció artística: Albert 
Vilà i Eva Vilamitjana. Intèrprets: Oriol Aymat (violoncel), Carol 
Duran (violí), Jose Aladid (clarinet i saxo soprano), AlbertVilà 
(percussions), Eva Vilamitjana (dansa).

Dissabte, 10 d’octubre, 21 h
L’alè de la vida, de David Hare.
Traducció: Mònica Bofi ll. Direcció: Magda Puyo.
Intèrprets: Mercè Arànega i Anna Güell.
L’alè de la vida va ser escrita l’any 2002. Amb 
to de comèdia, Hare ens parla de la història 
d’una dona, Madeleine (Mercè Arànega) que 

s’enfronta a Frances (Anna Güell), l’esposa del seu amant.

Diumenge, 11 d’octubre, 18 h
Teatre de Guerrilla presenta: Temps,
amb Quim Masferrer
Text i dramatúrgia: Quim Masferrer.
Direcció: Ramon Fontserè.
Li acaben de comunicar que li queden 90 
minuts de vida. Una hora i mitja de la més 
autèntica i plena llibertat que mai podrà 
gaudir un ésser humà. 

Dissabte, 17 d’octubre, 21 h
Rhum. Dramatúrgia: Martí Torras i 
Joan Montanyès “Monti”
Direcció: Martí Torras. Direcció 
musical: Pep Pascual.
Intèrprets: Jordi Martínez, Joan 
Arqué, Pep Pascual, Roger Julià i 
Guillem Albà.

Premi al millor espectacle de pallassos als Premis Zirkòlika de Circ 
de Catalunya 2014

Diumenge, 18 d’octubre, 18 h
Gràcies, Ovidi!
De part dels bons fi ns a la mort...
Arturo Gaya, Kike Pellicer i Paco 
Prieto ens proposen un joc mestre de 
paraules i música amb una veu, una 
guitarra i un contrabaix. Un concert 
que compleix una funció doble: donar 
a conèixer l’Ovidi Montllor a nova gent i recordar-lo ara, tot just 
als 20 anys de la seva mort.

Del 21 al 25 d’octubre

XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MOVIMENT
I TEATRE GESTUAL COS 2014.
Més informació: www.cosreus.cat. Ho organitza: IMAC.

s’enfronta a Frances (Anna Güell), l’esposa del seu amant.

Premi al millor espectacle de pallassos als Premis Zirkòlika de Circ 



Del 3 al 7 de novembre
X FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE REUS. 
MEMORIMAGE 2014.
Festival basaten pel·lícules que incorporen imatges d’arxiu en 
moviment. Més informació: www.memorimagefestival.org.
Ho organitza: IMAC.

Diumenge, 15 de novembre, 18 h
Safi ra, de Magí Sunyer.

Lectura dramatitzada a càrrec de 
Mercè Rovira, Xavier Graset, Violant 
Llopis i Carles Bigorra.
Direcció: Joan Castells.
Premi Crítica «Serra d’Or» de Teatre 
2014
Amb aquesta nova obra, Magí 
Sunyer recupera una història 
coneguda, la d’aquella dama 

extraordinàriament bella que es veu obligada a anar al llit amb 
el tirà per salvar la vida del seu marit. Basada en el poema del 
mateix títol del poeta maonès Joan Soler i Sans i la cançó popular 
Capitel·lo. 

Dissabte, 28 de novembre, 21 h
La forma d’un sentit
Veu i guitarra: David Carabén.
Per talent, carisma i presencia, David 
Carabén és una de les fi gures claus de 
l’escena musical del país.
Guitarra, veu i principal compositor de 
Mishima, l’artista barceloní ha escrit un 
grapat de cançons. 

Diumenge, 29 de novembre, 18 h
Concert homenatge a Ovidi Montllor, amb 
Feliu Ventura: Faré vacances. 

Dissabte, 12 
de desembre, 21 h
El testamento de María,
de Colm Tóibín
Direcció: Agustí Villaronga. Intèrpret: 
Blanca Portillo. Espectacle en castellà.
L’actriu Blanca Portillo protagonitza una 

audaç revisió de la fi gura de Maria, convertida en unasimple camperola 
a qui han pres l’únic fi ll a causa d’una decisió divina que no comprèn. 
L’irlandès Colm Tóibín ens ofereix aquest sorprenent monòleg teatral.

Diumenge, 20 de desembre, 18 h
Lowland. Espectacle de dansa contemporània.
Concepte i coreografi a: Roser López Espinosa.
Creació i dansa: Guy Nader, Roser López Espinosa.
Música original: Ilia Mayer.Fascinats per les migracions dels
ocells, volem aprendre a volar. Lowland ens retorna a
l’animalitat del cos i del moviment, a l’aprenentatge,
l’esforç, la tenacitat i la resistència, la bellesa. 

Dissabte, 26 de desembre, 19 h,
El Poema de Nadal, de Josep M. de Sagarra.
Intèrpret: Josep M. Puig i Baiget. Música: Xavier Pié.

Diumenge,
27 de desembre, 18 h
Camerata XXI.
Concert de Nadal

Safi ra, de Magí Sunyer.de Magí Sunyer.

extraordinàriament bella que es veu obligada a anar al llit amb extraordinàriament bella que es veu obligada a anar al llit amb 

de desembre, 21 h

audaç revisió de la fi gura de Maria, convertida en unasimple camperola 

��
Direcció 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 per als socis del Centre de Lectura, a partir del 29 de setembre: Safi ra (15 novembre), Lowland (20 desembre). Socis CL: 25% de descompte.
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Jornades Esport,

Cultura i Societat

A la sala d’actes, a les 19.30 h, 
Dilluns 26 d’octubre, inauguració de les jornades a 
càrrec de Xavier Llastari, president del Club de Futbol Reus 
Deportiu, i Xavier Filella, president del Centre de Lectura. I 
tot seguit, conferència «La pàtria del futbol. La utilització 
del futbol com a eina política» a càrrec de Carles Viñas, 
professor del Departament d’Història contemporània de la 
Universitat de Barcelona.
Dimecres 28 d’octubre, conferència «Més enllà de 
l’esport: futbol i ideologia al Reus dels anys vint» a càrrec 
de Joan Navais, historiador.
Dilluns 2 de novembre, conferència «L’esport com a 
element de promoció econòmica» a càrrec de Ferran Pujol, 
gerent del Club de Futbol Reus Deportiu S.A.D.
Organitzen: Club de Futbol Reus Deportiu i Centre de 
Lectura de Reus. Col·labora: Campus Extens Antena del 
Coneixement de la URV.

V Seminari d’Estudis Catalans 

del Vuit-cents.

Divendres 11 de desembre, a partir de les 11,30 h, 
a la sala d’actes. Amb la participació de Margalida Tomàs 
(«La llarga vida del romanticisme a la poesia catalana del 
XIX»), Jordi Martí Font («Josep Llunas i Pujals, el català al 
XIX, més enllà d’englantines, violes i fl ors naturals,...»),...
Coordina: Magí Sunyer (URV). 

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 175.000 
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 7.000 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/.
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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. Descomptes del 10% al Cafè Teatre.
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 abans de 2010: 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.
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ESCOLA DE LLETRES 

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 avançatcal 
haver cursat el nivell inicial).
Taller d’escriptura per aprendre tècniques d’expressió dels 
sentiments, per a majors de 18 anys, a càrrec de Núria 
Naval. Del 19 d’octubre al 21 de desembre, els dilluns 
a la tarda.  Aquest taller vol ser una guia per descobrir i 
practicar quines poden ser les millors tècniques literàries 
que ens ajudin a expressar els nostres sentiments.
Taller d’escriptura de conte infantil. Professora: Núria 
Naval. Edat: a partir de 18 anys. Del 15 d’octubre al 17 de 
desembre, els dijous a la tarda.
Taller de còmic, taller didàctic de dibuix i còmic dirigit a 
nenes i nens d’entre 8 i 13 anys amb l’objectiu que els 
alumnes desenvolupin les seves capacitats de forma 
natural durant el procés creatiu de fer un còmic. a càrrec 
d’Antoni Gutiérrez Canales, Guti. Els dissabtes al matí. 
Informació a: biblioteca@centrelectura.cat.

ESCOLA D’IDIOMES
ANGLÈS 
Cursos per a nens a partir de 8 anys, cursos per a joves a 

Oferta formativa de les escoles del Centre

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.PreliminaryEnglish Test 
(4t curs) i FirstCertifi 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 B2. Adreçats a diferents coneixements de la 
llengua italiana. Durada del curs: del 2 d’octubre de 2015 al 
22 d’abril 2016 (54 hores). Horari de les classes: divendres 
de 17.00 h a 19.00 h. Es lliurarà certifi cat d’assistència.
RUS bàsic. Professora: LiudmilaBondar.Un curs dirigit a 
les persones amb previs coneixements de rus, que volen 
ampliar el seu vocabulari, aprofundir en la gramàtica i 
millorar l’expressió oral. Horari de les classes: a determinar. 
Inici de curs: octubre de 2015. Es lliurarà certifi cat 
d’assistència.

ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES
Taller d’art. A partir de 6 anys. Classes els dilluns de 17.30 
h a 19 h. Professora: Cristina Ferré. Estudi d’art La Vaca a 
la Lluna. El taller proposa ensenyar a observar, interpretar 
i utilitzar el llenguatge plàstic. Utilització dels diferents 
processos creatius, tècniques de dibuix i pintura. 
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ESCOLA DE DANSA 
L’Escola de Dansa va ser fundada l’any1948 
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 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;cursosd’aprenentatge bàsic: de 8 a 11 anys;cursos 
d’aprofundiment: de 12 a 19 anys, i cursos de 
perfeccionament: més de 19 anys.

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. Matrícula gratuïta per a totes les mares o 
pares. Premi a la fi delitat: matrícula gratuïtaper a tots els 
alumnes amb un antiguitat ininterrompuda de més de 20 
anys com a alumnes de la nostra escola.

CLASSES DE MANTENIMENT 
Gimnàstica, jazz, elasticitat, 

SEMINARIS I CURSOS
Seminari de clàssic (28 de novembre), contemporani, jazz, 
espanyol i funky. Classes obertes de Nadal, del 9 al  19 de 
desembre. Curset de contemporani per Nadal (28 a 30 de 
desembre). Casal d’estiu el mes de juliol.
ESPAIS: l’Escola disposa de quatre aules de dansa de més 
de 80 m2, sala de música, una sala de projeccions, espais 
de videotecai 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.  Representació del 
Ballet El Trencanous al Teatre Bartrina el 22 de desembre 
a les 19.30 h a càrrec dels alumnes de l’Escola de dansa 
de la disciplina de Clàssic.

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.
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SOULDANCE
Companyia de Dansa jazz i Funky, que va néixer l’octubre 
de 2013, sota la direcció de Mónica Rincón. Coreografi es de 
Belen Prieto i Mónica Rincón. Companyia convidada a Port 
Aventura, temporades d’estiu i Nits blanques. 

PROJECTE “LA PE I EL CORDI FAN BALLAR A L’ESCOLA”.
L’escola presenta per segon curs consecutiu aquest 
projecte. L’activitat està inclosa en el catàleg d’Activitats 
i Recursos Educatius que coordina la regidoria 
d’Ensenyament i Política Lingüística, tot posant a disposició 
del professorat i els centres educatius un ampli ventall de 
propostes educatives. Professores de l’Escola de Dansa del 
Centre de Lectura de Reus treballaran a les escoles per tal 
de fomentar uns possibles ballarins/nes que s’adonin de la 
seva capacitat de creativitat; fent-se més conscients del 
cos i l’espai.

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. 
Cursos d’inici al llenguatge musical: Sensibilització (4 
anys);Introducció A (5-6 anys); Introducció B (6-7 anys); 
Preparatori (7-8 anys); Grau Elemental: primer cicle (1r, 

2n curs i 2n curs avançat) (9-11 anys), segon cicle ( 3r i 4t 
curs) (11-13 anys); i Grau Professional: primer cicle (1r 
i 2n curs) (12-15 anys), segon cicle (3r i 4t curs) ( 15-17 
anys). Direcció de l’Escola: Anton Colom. 
Per a més informació al 977 128 078 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.
Inici curs: octubre de 2015.
Informació a secretaria@centrelectura.cat
o al 977 77 31 12.

ESCOLA DE TEATRE DEL CENTRE
Professors: Rosa Mateu, Escola de Teatre a 
partir de 18 anys. Joan Martínez, Escola de 
Teatre per a nens i joves I.
Inici del curs: octubre.

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 ide formació ofi cial i professional 
per tal depoder 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).
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ESCOLA DE TEATRE DEL CENTRE
Professors: Rosa Mateu, Escola de Teatre a 
partir de 18 anys. Joan Martínez, Escola de 

L’Escola de Teatre dóna ensenyaments de tots els nivells 

ESCOLA DE MÚSICA DEL CENTRE
(Centre Arcàdia):
Iniciació a partir de 2 anys. Classes 

necessitats i a la dedicació de cada alumne.
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ESCOLA DE TEATRE PER A NENS I PER A JOVES I
3r i 4t de Primària, 5è i 6è de Primària, 1r I 2n CURS D’ESO
Introducció al món del teatre a partir de la preparació d’una 
obra de teatre (Castigats!, L’illa del... teatre, Nassos, nassos, 
nassis!) que es representarà en públic a la fi  del curs.  
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. 

ESCOLA DE TEATRE PER A JOVES II
3r i 4t curs d’ESO i 1r de BAT. 
Entrenament actoral bàsic. 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. 

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. 
Professors: Rosa Mateu, Betllem Llop, Mónica Rincón, 
Carmen Fernández, Adelaida Amigó. Direcció: Rosa Mateu. 
Representació teatral a fi nal de curs (Teatre Bartrina). 
Tallers intensius monogràfi cs els dissabtes al matí 
impartits per professionals especialistes i adreçats als 
alumnes de l’Escola de Teatre. Sortides pedagògiques. 
Intercanvis amb altresescoles, professors de teatre i actors. 
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).
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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 156 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 132 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.

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. 
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Programació de les Se� ions del Centre

Secció de Geografi a i Història
Activitats a la sala d’actes:

Dijous 1 d’octubre, a les 19.30 h, 
presentació del llibre Diccionari Essencial 
Esteve Albert. El primer druida català de 
Jordi Solé i Camardons.
Presentarà l’acte Xavier Garcia. Aquest 
diccionari vol ser una eina d’informació, de 
comprensió i interpretació de la vida i obra 
de l’activista de Dosrius: Esteve Albert i 
Corp (1914-1995). Edita: Voliana Edicions. 

Dimarts 13 d’octubre, a les 20.00 h, conferència 
commemorativa del 75è aniversari de l’inici de l’exili 
republicà de 1939: presentació del llibre La resistència 
indígena davant la conquesta, de Josefi na Oliva Teixell 
de Coll (Reus 1912, Mèxic D.F. 2007), llicenciada en 
Geografi a i Història per la Universitat de Saragossa i 
d’Arqueologia per l’Institut Nacional d’Antropologia i 
Història de Mèxic. Un llibre de combat contra l’oblit. 

Dijous 5 de novembre, a les 19.30 h, Cicle Skylines 
poc coneguts: «A Reus també: presentació del catàleg de 
masos de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus», 
a càrrec de Miquel Domingo, arquitecte. Ho organitza: la 
Secció de Geografi a i Història conjuntament amb la Secció 
Excursionista. 

Dimarts 10 de novembre, a les 19.30 h, conferència 
«75è aniversari del Front Nacional de Catalunya: Política 
per a un País» d’Agustí Barrera Puigví, historiador i membre 
del Memorial Democràtic. Presentaran l’acte: Jaume Massó, 
president de la secció de Geografi a i Història  i Xavier Ferré Trill, 
historiador.

Dijous 12 de novembre, a les 19.30 h, 
presentació del llibre Josep Maria Ainaud de 
Lasarte: Un humanista al servei de Catalunya, 
de Josep Lluís Martín Berbois. Presentació a 
càrrec de l’autor del llibre, doctor en Història 
Contemporània, advocat, periodista i polític. 

Secció Ciències de l’Educació
Cicle coneguem Reus!, els dimarts, 18 h. 
13 d’octubre, conferència «De ravals endins», a càrrec 
d’Ezequiel Gort, arxiver. 

20 d’octubre, passejada comentada pel nucli antic. 3, 10 i 17 
de novembre, passejada per la zona d’expansió urbana en les 
èpoques moderna i contemporània, a càrrec de M. Carme Just.

24 de novembre, conferència «De ravals enfora», a càrrec 
d’Ezequiel Gort, arxiver. 

9 de novembre, a les 19,30 h, a la sala d’actes, conferència 
«Com ensenyar fi losofi a?» a càrrec d’Ambrós Domingo, doctor 
en Filosofi a. Presenta: Betlem Oriol.

Jordi Solé i Camardons
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Secció de Tecnologia,
Departament d’Arqueologia
Dilluns 5 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala 
d’actes: xerrada «La feudalització de la societat 
catalana» A càrrec de Flocel Sabaté, catedràtic 
d’Història Medieval i professor a la Universitat de 
Lleida

Dimarts 27 d’octubre, a les 19.30, a la sala Rosa 
Magrané/Secció Excursionista: «El feudalisme, un fenomen 
particular de senyoralització social». A càrrec d’Iban 
Cabrelles Albareda, arqueòleg.  

Dimarts 10 de novembre, a les 19.30, a la sala Rosa 
Magrané/Secció Excursionista: «La conquesta comtal de 
Tarragona i el seu procés de feudalització». A càrrec 
d’Aleix González Ortiz, arqueòleg.

Dimarts 1 de desembre, a les 19.30 h, a la sala Rosa 
Magrané/Secció Excursionista: «Organització senyorial i 
jurisdiccional del Comtat de Prades». A càrrec d’Albert 
Martínez Elacha, mediavalista.

Secció de Ciències Socials, Polítiques i 
Econòmiques
Els dies 2 d’octubre i 6 de novembre, a les 20 h, a la 
sala seccional, reunió de l’Escola Essencialista. 

Activitats a la sala d’actes, a les 19.30 h:
Dijous 8 d’octubre, Cicle El Liceu visita Reus, projecció de 
l’audiovisual «Nabucco, una història de poder i ambició», 
a càrrec de Pol Avinyó. Presentació a cura de Carme Coca. 

Dijous 15 d’octubre, conferència «Fem salut, som el 
que mengem», a càrrec de Sílvia Sagarra. Amb una dieta 
saludable i sana i un bon i equilibrat estil de vida es pot 
aconseguir viure amb vitalitat, plaer, felicitat i plenitud.

Dijous 19 de novembre, xerrada «Ciutat i salut» a 
càrrec de Joan Guix.

Dilluns 14 de desembre, Cicle de xerrades sobre les 
Emocions: Estructura, perspectives i consciència: «Teràpia 
Sistèmica: Com em pot ajudar?». A càrrec de Daniel 
Ribas, terapeuta i mestre de ioga. 

Dimarts 22 de desembre, Taller de teràpia sistèmica: 
petita introducció a la pràctica de la teràpia sistèmica 
mitjançant un taller d’una hora i mitja. A càrrec de Daniel 
Ribas. 

Secció Excursionista
Activitats a la Sala Rosa Magrané/Secció 
Excursionista a les 20 h, 

Dilluns 14 de setembre, reunió d’entitats excursionistes.

Dissabte 19 de setembre, a les 8 h, excursió matinal 
al Bosc de la Marquesa
Sortides matinals tots els dijous a les 8 h, a partir de l’1 
d’octubre. 

Dissabte 3 d’octubre, a les 8 h, sortida de preparació 
del Dia de Camí de Muntanya 2016.

Del 9 al 12 d’octubre: Aplec Excursionista dels Països 
Catalans a Pedreguer.
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Dijous 15 d’octubre: reunió general ordinària de Socis. 

Dilluns 19 d’octubre, a les 19 h, a la sala d’actes, 
Cicle d’audiovisuals «Viatjant amb Santi Nogués»: Cuba, 
l’illa desitjada (primera part). Hi col·labora: Associació 
Jubilats BBVA. 

Dijous 22 d’octubre, a la sala d’actes, a les 19.30 h, 
projecció «Viatge a Bolívia» a càrrec d’Eugeni Casado. 

Diumenge 25 d’octubre, a les 15 h: excursió i 
assistència Dia del Camí de Muntanya a Farena.

Dimecres 28 d’octubre: festa de la Castanyada.

Dissabte 7 de novembre, a les 8 h: excursió matinal 
del dissabte.

Dijous 12 de novembre, a les 19.30 h, projecció 
«Viatge a l’Illa de Creta».

Dilluns 16 de novembre, a les 19 h, a la sala d’actes, 
Cicle d’audiovisuals «Viatjant amb Santi Nogués»: Cuba, 
l’illa desitjada (segona part). Hi col·labora: Associació 
Jubilats BBVA. 
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Dijous 19 novembre, a la sala seccional, a les 20 h,  
projecció «Illa de Madeira».

Diumenge 22 de novembre, a les 8 h, excursió als Ports.

Dijous 3 de desembre, a la sala d’actes, a les 19.30 h,
«Música i Dansa, un idioma universal», a càrrec de Santi 
Nogués, recull d’imatges depaïsos visitats per l’autor 
acompanyats per la música de cada indret. 

Dijous 10 de desembre, a les 19.30 h, a la sala 
seccional, projecció «Travessa al Montvalier (l’Arieja)»

Dijous 17 de desembre, a les 20 h, festa de Nadal 

Diumenge 20 de desembre, a les 8 h, excursió de 
Nadal. Col·locació del Pessebre.

Dilluns 21 de desembre, a les 19 h, a la sala d’actes, 
Cicle d’audiovisuals «Viatjant amb Santi Nogués»: 
Birmània, pagodes, monjos i generals. Hi col·labora: 
Associació Jubilats BBVA. 
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Dia a dia          (128 motius per apropar-te al Centre)

ACTIVITATS Més informació a la pàg.

SETEMBRE
17 agost a 18 set Exposició «Prorraimos l’Holocaust nazi dels gitanos europeus 1934-1945» Vestíbul del Centre 13
dl. 14 11 h Inici cursos de l’Escola de Música del Centre. Segon pis Centre 22
d.14 20 h Reunió entitats excursionistes Sala R. Magrané/SE  27
dt. 15 20 h Presentació llibre Let Catalonia Vote. El procés vist des d’Europa, de Ramon Tramosa Sala d’actes
dc.16 17 h Inici cursos de l’Escola de Dansa. Aules de dansa 21
dv. 18  21 h Guitarreus Teatre Bartrina 16
ds.19 8 h Excursió matinal al Bosc de la Marquesa La Marquesa 27
ds.19 12 h Concert familiar de l’Escola de Música del Centre “Què ens porta l’esquirol?” Sala d’actes
ds. 19 22 h Un retrat familiar, companyia La Gata Borda Teatre Bartrina
dg. 20 19 h Un retrat familiar, companyia La Gata Borda Teatre Bartrina
dt. 29 20 h Inauguració de l’exposició «Adquisicions recents fons d’art». Fins al 17 d’octubre Sala Fortuny 12
dm. 30 19.30 h Dia Internacional de la traducció: «Traduir les cultures», a càrrec Lluís Maria Todó Sala d’actes 6

OCTUBRE
dj. 1 18 h Inici de les sortides matinals dels dijous de la Secció Excursionista
dj. 1 18 h Inici trimestre cursos de l’Aula Músics Reus de música moderna Aules  de música 22
dj. 1 19.30 h Presentació del llibre Diccionari Essencial Esteve Albert, de Jordi Solé i Camardons Sala d’actes 25
dv. 2 20 h Reunió Escola Essencialista Sala seccional
dv. 2 20.15 h Lliurament del Memorial per la Pau Josep Vidal Llecha Sala d’actes 4
dv. 2 21 h Cineclub: Deux jours, une nuit Teatre Bartrina 14
ds. 3 8 h Sortida preparació del Dia de Camí de Muntanya 2016. Org: Secció excursionista
ds. 3 11 h  Inici del taller de còmic, amb Guti, dibuixant professional. Cada quinze dies Biblioteca Infantil 20
dg. 4 17, 18 i 19 h Bitels per a nadons, tribute a The Beatles. Espectacle infantil Teatre Bartrina 16
dl. 5 19.30 h Inici cursos Escola de Teatre. Sala Hortensi Güell 22
dl. 5 19.30 h Conferència del cicle del Dep. Arqueologia «La feudelització de la societat catalana» a càrrec de Flociel Sabaté Sala d’actes 26
dt. 6 19.30 h Presentació del llibre de Josep Maria Buqueras El Modernisme a Tarragona Sala d’actes 6
dc. 7 19 h Inici cursos del Taller d’Escriptura de l’Escola de Lletres Biblioteca 20
dc. 7 19.30 h Cine Club: Cicle Ingman Bergman: Un estiu amb la Monika Sala d’actes 15
dc. 7 19.45 h Inici del curs de Dansa Lliure que organitza la Secció de Ciències Polítiques i Socials Sala Hortensi Güell
dj. 8 17 h Lliurament del premis dels treballs de recerca del Consell Econòmic i Social Teatre Bartrina 11
dj. 8 19.30 h Cicle El Liceu visita Reus: audiovisual «Nabucco, una història de poder i ambició» Sala d’actes 25
dv. 9 a dl. 12  Assistència al 39è Aplec Excursionista dels Països Catalans a Pedreguer Pedreguer 27
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ACTIVITATS Més informació a la pàg.

dv. 9 11 a 14  i 17 a 20 h   Jornades Europees de Patrimoni Diversos espais 4
dv. 9 19.30 h Lliurament dels XXXV Premis Baix per a joves escriptors de l’Òmnium Baix Camp Sala d’actes 7
dv. 9 21 h  Cineclub: El que ronda de nit (Nightcrawler) Teatre Bartrina 14
ds. 10 11 a 14 i 17 a 20 h     Jornades Europees de Patrimoni Diversos espais 4
ds. 10 21 h L’alè de la vida, de David Hare Teatre Bartrina 16
dg. 11 18 h Temps, amb Quim Masferrer (Teatre de Guerrilla) Teatre Bartrina 16
dl. 12 12 h Festival de jota del Centre El Cachirulo Teatre Bartrina
dt. 13 18 h Cicle coneguem Reus! Conferència «De ravals endins», amb Ezequiel Gort Sala d’actes 25
dt. 13 20 h Presentació del llibre La resistència indígena davant la conquesta, de Josefi na Oliva Teixell de Coll Sala d’actes 25
dc. 14 19.30 h Cineclub: Impacte criminal, de Richard Flescher, amb Orson Wells Sala d’actes 15
dj. 15 17.30 h Inici del curs d’escriptura de conte infantil amb Núria Naval Sala seccional 20
dj. 15 19.30 h Conferència «Fem salut, som el que mengem» a càrrec de Sílvia Sagarra Sala d’actes 26
dj. 15  19.30 h Reunió general de la Secció Excursionista Sala R. Magrané/SE  27
dv. 16 19.30 h Conferència «L’alimentació de les comunitats jueves a Catalunya i el manteniment de la seva identitat»,
  a càrrec de Andreu Lascorz, hebraista Sala d’actes
dv. 16 21 h Cineclub: La senyoreta Júlia Teatre Bartrina 14
ds. 17 21 h Rhum, espectacle de circ Teatre Bartrina 16
dg. 18 18 h Gràcies, Ovidi! De part dels bons fi ns a la mort... Teatre Bartrina 16
dl. 19 18 h Inici del Taller d’escriptura per aprendre tècniques d’expressió de sentiments Sala seccional 20
dl. 19 19 h Viatjant amb Santi Nogués: audiovisual «Cuba, l’illa desitjada», primera part Sala d’actes 27
dt. 20 18 h Cicle coneguerm Reus!, passejada comentada pel nucli antic, amb  M.Carme Just Reus 25
dc. 21 19.30 h Conferència inaugural Campus Antena URV: Xavier Grau «Regió de Coneixement: Catalunya o Catalunya Sud» Sala d’actes 11
dj. 22 19.30 h Audiovisual «Viatje a Bolivia» a càrrec d’Eugeni Casadó Sala d’actes 27
dv. 23 20 h Inauguració exposició «Cartells de Ramon Casas» de la col·lecció Marc Martí. Fins 28 novembre. Sala Fortuny 12
ds. 24 11.30 h Presentació del llibre El senyor No, a càrrec d’Antònia Farré Biblioteca Infantil 10
dg. 25 8 h Excursió i assistència al Dia del Camí de Muntanya a Farena Farena 27
dl. 26 20 h Jornades Esport, cultura i societat: «La pàtria del futbol. La utilització del futbol com a eina política» a càrrec de Carles Viñas» Sala d’actes 18
dt. 27 19 h Exposició «Comencem pel nom» de l’Escola Mowgli sobre edicions de llibres de  Rudyard Kipling Vestíbul del Centre 13
dt. 27  19.30 h En Veu Alta: lectura de Les aventures de Mowgli, de R. Kipling Sala d’actes 9
dt. 27 19.30 h Conferència «El feudelisme, un fenomen particular de senyoralització social», a càrrec d’Iban Cabrelles Albareda Sala R. Magrané/SE  26
dc. 28 20 h Jornades Esport, cultura i societat: conferència «Més enllà de l’esport: futbol i ideologia al Reus
  dels anys vint» a càrrec de Joan Navais Sala d’actes 9
dc. 28 20 h Festa de la castanyada de la Secció Excursionista Sala R. Magrané/SE  27
dj. 29 19 h Club de lectura de novel·la negra: Teló! L’últim cas de Poirot, d’Agatha Christie Sala seccional 10
dj. 29 19.30 h Lliçó inaugural curs 2015-2016: «Una història amagada: els negocis de Francesc Cambó a la CHADE»,
  a càrrec de Borja de Riquer Sala d’actes 5
dv. 30 21 h Cineclub: Sur le chemin de l’ècole Teatre Bartrina 14
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NOVEMBRE
dl.2 20 h Jornades Esport, societat i cultura: conferència «L’esport com a element de promoció econòmica» a càrrec de Ferran Pujol Sala d’actes 18
dt. 3 18 h Cicle coneguerm Reus!, passejada comentada: zona d’expansió de  Reus amb M. Carme Just Reus 25
dt. 3 19.30 h Xerrada informativa del Taller d’iniciació a l’enquadernació, a càrrec de Rosa Molas Sala d’actes 10
dc. 4 19.30 h Cineclub: Cicle Ingmar Bergman:  Els que combreguen Sala d’actes 15
dj. 5 19.30 h Cicle Skylines poc coneguts: «A Reus també: presentació del catàleg de masos» amb Miquel Domingo Sala d’actes 25
dv. 6 19 h Presentació del llibre Els jueus catalans de Manuel Forcano Sala d’actes 7
ds. 7 10 h Escola de Teatre:  monogràfi c Taller de cos- lluita escènica a cura de  Rosa Nicolàs Sala Hortensi Güell 23
dl. 9 19.30 h Conferència  «Com ensenyar fi losofi a?», a càrrec d’Ambròs Domingo, doctor en fi losofi a Sala d’actes
dt. 10 18 h Cicle coneguerm Reus!, passejada comentada: zona d’expansió de  Reus amb M. Carme Just Reus 25
dl. 10 19.30 h Conferència «75è aniversari del Front Nacional de Catalunya: Política per a un País»
  d’Agustí Barrera Puigví, historiador i membre del Memorial Democràtic. Sala d’actes 25
dl.10 19.30 h Conferència «La conquesta comtal de Tarragona i el seu procés de feudalització», a càrrec d’Aleix Gonzàlez Ortiz, arqueòleg Sala R. Magrané/SE 26
dc. 11 19.30 h Conferència «Geologia i clima: una aproximació a la reconstrucció dels climes antics des del registre
  geològic» a càrrec del Dr. Ramon Salas Roig, geòleg i professor de la UB. Antena URV Sala d’actes 11
dj. 12 19.30 h Presentació del llibre Josep Maria Ainaud de Lasarte: Un humanista al servei de Catalunya,
  de Josep Lluís Martín Berbois Sala d’actes 25
dj. 12 19.30 h Projecció de l’audiovisual «Viatge a l’illa de  Creta» Sala R. Magrané/SE 27
dv. 13 19.30 h Programació del Campus Antena del coneixement URV: Setmana de la Ciència Sala d’actes 11
dv. 13 21 h Cineclub: Magic i n the moonlight, de Woody Allen Teatre Bartrina 14
dg. 15 18 h Safi ra, de Magí Sunyer Teatre Bartrina 16
dl. 16 19 h Viatjant amb Santi Nogués: audiovisual «Cuba, l’illa desitjada», segona part Sala d’actes 27
dt. 17 9 h Setmana de la Ciència. Organitza Antena Coneixement URV Teatre Bartrina 11
dt. 17  18 h Cicle coneguerm Reus!, passejada comentada: zona d’expansió de  Reus amb M. Carme Just Reus 25
dt. 17 19.30 h En Veu Alta: sessió dedicada a Emili Argilaga Ripoll amb textos de Xavier Amorós Sala d’actes  9
dc. 18 19.30 h Cineclub: Cicle Ingmar Bergman: Persona Sala d’actes 15
dj. 19 19.30 h Xerrada «Ciutat i salut»  a càrrec de Joan Guix Sala d’actes
dj. 19 20 h Projecció de l’audiovisual «Illa de Madeira» Sala R. Magrané/SE 27
dv. 20 21 h Concert de Santa Cecília de la Banda Simfònica de Reus Teatre Bartrina
ds. 21 Matí,tarda Ted x Reus Teatre Bartrina
ds. 21 20 h Inauguració de l’exposició de fotografi es del  «49è Aplec Baix Camp» Vestíbul del Centre 13
dg. 22 8 h Excursió als Ports Els Ports 27
dg. 22 19 h Concert d’aniversari de la Cobla Reus Jove Teatre Bartrina 
dl. 23 19.30 h Presentació del diccionari grec-català amb Joan Alberich i Joan Andreu Martí Gebellí Sala d’actes 7
dt. 24 18 h Cicle coneguerm Reus!, passejada comentada: zona d’expansió de  Reus amb M. Carme Just Reus 25
dt. 24 19.30 h Presentació del llibre de Coia Cabré Monnè: Segona volta, tercer cel. Intervindran: Biel Ferrer,
  Joan Manchado Cabré, Àngel Crehuet Cabré. Sala d’actes 8
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dc. 25 19.30 h Cineclub: Cicle Ingmar Bergman:  Sonata de tardor Sala d’actes 15
dj. 26 19 h Club de lectura de novel·la negra: L’home que comptava diners, de Jordi Boixadós Sala de projeccions 10
dj. 26 19.30 h Cicle Veus Literàries al Centre: Jordi Boixadós Sala d’actes 6
ds. 28 21 h La forma d’un sentit, concert amb David Carabén Teatre Bartrina 17
dg. 29 18 h Concert d’homenatge a Ovidi Montllor, amb Feliu Ventura: « Faré vacances» Teatre Bartrina 17

DESEMBRE
dt. 1 19.30 h Cicle literari Lletres del Camp: Gabriel Guasch Sala d’actes 6
dt. 1 19.30 h Conferència «Organització senyorial i jurisdiccional del Comtat de Prades, a càrrec d’Albert Martínez Elacha Sala R. Magrané/SE 26
dc. 2 19.30 h Cineclub: Cicle Ingmar Bergman:  Fanny i Alexander Sala d’actes 15
dj. 3 20 h «Música i Dansa, un idioma universal», recull d’imatges de diferents països acompanyades per la música
  de cada indret,  a càrrec de Santi Nogués Sala R. Magrané/SE 27
dv. 4 20 h Inauguració de l’exposició «Retrospectiva de Josep Filella, 50 anys de pintura». Fins 5 gener Sala Fortuny 12
dc. 9 19.30 h Presentació del llibre: “ El call jueu de Tarragona. Estudi històric i arqueològic de l’edifi ci de Ca la Garsa
  i el seu entorn”, de David Bea Castaño, Sergi Navarro Just i Aleix Gonzalez Ortiz Sala d’actes 8
dj. 10 19.30 h Projecció de l’audiovisual «Travessa al Montvaller (L’Arieja)» Sala R. Magrané/SE 27
dv. 11 11.30 h Seminari d’Estudis Catalans del Vuit-cents: Margalida Tomàs: «La llarga vida del romanticisme a la poesia catalana del XIX» Sala d’actes 18
dv. 11 12.30 h Seminari d’Estudis Catalans del Vuit-cents: conferència i debat: Jordi Martí Font: «Josep Llunas i Pujals,
  el català, al XIX, més enllà d’englantines, violes i fl ors naturals...» Sala d’actes 18
dv. 11 19.30 h Presentació del llibre de memòries de Joan Ballester Grau. Edita: Pagès Editors Sala d’actes 8
dv. 11 21 h Cineclub: Somni d’hivern Teatre Bartrina 14
ds. 12 21 h El testamento de María, de Colm Tólbin,  amb  Blanca Portillo Teatre Bartrina 17
dl. 14 19.30 h Xerrada «Teràpia Sistèmica: Com em pot ajudar?». a càrrec de Daniel Ribas Sala d’actes 26
dt. 15 19. 30 h Concert de Nadal de  l’Escola de Música del Centre Teatre Bartrina 22
dt. 15 19.30 h Presentació del llibre de Maria Dolors Vallverdú:  Blava aparença Sala d’actes 8
dc. 16 19.30 h Cineclub: Cicle Ingmar Bergman:  Sarabanda Sala d’actes 15
dj. 17 19 h Club de lectura de novel·la negra: L’home de Londres, de Georges Simenon Sala de projeccions 10
dv. 18 21 h Cineclub: Diplomatie Teatre Bartrina 14
dg. 20  8 h Excursió de Nadal i col·locació del pessebre.  Secció Excursionista 27
dg. 20 18 h Lowland, espectacle de dansa contemporània Teatre Bartrina 17
dl. 21 19 h Viatjant amb Santi Nogués: «Birmània, pagodes, monjos i generals» Sala d’actes 27
dt. 22 19.30 h Representació del Ballet El Trencanous a càrrec dels alumnes de l’Escola de dansa  Teatre Bartrina 21
dc. 23 a 5 de gener     Matí i tarda   «Calaix de sastre», mostra d’artesania Vestíbul del Centre
dt. 22 19.30 h Xerrada «Petita introducció a la pràctica de la teràpia Sistèmica» a càrrec de  Daniel Ribas Sala d’actes 26
ds. 26 19 h El poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra Teatre Bartrina 17
dg. 27 18 h Concert de Nadal amb Orquestra Camerata XXI Teatre Bartrina 17
dg. 3 gener 18 h Concert de Reis amb la Banda Simfònica de Reus Teatre Bartrina



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: Atlante Veneto (1695), 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

Edita Centre de Lectura. Imprimeix: Rabassa, arts gràfi ques. DL. T.  975-05

Membres d’Honor del Centre de Lectura

Col·laboren:


