Hivern 2016

ACTIVITATS DEL CENTRE DE LECTURA





Sumari d’activitats d’hivern 2016
• Homenatge a Ramon Oteo (28 de gener)
• Recepció anual d’entitats (AMCA Associació Música Creativa i Actual, 29 de gener,
concert de Big Mama Montse & Tòfol Martínez)
• Jornades sobre el modernisme (8 a 17 de març)
• Programació de l’Escola de Lletres i la Secció de Llengua i Literatura (Cicle Veus Literàries,
Cicle Escriptors del Camp, Cicle En Veu Alta, presentacions de llibres)
• Campus Extens Antena del Coneixement de la URV
• Cicle «Pau i drets humans» ( Amb la col·laboració de l’Associació Vidal Llecha,
del 15 gener al 30 de març)
• Cicle d’hivern d’art contemporani (a la Sala Fortuny)
• Cine club (els divendres al Teatre Bartrina i els dimecres a la sala d’actes «Cicle comèdia ianqui»)
• Programació del Teatre Bartrina (Consorci del Teatre Bartrina)
• Serveis als socis
• Edicions del Centre (presentació del volum 133 l’11 de gener i del 134 el 31 de març)
• Programació de les Seccions del Centre (Ciències de l’Educació: Jornades «L’adolescència,
un repte», Secció de Geografia i Història, Secció de Ciències Polítiques, Socials i Econòmiques,
Secció de Tecnologia —Departament d’arqueologia—, Secció Excursionista, …)
• Oferta formativa (Escola de Dansa, Escola de Teatre, Escola de Música)
• Dia a dia



Homenatge a Ramon Oteo
Sans (1941-2015)

Homenatge a Ramon Oteo Sans (1941-2015)

Dijous 28 de gener a les 19.30 h,
a la sala d’actes Emili Argilaga.



“L’acte vol donar una visió amplia a través d’àgils
pinzellades fetes per diferents amics, un quadre
impressionista que deixi a la sala una atmosfera
emocionada entorn a la figura de l’amic, company,
mestre Ramon Oteo. Procurarem donar satisfacció a
diferents sensibilitats, des dels qui fórem companys
seus a l’escola, l’adolescència i joventut als que el gaudirem com
a mestre, company de Claustre, amic, i encara així, donada la
immensa personalitat de l’homenatjat, deixarem coses al tinter”.
Comissió organitzadora de l’homenatge a Ramon Oteo.
Amb la col·laboració del Centre de Lectura.
Ramon Oteo ha estat sempre vinculat al Centre de Lectura on
ha format part de diferents Consells Directius de l’entitat (1995
a 2007) com a director i responsable de la Biblioteca del Centre.
Soci des de l’any 1957 havia format part a partir de 1993 de la
comissió assessora de la Biblioteca. Doctor en Filologia Hispànica,
professor de la Facultat de Lletres de la URV, catedràtic de
Llengua i Literatura espanyola de batxillerat va publicar diferents
llibres de crítica literària i també llibres de poemes. Expert bibliòfil
va gestionar la deixa testamentària de Maria Martorell Gurrera
per a l’adquisició de llibres per la Biblioteca.

XXXII Recepció
anual d’entitats
Divendres 29 de gener, a les 19.30 h,
a la sala d’actes Emili Argilaga.
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.
L’edició d’enguany comptarà amb la col·laboració de l’Associació
per a la Música Creativa i Actual (AMCA) amb la participació de ‘Big
Mama Montse & Tòfol Martínez’, una sòlida aposta per escoltar
i gaudir del blues. Dues veus, dues guitarres i dos caràcters que ho
donen tot a l’escenari. Amb temes propis i altres de repertori els
seus blues aporten profunditat emotiva.
Concert amb Big Mama Montse (veu i guitarra) i Tòfol Martínez
(guitarres i veu). AMCA és una associació cultural amb seu a Reus que
des de maig de 1990 promociona la música actual: Jazz, Funky, Blues,
Rock, Fusió, Avantguarda, Ètnica, Contemporània, Rhythm’n’Blues, Nou
Flamenc, Soul, World Music... a les comarques del Camp de Tarragona.
Ha organitzat molts festivals: el de Blues (Memorial Jordi Bonet
Forés) va arribar a la vint-i-cinquena edició l’any 2015, l’ArtReus (de
músiques del món), Autúria; cicles de concerts: Concerts de Terrassa a
la Palma, La Mísera Corda, 
programant més de 500
concerts amb la participació
de les principals formacions
musicals nacionals i
estrangeres.

Jornades sobre el Modernisme
Calendari i ponents:
«El Modernisme,

Domènech i Montaner
i el seu temps».
8, 10, 15, 17 de març, a la sala d’actes Emili Argilaga.
El Centre de Lectura i la Universitat Rovira i Virgili dedica les
jornades al Modernisme Arquitectònic i en particular a l’obra de
Domènech i Montaner. Amb la col·laboració del Centre d’Estudis
Canetencs, el patrocini de la Fundació Privada Mútua Catalana
i l’Institut Ramon Muntaner les sessions s’oferiran també a
l’alumnat de la Universitat Rovira i Virgili i com a curs de formació
al professorat del Departament d’Educació.
Objectius:
Relacionar el Modernisme amb l’aparició de la ideologia naciona
lista catalana que pretenia deslligar la imatge física de Catalunya
de la resta d’Espanya. Destacar la trajectòria de Domènech i
Montaner dins la vessant política. Situar el Modernisme català
dins l’àmbit europeu. Analitzar l’obra de Domènech i Montaner
a partir de l’obra realitzada a Barcelona, Canet de Mar i Reus.
Valorar la importància de les arts aplicades com a element
fonamental de la creativitat d’aquest estil.
Coordinació: Josep Fàbregas Roig, professor d’Història Moderna
de la URV.

Dimarts 8 de març, de 18,30 a
21,30 h: Inauguració Jornades.
Joan Navais Icart, historiador
doctorand de la UB: «Lluís
Domènech i Montaner i els orígens
del catalanisme».
Dr. Josep Fàbregas Roig, URV: «El
Modernisme un art internacional».
Dijous 10, de 18,30 a 21 h
Carles Sàiz i Xiqués, Centre d’Estudis
Lluís Domènech i Montaner –
CEDIM: «L’empremta de Lluís
Domènech i Montaner a la ciutat de
Reus. Una anàlisi de l’arquitectura
domenequiana».
Sergi Alcalde i Vilà, Centre d’Estudis
Lluís Domènech i Montaner –
CEDIM:«Els projectes no construïts
de Lluís Domènech i Montaner
per a la Societat El Círcol de Reus.
La reforma de l’escala d’accés al
primer pis d’El Círcol (1899) i el
teatre circ (1900)».
Dimarts 15, de 18,30 a 21 h
Núria Amat Torrens; Josep M.
Lapeyra Farré, arquitectes: «La
fusteria de l’arquitectura modernista

a Reus: el pavelló dels distingits de
l’Institut Pere Mata i la botiga de la
Casa Navàs».
Anton M. Pàmies Martorell, arquitecte:
«L’arquitecte Pere Caselles i
Tarrats, entre el modernisme i el
noucentisme».
Dijous 17, de 18,30 a 21 h
Dr. Jordi Àngel Carbonell Pallarès,
URV: «La renovació de la pintura
paisatge durant el Modernisme».
Projecció del documental «Entre
Quatre-z-Yeux»
(1998) del director
d’orquestra i pianista
Daníel Barenboím,
filmat al Saló dels
Distingits de l’Institut
Pere Mata, a la Casa
Navàs i a la biblioteca del Centre de
Lectura amb músiques de Claude
Debussy. Un film de Paul Smarczny,
amb Daníel Baremboím, Roser Muñoz
i Egon Madsen. Producció: José
Montes-Baquer.



Programació de l’Escola de Lletres del Centre i
de la Secció de Llengua i Literatura
Cicle Veus Literàries al Centre
Cicle trimestral que compta amb la presència de destacats i
reconeguts escriptors.
Dimarts 26 de gener a
les 19.30 h, a la sala Miquel
Ventura de la Biblioteca, Lurdes
Malgrat, directora de l’Escola de
Lletres de Tarragona, presenta
la trajectòria literària de Joan
Cavallé Busquets i la seva
darrera novel·la Els arbres no es
podien moure (Angle Editorial,
desembre 2015).

Joan Cavallé (Alcover,1958),
dramaturg, narrador i traductor
teatral. Com a escriptor es dedica especialment al teatre, però
també a la narrativa, a la literatura infantil, a la traducció i a
l’assaig. És membre del col·lectiu literari La Gent del Llamp,
que funciona a Tarragona des de 1978. Professionalment és
gestor cultural. Escriu la primera obra llarga l’any 1985, que
no es publica fins al 1990: L’espiral. Exercici d’autofàgia. Amb
aquesta peça guanya, l’any 1986, el premi Salvador Reynaldos,
en el marc dels premis Recull de Blanes i dos anys després obté
el premi Josep M. de Sagarra de traducció teatral, per la versió



de l’obra Fin de partie, de Samuel Beckett. També ha guanyat el
premi de novel·la Ciutat d’Alzira per Rei de mi (1993) i el premi de
la crítica Serra d’Or 1999, amb l’obra Dinastia Ming. Ha publicat les
novel·les Contemplant el monstre (2007) i Eva i el bosc (2008) i el
relat infantil L’home que volia ser rei (2006), a part de contes i obres
de teatre breu en diferents publicacions. Amb l’obra de teatre Peus
descalços sota la lluna d’agost (2009) guanya els premis 14 d’abril de
2008 i de la crítica Serra d’Or de 2010. El 16 de desembre de 2015
va presentar al Museud’Art Modern de Tarragona la  novel·la Els
arbres no es podien moure.

Cicle Lletres del Camp
una mirada a la trajectòria
d’escriptors del Camp de Tarragona.
Dimarts 9 de febrer, a les 19.30 h,
a la sala Miquel Ventura de la Biblioteca:
Jordi Folck Guasch. Presentació a càrrec
de Montserrat de Anciola, cap de la
Biblioteca del Centre.

Jordi Folck (Reus, 1961) és escriptor especialitzat
en literatura infantil i juvenil, ha guanyat diferents
premis literaris (el Carmesina, el Guillem Cifré
de Colonya, el Protagonista Jove, el Barcanova
de literatura), és professor de creativitat a tres

universitats catalanes (URV, UB i Escola Elisava), doctorand en
comunicació audiovisual, doctor especialitzat en creativitat, actor
i fotògraf. Ha publicat darrerament, entre d’altres, l’obra narrativa
Boig per tu (2015), L’avi calavera i jo (2015), Àngels, dimonis,
calaveres (2015), Llibre d’encanteris de la Vella Taràndula (2013),
Ningú és un zombi (Premi Barcanova infantil (2013) i Vols fer el
favor d’apujar-te els pantalons (2008), Trucades des del Cel (2006).
Activitat inclosa dins la programació del Campus Antena del
Coneixement de la URV a Reus.

Presentacions de llibres
A la sala d’actes, a les 19.30 h
Dilluns 11 de gener, presentació
del llibre Jornades llibre antic. Memòria
del passat, núm. 133 de la col·lecció
Assaig de les Edicions del Centre de
Lectura. Presentació a càrrec de Josep
Fàbregas i Montserrat de Anciola.
Dijous 21 de gener, presentació dels llibres de la «Col·lecció
l’ermità» de l’editorial Morera: Calendari de l’Ermità 2016, de Fra
Ramon dels Pirineus, astròleg i Cuinar en temps de crisi de Fra
Valentí Serra de Manresa. Presentarà l’acte Jordi Agràs Estalella.
Amb la participació de Norbert Tomàs i la col·laboració de la
Secció Excursionista
del Centre.

Dimecres 3 de febrer,
presentació del llibre L’últim
mono de Lluís M. Todó.
Presentació a càrrec de Joaquim
Mallafrè amb la presència de
l’autor.
Dijous 11 de febrer, presentació
del llibre L’oreneta de Mont-Sacer, de
Xavier Llopart, a càrrec de Jordi Agràs.
L’acte comptarà amb la presència de
l’autor.

Xerrades
Dijous 3 de març, xerrada Literatura and swing,  a càrrec d’Aleix
Cort. Activitat inclosa dins la programació del Campus Antena del
Coneixement de la URV a Reus.

Dia Internacional de la poesia
Amb motiu de dia de la poesia (21 de març) el Centre ha programat
diferents actes:
Dimecres 16 de març, a la sala Miquel Ventura, sessió En Veu Alta
dedicada a Olga Xirinachs, prosa i poesia.
Divendres 18 de març, a les 19.30 h, a la sala d’actes, «Poetes
del camp», amb la participació de poetes del Camp de Tarragona.
Organitza: Escola de Lletres de Tarragona.

Amb el suport de



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.

Dimecres 17 de febrer, a les 19.30 h, a la sala d’actes Emili Argilaga

Dimecres 16 de març, a les 19.30 h, a la sala Miquel Ventura, lectura

, lectura de Matí de la mort, de Jordi Llavina. Amb la presentació de l’autor.
Amb aquest poemari, editat per Tres i Quatre, Jordi Llavina tanca la trilogia
iniciada amb Vetlla, un llarg poema narratiu, i Contrada, on el poeta
experimentava en el marc clàssic del sonet. Matí de la mort es dibuixa en un
mosaic que inclou el poema narratiu, el sonet, la prosa poètica, el vers lliure. El
conjunt, harmoniós, troba escalf i inspiració en el tema central de la mort, que
és també el de la vida.
Jordi Llavina (Gelida, 1968) és llicenciat en Filologia
Catalana. Ha treballat com a periodista cultural. Ha publicat
els llibres de contes Ningú ha escombrat les fulles (2008) i
Londres nevat (2009; aquest segon, traduït a l’asturià), la
novel·la infantil L’arqueta dels rellotges (2012), l’estudi La
vinya i el vi a Catalunya (2013) i els llibres de poemes: La
corda del gronxador (premi Joan Alcover 2005), Diari d’un
setembrista (premi Alfons el Magnànim 2007 i premi de la Crítica Serra d’Or),
País de vent (premi Vila de Martorell 2010), Vetlla (un poema), premi Octubre de
Poesia 2011 i Contrada (2013).
Actualment col·labora al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí. També
ha participat en diversos tallers literaris al Centre de Lectura on també ha
presentat a importants escriptors.

de prosa i poesia d’Olga Xirinachs. El Centre de Lectura s’afegeix als actes de
celebració dels vuitanta anys de l’escriptora tarragonina presentant aquesta
sessió amb la lectura dels seus textos.
Olga Xirinacs (Tarragona, 1936). Escriptora. Té una sòlida
formació artística que dóna profunditat a la seva obra
literària. És una autora versàtil, escriu poesia, novel·la,
contes i assaig. Molts dels seus llibres li han merescut
els premis més importants de la literatura en llengua
catalana, entre els quals Interior amb difunts (Josep
Pla, 1982); Al meu cap una llosa (Sant Jordi, 1984 i
Crítica Serra d’Or de novel·la, 1986); Zona marítima (Ramon Llull, 1986); Llavis
que dansen (Carles Riba, 1987); Marina (Critica Serra d’Or de literatura infantil
i juvenil, 1987); Enterraments lleugers (Sant Joan, 1990); Sense malícia (Ciutat
de Palma, 1994); Un cadàver per sopar (Ciutat de Badalona de narrativa juvenil,
2000). És l’única dona Mestra en Gai Saber pels Jocs de Barcelona després de
Mercè Rodoreda. El 1990, la Generalitat de Catalunya li va concedir la Creu de Sant
Jordi. Les seves darreres novel·les han estat: La tarda a Venècia (1999), L’home que
mossegava les dones (2000), Pavana per un tauró (2001), No jugueu al cementiri
(2002), La peresa (eròtica) (2002), Setmana de difunts (2003), L’agonia de Severià
Vargas (2009), La inundació (2012). En poesia ha publicat, entre d’altres: Botons de
tiges grises (1977), Clau de blau (1978), Llençol de noces (1979), Preparo el te sota
palmeres roges (1980); Marina (1986), Llavis que dansen (1987), La pluja sobre els
palaus (1990), La muralla (1993), Grills de mandarina (2004), Óssa Major: Poesia
completa (1977-2009) 2009, Balneari del Nord (2014).

Amb el suport de:



La Biblioteca del Centre
Tresors de la biblioteca, vitrina expositiva del
trimestre (vestíbul de la Biblioteca)

Dionís, d’Halicarnàs. Dionisio Halicarnaseo delle
cose antiche della citta di Roma. Venetia: Nicolo
Bascarini, 1545

Club de lectura de novel·la negra, a les 19
h, a la sala seccional:

Dijous 21 de gener, Records d’una altra vida,
de Mary Higgins Clark
Dijous 25 de febrer, Headhunters, de Jo Nesbo
Dijous 31 de març, B de bèsties de Sue Graftonn
Oferta formativa de l’Escola de Lletres
de la Biblioteca:
• Tallers d’escriptura, a partir de 18 anys, amb

Ramon Sanz, els dimarts i dijous.

• Tallers d’escriptura de conte infantil,

a partir de 18 anys, amb Núria Naval, els dijous.
Proposta adreçada a persones a qui agrada explicar
o inventar històries dirigides als més petits.

• Taller de lectura en veu alta. Parlar en
públic. Professora: Rosa Mateu

Edat: a partir de 18 anys. Places limitades. Horari: tots
els dilluns del 25 de gener al 30 de maig, de 18.0019.30. Sala de projeccions. 16 sessions. Preu: 110 €
socis / 145€ no socis (quota única). Curs organitzat
conjuntament amb la Secció de Ciències Socials,
Polítiques i Econòmiques

Exercicis per millorar: fluïdesa, volum, ritme, articulació,
dicció, claredat, riquesa, emoció i personatge. Pràctica
amb textos en prosa, poesia i teatre.

• Taller d’enquadernació.

Professora: Maria Rosa Molas.
Els dijous des del 14 de gener (96 h. lectives), de 17 a
21 h. A l’aula d’art.
Aquest taller compta amb la col·laboració d’Arts Gràfiques
Rabassa.

INFANTIL
• Taller de còmic Taller didàctic de dibuix i

còmic dirigit a nenes i nens 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. Aprendran a interpretar el
seu entorn diferenciant conceptes com l’espai, les
distàncies, les formes, les proporcions, les llums, els
volums, els colors, etc. Professor: Antonio Gutiérrez
Canales, Guti. Edat: entre 6 i 13 anys. Horari: tots
els dissabtes, d’11 a 13 h. cada quinze dies. Preu:
17€ socis / 22€ no socis, al mes.

Hi col·labora:

laCaixa
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS
DE BARCELONA



CAMPUS EXTENS ANTENA DEL CONEIXEMENT DE LA URV
HIVERN 2016
Sessions a les 19.30 h
Dimarts 9 de febrer, a la sala Miquel Ventura de la Biblioteca, conferència amb Jordi Folck Guasch dins el Cicle Lletres del Camp, una mirada a la
trajectòria d’escriptors del Camp de Tarragona.

Divendres 12 de febrer, a la sala d’actes, conferència «El teu millor instrument, la ment», a càrrec de M. del Mar García Muñoz. Psicòloga clínica.
Directora del Centro de psicologia y salud. Organitza: Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques.

Dijous 3 de març, a la sala d’actes, conferència Literatura and swing,  a càrrec d’Aleix Cort, escriptor.
Cicle de conferències sobre Ciència i Salut, a la sala d’actes
Dilluns 29 de febrer, conferencia sobre Salut.
Dilluns 14 de març, conferència «La substància blanca del cervell també importa» a càrrec Elisabet Vilella (Directora Àrea de Recerca, Hospital Universitari
Institut Pere Mata).

Jornades «El Modernisme, Domènech i Montaner i el seu
temps».
Dimarts 8 de març, Joan Navais Icart, historiador doctorand de la UB,
conferència «Lluís Domènech i Montaner i els orígens del catalanisme».

Dimarts 15 de març, Anton M. Pàmies Martorell, arquitecte: conferència
«L’arquitecte Pere Caselles i Tarrats, entre el modernisme i el noucentisme».



CENTRE DE LECTURA: CONSELLS I JUNTES

Cicle Pau i Drets Humans
La  Secció de Ciències Socials, Polítiques
i Econòmiques a través del seu
Departament de Pau i Drets Humans i
Associació Josep Vidal i Llecha organitza
enguany un nou cicle de conferències
sobre pau, desarmament i drets humans.

A la sala d’actes a les 19.30 h.
Divendres 15 de gener, conferència: «Objecció
de consciència i insubmissió a la guerra: història
i realitat actual», a càrrec de Pepe Beunza, president de
l’Associació Josep Vidal Llecha.
Dilluns 25 de gener, conferència «Hi ha espai per als drets a

les persones?», a càrrec de Xavier Badia.
Divendres 4 de març, conferència «Al voltant de la guerra de
Síria: l’actual paradigma de conflicte bèl·lic» a càrrec de Tika Font,
directora de l’Institut Català Internacional de la Pau.
Dilluns 7 de març, conferència «Pau preventiva. La Comunitat
de Sant’Egidio davant d’escenaris de conflicte», a càrrec de
Jaume  Castro, president de la Comunitat de Sant Egidi a
Catalunya.

Dimecres 30 de març, conferència   a càrrec de Jordi Calvo,
del Centre Delas  per la Pau: «El negoci de la guerra ...
indústria, bancs i comerciants d’armes»

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. 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. Recerca: Txell Ferré
Baldrís.
Plenari de Juntes. President: Jaume Massó Carballido. Secció de
Comunicació: Venanci Bonet Fores (president), Marcel Banús Banús,
Marià Arbonès Arbonès, Gerard Gort, Joan Maria Pàmies Martorell.
Secció d’Educació: Maria Betlem Oriol Andreu (presidenta), Antoni
Llaveria Pàmies, Margarida Arnedo Martí, Carme Just Masdéu, Núria
Olesti Bros. Secció de Música: Antoni Colom Soronellas (president),
Dolors Esquerda Aymamí, Mar Granell Barceló, Núria París Barceló,
Adelaida Amigó Ferrater. Secció de Ciències Socials, Polítiques i
Econòmiques: Joaquim Besora Agrelo (president), Josep M. Roig Rom,
Núria Guarro Bachs, M. Mercé Folch Fontana, Carme Safont Timoneda.
Secció Excursionista: Andreu Ferré Ferré (president), Andreu Pujol
Gomis, M. Jesús Balanya Fort, Ramon Salvat Guarque, Francesca
Guinovart Barberà. Secció de Ciències Exactes, Físiques i Naturals:
Josep Cos Gómez (president), Josep Oliva Oliach, Octavi Forns Martí,
Josep M. Toset Roig, Francesc Amorós Bonet. Secció de Tecnologia:
Iban Cabrelles Albareda (president), Aleix González Ortiz, Jaume
Roigé Salvadó, Jordi Huguet Monné, Guillem Martínez Molinos. Secció
d’Art: Aureli Ruiz Torres (president), Claudia Egea Sabaté, Aida Marin
Yrigarday, Rebeca Pujals Cobo, Teresa Felip Capdevila. Secció de
Llengua i Literatura: Magí Sunyer Molné (president), Montserrat Auqué
Gahete, Montserrat Moragas Ventosa, Dolors Juanpere Viñeta, Lurdes
Malgrat Escarp. Secció de Geografia i Història: Jaume Massó Carballido
(president), Joan Navais Icart, Frederic Samarra Sancho, Hector 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).



Exposicions a la Sala Fortuny
CICLE D’HIVERN D’ART CONTEMPORANI 2016
Ataràxia. Contra l’era de l’excés.

EXPOSICIONS A LA SALA FORTUNY

Una reflexió sobre les conseqüències dels excessos de la modernitat
i el sorgiment de noves actituds i formes de relació comunes a
bona part de les societats democràtiques: l’apatia, el sentiment  de
deserció, la seducció gratuïta vers el consum, els individualismes,
l’eròtica de la violència i la despersonalit’zació cultural.



El cicle explorarà –no exempt d’un cert to humorístic o irònic–
els “efectes secundaris” d’una modernitat que ha incomplert
les seves promeses de felicitat. Contra l’assimilació d’aquest
“fracàs”, es planteja el mètode ascètic com a alternativa, és a
dir, com una presa de consciència i a la vegada reacció-renúncia
als excessos de la contemporaneïtat. És possible, tanmateix,
adoptar aquesta actitud? O és pot ser només una utopia en una
societat que difumina i malda per esvair la diferència?
Ataràxia [del gr. ἀταραξία ‘Impertorbabilitat’] f 1 Impertorbabilitat, serenitat.

El cicle, organitzat per la Secció d’Art, es dividirà en tres mostres
successives i relacionades entre si, en la línia del que Gilles
Lipovetsky plantejava a L’ère du vide o a L’empire de l’éphémère:

1. Narcisisme i Hedonisme. Del 15 de gener al 5 de febrer.
Explorarà la ceguesa de l’individualisme, la lògica del buit i el
viurel’ aquí i l’ara des de la perspectiva del jo. La satisfacció
immediata, efímera i, sovint, inconscient dels desitjos com a
substitutòria de les conviccions i la solidesa emocional és un

dels trets definitoris de la contemporaneïtat.
Artistes participants: Jordi Abelló, Roger Conesa, Ariadna Parreu i
Antoni Roca

2. Hiperconsum. Del 12 de febrer al 4 de març.
Se centrarà en la cultura de la novetat i en el consumisme exacerbat
des del punt de vista de la col·lectivitat. Sovint, el consum de
productes en quantitat molt superior a la necessària pot esdevenir
un mecanisme d’evasió per a l’individu però, alhora, un instrument
d’inserció social i de demostració d’estatus. En aquest sentit, els
mass-media esdevenen una poderosa eina de propagació i creació
de necessitats.
Artistes: Jorge Conde, Àngel Pomerol, Laura Carrascosa i Fani Pizarro.
3. Ascesi. De l’11 de març a l’1 d’abril.
Desproveït en aquest cas de tot contingut cristià o religiós, l’ascetisme
es presenta com la resposta de renúncia conscient per part de l’ésser
davant l’excés d’estímuls que regeix la vida quotidiana. L’esclavisme
de les modes, la publicitat, l’anomenada trash TV i les necessitats
innecessàries són enteses aquí com les responsables de la insatisfacció
constant que experimenta l’individu contemporani, especialment quan
no pot assumir tots els valors associats a elles.
Artistes: Eugeni Fabregat, Josep Salmerón, Gemma Valls i Leonardo
Escoda.
Ascesi [del gr. áskēsis ‘exercici, estudi’]: f 1 Exercici i esforç de la voluntat que, amb
vista a la consecució d’un fi o un ideal físic, moral, intel·lectual, polític o religiós,
s’orienta cap a un desenvolupament conscient i sistemàtic dels aspectes que
l’afavoreixen i a una abstenció dels que el dificulten.

Exposicions al vestíbul del centre
HIVERN 2016
ACTES AL VOLTANT DE L’EXPOSICIÓ
«L’ALTRA CARA DE LA VIDA»

Del 4 al 20 de febrer, exposició de fotografies «L’arjé de la
maièutica» de Maria Ramírez, fotoperiodista de Reusdigital.

Dijous 25 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Hortensi
Güell, conferència a càrrec de Joaquin Ruiz de Arbulo, catedràtic
d’Arqueologia de la URV, «Un ritual funerari pot durar

cat. El mitjà local reusdigital.cat organitza la mostra: un petit
homenatge a la lluita de la dona pels seus drets al llarg de tota
la història. Les fotografies il·lustren la vida de la dona en totes les
seves etapes i actituds, ressaltant la seva bellesa innata.

Els dies 8, 15 i 22 de març, taller escolar «Fem
d’arqueòlegs». Amb la finalitat de dinamitzar, interactuar

Del 25 de febrer al 22 de
març, exposició «L’altra cara
de la vida». Cultura funerària
ahir i avui. Amb l’objectiu d’apropar
i sensibilitzar un fet tan natural com
la mort i a la vegada tan difícil de
tractar. Organitza: Grup Mémora.
Col·labora: Secció de Geografia i
Història. Comissari: Pep Marés.
Coincidint amb l’exposició tindran
lloc activitats paral·leles:

10.000 anys».

i divulgar el saber que emmarca la ciència de l’Arqueologia,
es proposa aquesta activitat complementària a l’exposició –
adaptada als diferents nivells educatius– que té per objectiu
difondre els coneixements del passat a través de la descoberta
dels seus vestigis arqueològics. Visites-taller concertades per a
grups. Gratuït prèvia reserva: info@artinpocket.cat.
Col·labora: Grup Mèmora.

Hi col·labora:

exposicions al vestíbul del Centre

Del 13 al 30 de gener, exposició del I Concurs de Fotografia
Digital «El Grup Pere Mata des dels ulls dels
professionals». Organitza: Institut Pere Mata.



la cartallera
Cineclub
Programació
d’hivernCon2016
CineClub del
Centre Lectura
• Reus
sulteu també eClub.
i-Cin

Temporada hivern 2016

in
del nostre M fils a la Sala d’Actes
dimecres cinè

Any XLVII • Curs 46 [2015-16]

Els

Sessions els divendres
al Teatre Bartrina,
a les 21 h. Organitza:
Secció de Ciències
secció de ciències
de la comunicació
de la Comunicació.
Preu per als socis
del Centre de Lectura:
2 euros.
Entrada general:
5 euros.

15 gener 2016

Maps to the Stars
Plànols cap els estels

Director: David Cronenberg
Can./Al./Fr./EUA, 2014 • VOS • 111 min.

22 gener 2016

Pasolini
Pasolini

Projecció
número

1.500

Director: Abel Ferrara
Fr., Bèlg. i It., 2014 • VOS • 87 min.

12 febrer 2016

19 febrer 2016

26 febrer 2016

Phoenix

Loreak

Bernie

Director: Christian Petzold

Jon Garaño i José Mari Goenaga

Director: Richard Linklater

Alemanya, 2014 • VOS • 98 min.

Euskadi, 2014 • VOS • 99 min.

EUA, 2011 • VOS • 99 min.

Fènix

Loreak

Bernie

Petit cinefòrum
ntre.
al Cafè del Cejecció

16

CINE
CLUB

Disseny i compaginació: Jom Pàmies.(Logo: Pere Prats)

Els divendres a les 9 de la nit al Teatre Bartrina

TH

En acabar la pro
la pel·lícula.
parlem sobre
min)
(No més de 30

rlar
¿T’agrada pa
de cine?
¡Participa-hi!

Programadors:
Venanci Bonet
Marcel Banús
Jom Pàmies

Amb el suport de

Carrer Major, 15 · 43201 REUS.
secretaria@centrelectura.cat

www.centrelectura.cat
977 773112



4 març 2016

15 abril 2016

29 abril 2016

20 maig 2016

Inherent Vice

Aimer, boire et chanter

Loin des hommes

El club

Dir: Paul Thomas Anderson

Director: Alain Resnais

Director: David Oelhoffen

Director: Pablo Larraín

EUA, 2014 • VOS • 148 min.

França, 2014 • VOS • 108 min.

França, 2014 • VOS • 101 min.

Xile, 2015 • VO • 98 min.

Pur vici

Estimar, beure i cantar

Lluny dels homes

El club

Hi col·laboren
DE COMUNICACIÓ

Sessions a la sala d’actes del Centre de Lectura, entrada lliure, els dimecres a les 19.30 h

Cicle Comèdia ianqui

27 gener,
The Philadelphia Story
(Històries de Filadèlfia)
Director: George Cukor, 107 min
EUA, 1940
VO anglesa – S/espanyol

10 febrer,
Ball of Fire (Bola de foc)
Director: Howard Hawks, 108 min
EUA, 1941
VO anglesa – S/espanyol

24 febrer
The Seven Year Itch
(La temptació viu al pis de dalt)
Director: Billy Wilder, 100 min
EUA, 1955
VO anglesa – S/espanyol
9 març,
The Pink Panther (La pantera rosa)
Director: Blake Edwards, 110 min
EUA, 1963
VO anglesa – S/espanyol

23 març,
Kiss me, Stupid (Fes-me un petó, ximplet)
Director: Billy Wilder, 130 min
EUA, 1964
VO anglesa- S/espanyol

CINECLUB

13 gener,
Midnight (Mitjanit)
Director: Mitchell Leisen, 91 min,
EUA, 1939
VO anglesa – S/espanyol



Programació Teatre Bartrina,
hivern 2016
Dissabte, 23 de gener, 21.00h
BOGES
Autor: José Pascual Abellán. Direcció: Josep Maria Segura
Bernadas
Interpretació: Roser Batalla/Àurea Màrquez i Muntsa Rius. De
Vania Produccions. Durada: 70 minuts.
La bogeria és un do imprecís, però un do al cap i a la fi… Al
llarg dels segles, pensadors de la ment han estudiat l’origen
i el tractament d’aquesta malaltia esquiva i històricament
contradictòria. Però seran dues dones, boges, o no, i que es troben
a la consulta d’un psiquiatra, o no,
les que s’encarregaran de tirar per
terra totes les teories hagudes o per
haver, descobrint quin és el veritable
origen de la bogeria.
Dissabte, 30 de gener, 21.00h
EL TEST
Autor: Jordi Vallejo. Direcció:
Cristina Clemente.
Interpretació: David Bagès,
Dolo Beltran, Meritxell Calvo i
David Vert. Una producció de
la Sala Muntaner. Durada: 80
minuts.



Què escolliries? 100 mil euros ara mateix, o 1 milió d’aquí a deu
anys? Així de simple, així de difícil. Aquest és el dilema al que
s’enfronten l’Hèctor i la Paula —un matrimoni amb problemes
econòmics— quan el Toni, un bon amic de la parella, els planteja
el test de personalitat que ha elaborat la Berta, la seva actual
companya, una psicòloga d’èxit i mediàtica.
Dissabte, 13 de febrer, 21.00h
NEUS CATALÀ, UN CEL DE PLOM
Direcció: Rafel Duran. Interpretació:
Mercè Arànega. Dramatúrgia: Josep
Maria Miró, a partir de la biografia de
Neus Català novel·lada per Carme
Martí en la seva novel·la Un cel de
plom. Una coproducció del Festival
Grec 2015 i la Sala Muntaner. Durada: 70 minuts.
La vida de Neus Català (1915), la darrera supervivent catalana
del camp d’extermini de dones de Ravensbrück, és la història viva
d’un segle i d’una lluita constant.
Diumenge, 14 de febrer, 12.00h, espectacle infantil
TUT TURUTUT LA PRINCESA
Cia. La Bleda. Dramatúrgia: Jordi Palet. Direcció: Pere Hosta. Clown/
Actriu: Helena Escobar. Escenografia i Atrezzo: Martí Doy. Música:
Pep Pascual. Durada: 50 minuts.
La Princesa Bleda ha perdut el seu tresor. Avui, que ha vingut

Dissabte, 20 de febrer, 21.00h
PETITS MONSTRES
Dramatúrgia i direcció: Marilia Samper. Versió: Lola Armadás i
Marc Rosich
Intèrprets: Vanessa Segura, Marta Aran/Mireia Piferrer, David Vert/
Jordi Andújar. Coproducció de la
Villarroel i Petits Monstres. Durada:
75 minuts.
Tots vivim rodejats de pors, però
intentem superar-les o, almenys
amagar-les de la vista dels altres.
Dissabte, 27 de febrer, 21.00h
TORTUGUES O LA DESACCELERACIÓ DE LES PARTÍCULES
Text i direcció: Clàudia Cedó. Intèrprets: Dani Arrebola, Alícia
Puertas, Àlex Brull, Clara Cols. Coproducció de l’Ajuntament
de Banyoles i la Sala Flyhard.
Durada: 80 minuts.
Fa temps que en Joan i la Marta s’han
adonat que no van al mateix ritme.
S’estimen, però es trepitgen quan ballen
i la neurosi d’en Joan s’està a punt de
carregar la seva relació. Empesos pel desig
de sincronitzar-se i portar un ritme de vida
més tranquil, es traslladen al camp per
prendre’s les coses amb més calma...

Diumenge, 28 de febrer, 18.00h
MARAGALL A CASA
Autor: Josep Maria Jaumà. Dramatúrgia i
direcció: Dolors Vilarasau. Actor: Jep Barceló
Música original i banda sonora: Joan Alavedra.
Veus en off: Joan Fàbregas, Dolors Vilarasau,
Joan Berlanga, Xavier Tor, Jaume Pla, Joan
Vallvé, Pere Pahissa, Josep Maria Balcells.
Durada: 75 minuts. Espectacle a l’escenari del
teatre (aforament limitat).
Des del menjador de la seva casa de Sant Gervasi, Joan Maragall ens
explica les seves vivències, els seus somnis, el seu ideari. Un espectacle
construït a partir dels seus articles, poemes i correspondència.
Del 9 al 13 de març de 2016,
XVIII FESTIVAL EUROPEU DE CURTMETRATGES. FEC 2016
Organitza: IMAC – Institut Municipal d’Acció Cultural
El FEC Festival_Festival Europeu de Curtmetratges és un festival
de cinema dedicat a curtmetratges de ficció europeus, l’únic
d’aquestes característiques a Catalunya. Va néixer l’any 1998 a
Cambrils com a mostra de curtmetratges estatals; l’any 2002 el
certamen va créixer i es va convertir en festival europeu, compartint
dues seus: Cambrils i Reus. Des de l’any 2013 el FEC Festival s’ha
desplaçat a la localitat de Reus on té lloc el certamen cada any.
Exposició de cartells de les edicions anteriors al Cafè Teatre del Centre.
Invitacions pels socis del Centre de Lectura: Hivern 2016: Boges i Tortugues o la
desacceleració de les partícules, Primavera 2016: Animals de companyia i Camerata XXI
en concert. Els socis podran passar a recollir les entrades a partir del 12 de gener i fins a
3 dies abans de l’espectacle. Descomptes pels socis del Centre de Lectura per a la resta
d’espectacles: 25  %. Informació a www.teatrebartrina.cat, telèfon 977 010 658
Comissió artística del Teatre Bartrina: Xavier Graset, Ramon Gomis i Lluís Pasqual

Programació Teatre Bartrina,hivern 2016

tanta gent a veure-la, i no els
el pot mostrar! Amb la il·lusió
que li feia! Ep: l’ha perdut... o
li han pres?...



Serveis als socis

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 Euros i lliurament gratuït d’un exemplar de
les Edicions del Centre.
Alumne de la URV: Els alumnes matriculats a la URV poden donarse 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 ferte 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 Euros al mes
(2015).

Sol·licitud d’alta de soci/sòcia:

"

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 fills fins als 23 anys, dels socis
al corrent de pagament, poden sol·licitar la seva inscripció com a
soci exempt de pagament, amb carnet de soci personal i posibilitat
d’utilitzar tots els serveis que ofereix el Centre.

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; Geografia i Història

El Centre de Lectura

és una institució cultural de referència
del país fundada l’any 1859 amb la
voluntat d’alfabetitzar i ensenyar a
llegir la població obrera i les capes més
desfavorides de la societat.
En el decurs dels 155 anys d’història el
Centre ha anat conformant un projecte
molt ampli: disposa d’una de les principals
biblioteques patrimonials de Catalunya, d’un
fons d’art de primer ordre amb obres destacades
del segle xix i del xx; d’una important oferta docent amb escoles
de Dansa, Teatre, Lletres, Música, Música Moderna, Idiomes i Art,
que apleguen cada curs uns 800 alumnes; d’una programació
d’activitats culturals, molt intensa i continuada, amb més de cent
propostes trimestrals; d’una col·lecció editorial d’assaig i recerca:
Edicions del Centre, amb 130 volums publicats; i d’un balanç
social que contempla l’accés al Centre de Lectura durant el curs
acadèmic d’una mitjana de més de mil persones diàries.

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 fitxer 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 confidencials 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, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les
dades que consten en el esmentat fitxer, per escrit al domicili
social de l’Entitat i/o via mail a secretaria@centrelectura.cat,
adjuntant en ambdós casos fotocòpia del seu DNI.

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.



Edicions del Centre de Lectura
Dilluns 11 de gener, a les 19.30 h, a

.

94342-51-6

AT
DEL PASS

ISBN: 978-84-

la sala d’actes Emili Argilaga, presentació del
volum número 133 de les Edicions del Centre de
TIC
AN
ES LLIBRE
JORNAD
Lectura:  Jornades Llibre Antic. Llibre antic:
memòria del passat. Presentació a càrrec de
Josep Fàbregas Roig i Montserrat de Anciola
Moragas. El llibre recull les «Jornades Llibre
Antic» que se celebraren al Centre entre el 8 i
el 16 d’abril de 2015 i foren coordinades pel
professor Josep Fàbregas (professor de las
URV) i Montserrat de Anciola (Cap de la Biblioteca del Centre).
Les jornades comptaren amb la col·laboració de l’Institut Ramon
Muntaner, la Biblioteca Central Xavier Amorós i el patrocini de la
Fundació Privada Mútua Catalana.

JORN ADES

ÒRIA
ANTI C: MEM
C. LLIBR E
LLIBR E ANTI

RIA
TIC: MEMÒ
LLIBRE AN

DEL PASSAT

Fotografia

Edicions del Centre de Lectura

133



coberta: ??????

Autors: Montserrat Comas i Güell, Núria Altarriba Vigatà, Neus Verger
Arce, Cristina Garreta Girona, Antoni Jordà Fernández, M. Rosa Molas
Capdevila, Alejandro Coroleu Lletget, Josep Fàbregas Roig.
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/.

Dijous 31 de març, a les 19.30 h,
a la sala d’actes, presentació del volum
134 La sardana ballada a Reus
(cronologia). Han passat més de cent
anys de Francesc Salas i Borrell. Pròleg
d’Ezequiel Gort, exarxiver municipal.
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA GENER 2016
El Consell Directiu del Centre de Lectura convoca a l’Assemblea
General ordinària el divendres 22 de gener de 2015 a les 19 h, amb
el següent ordre del dia:
a) Aprovació, si escau, de l’informe del president.
b) Aprovació de la proposta d’adequació de quotes dels socis
2016 i 2017.
c) Aprovació, si escau, de la proposta de pressupostos per a l’any
en curs, tenint en compte l’informe del plenari de juntes.
d) Aprovació, si escau, de la liquidació dels pressupostos de l’any anterior.
e) Aprovació dels inventaris.
f) Aprovació, si escau, de la memòria de gestió administrativa del
Consell Directiu.
g) Aprovació, si escau, de la memòria de la Comissió de Garanties.
h) Elecció de tres socis interventors d’actes i tres socis censors de
comptes.
i) Precs i preguntes.
Xavier Filella Fargas, president, 21 de desembre de 2015

Curs gratuït

Totes les activitats del curs
són obertes i gratuïtes.

Inscripcions

fins l’11 de gener de 2016

Centre de Lectura de Reus
full informatiu

Consulteu les informacions al web www.centrelectura.cat, al twitter i al facebook. Tel. 977 773 112

L’adolescència, un repte

OPCIÓ A:

Docents en actiu:
Al Pla de Formació de Zona:
7022041702

OPCIÓ B:

Altres persones
interessades:
A la secretaria del Centre

Curs reconegut com activitat
de formació permanent.
Curs 2015-2016
del Departament
d’Ensenyament
de la Generalitat.
Organitzen:

SECCIÓ DE CIÈNCIES
DE L’EDUCACIÓ
i
SERVEIS EDUCATIUS
BAIX CAMP
Col·labora:

Co·legi Oficial de Psicòlegs
de Catalunya
Delegació de Tarragona

Del 12 de gener al 1 de març de 2016
12 de gener de 2016. SALA D’ACTES / 19:00
Formació per a adolescents
desenganxats
Sr. Valero Camps Bigorra
Inspector en cap de la inspecció territorial de Tarragona

19 de gener de 2016. SALA D’ACTES / 19:00
Què cal entendre del mal de la
joventut d’avui en dia?
Sr. Francesc Vilà Codina
Director sociosanitari de la fundació Cassià Just.

Per a més informació:
carrer Major, 15
43201 REUS
977 77 31 12
secretaria@centrelectura.cat
www.centrelectura.cat

16 de febrer de 2016. SALA D’ACTES / 19:00
Experiències educatives i
terapèutiques amb adolescents
d’educació especial de l’escola Alba
de Reus de la Diputació de Tarragona.
Equip docent i terapèutic:
Sra. Ainoa Lorenzo Medina
Psicòloga Escola Alba i coordinadora del grup d’adolescents.

Sra. Pia Bosch Domingo
Mestra i directora escolar de l’Escola Alba d’Educació Especial
de Reus.

Sra. Dolors Pascual Mercader
Educadora especialitzada de l’Escola Alba
i coordinadora del grup de teatre.

26 de gener de 2016. SALA D’ACTES / 19:00
Adolescents i primera infància.
Punts en comú i els seus tractament.

Sra. Pilar Abelló Juanpere

Sra. Antònia Llairò Canal

23 de febrer de 2016. SALA D’ACTES / 19:00
Presentació dels projectes:
APRODISCA, HEURA i MARAGDA

Psicoterapeuta a Sant Pere Claver i a Bruc Salut

2 de febrer de 2016. SALA D’ACTES / 19:00
Les relacions dels adolescents
i les noves tecnologies.
Sra. Núria Tomàs Bonet
Coordinadora del CSMIJ del Centre d’Orientació Sanitària
Ferran Salsas de Rubí

Mestra d’educació especial de l’Escola Alba
i coordinadora de l’Aula Verda.

Sra. Silvia Flix Avià
Tècnica d’inserció i Treballadora Social de l’equip d’Orientació i
Acollida d’APRODISCA.

Sr. David de Jódar García
Psicòleg. Coordinador del Projecte Heura.

Sra. Raquel Borràs Martí
Psicòloga. Coordinadora del Projecte Maragda.

9 de febrer de 2016. SALA D’ACTES / 19:00
Com aprenen els joves dins
i fora de l’institut.

1 de març de 2016. SALA D’ACTES / 19:00

Sra. Juana M. Sancho Gil

(Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Delegació de Tarragona)

Doctora en Pedagogia. Catedràtica del Departament de
Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de
Barcelona.

Sr. Jaume Descarrega Font

Sr. Fernando Hernández Hernández

Sr. Josep Maria Alcañiz Rodríguez

Catedràtic en la Facultat de Belles Arts de la Universitat de
Barcelona. Doctorat en Psicologia

“El fill de Caín”
Projecció i col·loqui a càrrec del COPC
President de la Delegació del COPC a Tarragona.
Psicòleg de l’Escola d’Educació Especial Sant Rafel de
Tarragona

Disseny i producció: Jom Pàmies. Z©NA 977317042



Programació de les Seccions del Centre
SECCIÓ DE CIÈNCIES SOCIALS, POLÍTIQUES I
ECONÒMIQUES
Activitats a les 19.30 h

Programació de les Seccions del Centre

Dilluns 4 de gener, sala d’actes, conferència  «Història dels



cinemes al Baix Camp des de la seva vessant social, cultural i
econòmica» , a càrrec d’Isaac López, professor associat a la URV
i autor del llibre Historia de los cines tarraconenses. Participaran a
l’acte:  Antoni Llorens Olivé, president de Lauren Film, productor i
distribuïdor i Lluís Domingo Calvo, fotògraf i antic operador de
cinema al Col·legi La Salle de Cambrils.

15 de gener, sala d’actes, Cicle Pau i Drets humans.
Pepe Beunza.

20 de gener, sala d’Actes: presentació del Observatoris
Ciutadans de Reus
21 de gener, sala d’actes,
Cicle El Liceu visita Reus:
Otel·lo, de Giuseppe Verdi.

1 de febrer, sala d’actes, presentació del
llibre Amb dits de molsa, d’Alfons Cama
8 de febrer, sala d’actes, conferència
«Qui pagarà el deute d’Ercros ...». a càrrec de Marta
Pujadas, doctora en Ciència i Tecnologia Ambientals per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Presentarà l’acte el Dr. Joan Martínez Alier,
de l’ICTA i professor de la UAB.
12 de febrer, sala d’actes. Campus Antena del
Coneixement URV: conferència «El teu millor instrument,
la ment» a càrrec de M. del Mar García Muñoz.

18 de febrer, sala d’actes, presentació del llibre
Les religions a Catalunya de Carod Rovira i Montserrat
Coll. Col·labora: Òmnium Cultural Baix Camp.
22 de febrer, sala d’actes, documental
Francesc Tosquelles, amb la participació dels psiquiatres: Carles
Guerra, director de la Fundació Tàpies; José Garcia Ibañez i
Gabriela Berti.
23 de febrer, sala de projeccions, presentació del Llibre

25 de gener, 1, 8, 15, 22, 29 de febrer, 7, 14 de març, a les 18
h, a la sala de projeccions: Taller de lectura en veu alta

25 de gener, sala d’actes, Cicle Pau i Drets humans:
Xavier Badia

Sentiments i arrugues, de Mariana Veronica Gaianu, especialista
en Gerontologia Social Aplicada. Presentarà l’acte Josep M. Duran
Visiedo, director de la Fundació Privada Casal dels Avis d’Alforja.

2 de març, sala d’actes, presentació del Llibre L’Estat contra la
democràcia, de Pau Miserachs.

guerra de Síria...» de Tika Font, directora de l’Institut Català
Internacional de la Pau.

5 de març, d’11 a 13 h, sala Hortensi Güell, «Cercle de
percussions. Des estressa’t» a càrrec de Jordi Salvadó. Inscripcions
a secretaria de l’entitat: socis 10, € no socis 12 €

30 de març, sala d’actes, Cicle sobre la pau, conferència  a
càrrec de Jordi Calvo del Centre Delas per la Pau «El negoci de la
guerra ... indústria, bancs i comerciants d’armes »

SECCIÓ CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ.
Del 12 de gener a l’1 de març La Secció organitza el curs
«L’adolescència, un repte» (veure pàgina 21).

Dimecres 16 de març, a les 19.30 h, a la sala d’actes,
conferència: «Diferència entre el desenvolupament emocional i el
intel·lectual dels alumnes amb altes capacitats intel·lectuals» a
càrrec del Dr. Javier Berché.
Secció de Geografia i Història
Del 25 de febrer al 22 de març, exposició «L’altra cara
de la vida». Cultura funerària ahir i avui. Al vestíbul del Centre.
Activitats paral·leles. (veure pàgina 13).

Dijous 14 de gener, a les 19.30 h, a la sala d’actes,
Cicle Skylines poc coneguts. «Dresden» a càrrec de Ramon
Aloguin, arquitecte. Activitat
organitzada conjuntament amb
la Secció Excursionista.

Dijous 4 de febrer, a les 19.30 h, a la sala d’actes, Cicle
Skylines poc coneguts «Reus paisatge i el catàleg de masos de
l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus», a càrrec de Miquel
Domingo, arquitecte. Activitat organitzada conjuntament amb la
Secció Excursionista.
SECCIÓ
EXCURSIONISTA
Dissabte 9 de gener, excursió matinal del dissabte, sortida a
les 8 h, itinerari a concretar
Dijous 14, a les 19.30 h, sala d’actes «Dresden» cicle
Skylines poc coneguts, a càrrec de Ramon Aloguin, arquitecte.
Col·labora: Secció de Geografia i Història.

Dilluns 18, a les 19 h,
a sala d’actes, «Síria,
l’albada», audiovisual de Santi
Nogués, Un dels països més
interessants per conèixer els
nostres orígens, és Síria, allà
començà la primera escriptura,
els primers passos del cristianisme. Col·labora: Associació de
jubilats del BBVA.
Dijous 21, a les 19.30 h, a la sala Hortensi Güell, presentació
dels llibres: Calendari l’Ermità 2016, de Fra Ramon dels Pirineus  
i Cuinar en temps de crisi de Fra Valentí  Serra de Manresa.
Col·labora: Escola de Lletres.
Diumenge 24, a les 8 h, excursió del diumenge al Montsant.
Dijous 4 de febrer, a les 19.30 h, sala d’actes, presentació

Programació de les Seccions del Centre

4 de març, sala d’actes, conferència «Al voltant de la



del Catàleg dels Masos de Reus a càrrec de Miquel Domingo.  
Col·labora: Secció de Geografia i Història.
Dissabte 6, a les 8 h, excursió matinal del dissabte: itinerari
a concretar

Dilluns 21 de març, a les 19 h, a la sala d’actes, «Encara

Dijous 11, a les 19.30 h, a la sala seccional Rosa Magrané,

SECCIÓ DE TECNOLOGIA. DEPARTAMENT D’ARQUEOLOGIA

projecció «Recull d’Excursions del dijous 2015»  a càrrec de Joan
Papasseit.

Dilluns 15, a les 19 h, a la sala d’actes, «Mali, la vida
prop del Níger», audiovisual de Santi Nogués. La vida
transcorre al costat del riu. La capital, Bamako…
Col·labora: Associació de jubilats del BBVA.

Diumenge 21, a les 7.30 h, Abadia i
Massís de Montserrat, excursió i assistència
als Actes de la Renovació de la Flama de la Llengua
Catalana.                               
Dijous 25, a les 19.30 h, a la sala d’actes,

projecció «Ulldemolins, un indret encisador» a càrrec
de Jaume Estivill, Lourdes Nebot i Lourdes Llurba.

Dijous 3 de març, a les 19.30 h, a la sala seccional Rosa
Magrané, projecció «Viatge a la Costa Balcànica Adriàtica» a
càrrec  de Marià Toldrà i Jordi Domingo.

Seminari de Paleontologia a càrrec de Jaume de Porta,
paleontòleg.

Els dimarts, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané de la
Secció Excursionista.

12 gener, conferència «Paleontologia: passat, present i futur».
19 gener, conferència «Els fòssils d’invertebrats».
26 gener, conferència «Els fòssils de vertebrats»
2 de febrer, conferència «Paleobotànica».
Dissabte 6 de febrer, a les 10 h, visita al jaciment
paleontològic del Cap Gros (Altafulla).

Altres activitats:
A partir del 22 de gener, a les 19 h Taller d’Història
«Política i guerra civil (1936-1939)», a la sala seccional

Dimarts 9 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané

Dissabte 5, a les 8 h, excursió matinal del dissabte, itinerari

de la Secció Excursionista , conferència «El govern de la Tarragona
Medieval» a càrrec d’Eduard Juncosa, medievalista.

Dijous 10, a les 19.30 h, a la sala seccional Rosa Magrané,
projecció «Recull d’Excursions» a càrrec d’Eugeni Casadó.

Secció d’art

a concretar

Diumenge 13, a les 8 h, excursió de març del diumenge,
itinerari a concretar.                                                             

Dijous 17, a les 19.30 h, a la sala seccional Rosa Magrané,  
projecció «Viatge a l’Argentina (I)» a càrrec de Joan Aluja i Laura
Mollar.



sonen tambors  a Burkina Faso», audiovisual de Santi Nogués.
Col·labora: Associació de jubilats del BBVA.

Divendres 12 de febrer, a les 19.30 h a la sala Hortensi
Güell, xerrada «Laura Carrascosa, performace i catarsis» a càrrec
de Laura Carrascosa. L’artista gallega  ens parlarà de la seva
experiència en els seus projectes socials i artístics de performance:
«¿Què lugar ocupo yo?» i «Vacio». Aquesta última obra es podrà
visualitzar a la sala Fortuny en una sèrie de fotografies i videoart.

Oferta formativa del Centre de Lectura

Gener
· Inici de les classes el 8 de gener.
· Seminari de contemporani el dissabte 23 de gener. Professors
convidats de reconeguda trajectòria.
· Representació del musical FAMA, a càrrec dels alumnes de Jazz
al Teatre Bartrina el dissabte 29 de gener a les 19.30 h.

Febrer

· Del 3 al 8 de febrer. Avaluació interna de nivells . Exàmens
quadrimestrals. Clàssic
· Festa de carnaval  9 de febrer i curset de maquillatge
· Actuació al Flash Back,  el 19 de febrer amb els alumnes de
Jazz i Funky
· Seminari d’Espanyol el dissabte 20 de febrer. Professors
convidats de prestigi i gran qualitat.
· Seminari de Jazz 27 de febrer. Professors convidats.

Març

· Participació al «Concurs de Dansa Vaslav Nijinsky» d’Osca, del 4
al 6 de març, amb els membres de la Jove companyia de Dansa
del Centre de Lectura.
· Seminari  de funky el dissabte 12 de març. Professors convidats.
· Gala Giradansa el diumenge 13 de març. Organitza: Associació
de Professors de Dansa de les comarques de Tarragona.
· Projecte «La Pe i el Cordi fan ballar a l’escola» amb Pere i el Llop,

de Prokokiev, el 31 de març. Amb alumnes de 4t EP de l’Escola Pi del
Burgar i Escola Cèlia Artiga. Espectacle a les 19.00 h al Teatre Bartrina.
· Projecte «La Pe i el Cordi» fan ballar a l’escola amb Pere i el
Llop, el dia 1 d’abril. Amb alumnes de 4t EP de l’Escola Joan
Rebull. Espectacle a les 19 h al Teatre Bartrina. Els maquillatges
van a càrrec dels alumnes del Grau superior de Caracterització i
maquillatge professional de  l’IES Cal·lipolis de Tarragona

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 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 977 773 112.

Oferta formativa del Centre de Lectura

ESCOLA DE DANSA
Dansa Clàssica, Dansa Clàssica
Espanyola, Dansa Jazz, Dansa
Contemporània i Funky.



ESCOLA DE TEATRE DEL CENTRE DE LECTURA
L’Escola de Teatre dóna ensenyaments de tots
els nivells i realitza cursos i monogràfics de teatre
durant tot el curs. És una escola d’iniciació i de
formació oficial i professional per tal de poder
accedir al món laboral i ser un pont d’accés a estudis superiors de
teatre. Ofereix assessorament i tutoria per tal d’accedir a Estudis
Superiors d’Art Dramàtic i imparteix cursos de grau elemental de
Teatre: estudis d’Interpretació, Dansa (cos i moviment) i Música
(veu i cant).

Oferta formativa del Centre de Lectura

Tallers monogràfics intensius i aules obertes:



L’Escola de Teatre del Centre de Lectura de Reus organitza, per
dinovè any consecutiu, els seus tallers adreçats als alumnes de
l’Escola i oberts a altres persones interessades (preus especials pels
socis). Els cursos intensius es faran els dissabtes de 10 a 14 h a la
Sala Hortensi Güell del Centre de Lectura.

16 de gener. Taller de veu. La veu orgànica,
el cor i la poesia

Gemma Reguant Fosas: actriu i directora
escènica. Fa 30 anys que es dedica a la docència
de la veu i l’expressió oral per a actors a l’Institut
del Teatre de Barcelona. També ha donat cursos
a logopedes, periodistes, mestres, cantants,
professors d’Art Dramàtic, directors, ... És doctora
en Art Dramàtic. La seva tesi doctoral es titula Olfacció creativa: Les
olors com a motor creatiu per a la veu i la locució actoral.

12 de març. Taller de teatre i autoconeixement

Amb aquest curs es pretén apropar l’alumne al llenguatge teatral
amb l’objectiu d’estimular les capacitats lúdiques, imaginatives i
creatives que permetin desenvolupar recursos i habilitats personals
per tal de contactar amb la millor versió d’un mateix.

Anna Sabaté: actriu, directora, formadora i
coach. Compagina la seva carrera com a actriu
i pedagoga impartint cursos i formacions a
empreses i grups d’àmbits diversos. Llicenciada en
Art Dramàtic per l’Institut del Teatre. Titulada en
Coaching i Lideratge. Professora de teatre aplicat
a l’autoconeixement en el Màster de Desenvolupament Personal i
Lideratge de la UB.

14 de maig. Taller de teatre, cinema i televisió

Taller  teòric/pràctic per a actors de teatre, cinema i televisió. L’actuació
en directe i l’actuació davant de la càmera. La direcció d’actors en teatre
i en l’audiovisual. Els assajos. El càsting. El guió. La càmera. En la part
pràctica, per parelles o individualment, es donaran consells de com
treballar una escena de teatre o d’una pel·lícula.
Clara Segura: Llicenciada en Art Dramàtic a
l’Institut del Teatre de Barcelona. L’any 2005
va ser guardonada amb el Premi Margarida
Xirgu per l’obra Ets aquí?, de Javier Daulte,
i el 2010 va rebre el Premi Gaudí a la Millor
interpretació femenina secundària, per Les dues
vides d’Andrés Rabadán. En teatre, ha treballat en obres com: 28 i
mig (2013); Incendis (2012 – 2013); Electra (2010); Antígona (2006);
Refugi (2003), i Jordi Dandin (1999). Ha participat també a Intimitat
(2007); La felicitat (2006), i Ets aquí? (2005) i El alcalde de Zalamea
(2000), sota la direcció de Sergi Belbel. Actualment representa a l’Espai
Lliure el monòleg Conillet, sota la direcció de Marc Martínez. També ha
participat en diverses pel·lícules: Una pistola a cada mà, de Cesc Gay;
Els nens salvatges, de Patricia Ferreiro; Les dues vides d’Andrés Rabadán,
de Rubén Ventura, i Mar adentro, d’Alejandro Amenábar. Un dels seus
treballs més populars ha estat a la sèrie Porca Misèria. També ha
participat en produccions televisives com Descalç sobre la terra vermella,
de Francesc Escribano, i Las manos del pianista, de Sergio G. Sánchez.

Dia a dia

(130 motius per apropar-te al Centre)

ACTIVITATS

Més informació a la pàg.
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Exposició «Josepa Filella, 50 anys de pintura», de Josepa Filella
Mercat de Nadal «Calaix de sastre»
Taller de còmic amb Guti
Concert de Cap d’any de la Banda Simfònica de Reus
Excursió matinal del dissabte. Organitza: Secció Excursionista
Inici curs trimestral de l’Escola de Teatre
Inici curs trimestral del Taller d’Escriptura.
Inici curs trimestral de l’Escola de Dansa
Presentació del volum de les Edicions del CL. Jornades Llibre antic: memòria del passat
Inici cicle de reunions setmanals del Departament d’Arqueologia
Curs: «L’Adolescència, un repte». Conferència «Formació per a adolescents desenganxats»
a càrrec de Valero Camps Bigorra
Seminari de Paleontologia:«Paleontologia: passat, present i futur», Jaume de Porta
Inauguració de l’Exposició I Concurs de Fotografia Digital
«El Grup Pere Mata des dels ulls dels professionals». Fins al 30 de gener.
Cineclub. Cicle Comèdia ianqui: Midnight
Inici curs semestrals del Taller d’enquadernació, a càrrec de Rosa M. Molas
Inici curs trimestral del Taller d’escriptura de conte infantil, amb Núria Naval
Cicle Skylines poc coneguts. “Dresden” a càrrec de Ramon Aloguin, arquitecte
Cicle Pau i drets humans. Conferència de Pepe Beúnza «Objecció de consciència»
Inauguració de l’exposició «Hedonisme i narcisisme».
Cicle d’hivern d’art contemporani. Fins al 6 de febrer.
Cineclub: Maps to the stars
Escola de Teatre. Monogràfic. Taller de veu: «La veu orgànica, el cor i la poesia»,
a càrrec de Gemma Reguant
Taller de còmic amb Guti
Cicle Viatjant amb Santi Nogués: «Síria, l’albada»
Curs: «L’Adolescència, un repte». Conferència «Què cal entendre del mal de la joventut d’avui en dia?»
a càrrec de Francesc Vilà Codina

Sala Fortuny
Vestíbul del Centre
Biblioteca Infantil
Teatre Bartrina

9

Sala Hortensi Güell
Sala seccional
Escola de Dansa
Sala d’actes
Sala seccional

23
26
9
24
20
24

Sala d’actes
Sala Rosa Magrané

21
24

Vestíbul del Centre
Sala d’actes
Aula d’art
Sala seccional
Sala d’actes
Sala d’actes

13
15
9
9
22
11

Sala Fortuny
Teatre Bartrina

12
14

Sala Hortensi Güell
Biblioteca Infantil
Sala d’actes

26
9
23

Sala d’actes

21



ACTIVITATS
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Més informació a la pàg.
Seminari de Paleontologia:«Els fòssils d’invertebrats», a càrrec de Jaume de Porta
Presentació dels Observatoris Municipals de Reus
Club de lectura de novel·la negra:  Records d’una altra vida, de Mary Higgins Clark
El Liceu visita Reus: Otel·lo, de Verdi
Presentació del Calendari de l’ermità 2016 i Cuinar en temps de crisi
Assemblea ordinària de socis
Inici Taller d’Història «Política i guerra civil»
Cineclub: Pasolini
Seminari de dansa contemporània
Teatre: Boges
Excursió de diumenge al Montsant
Inici Taller de lectura En Veu Alta. Parlar en públic
Cicle Pau i drets humans, conferència «Hi ha espai per als drets a les persones?»,
a càrrec de Xavier Badia.
Curs: «L’Adolescència, un repte». Conferència «Adolescents i primera infància,
punts en comú i els seus tractaments» a càrrec d’Antònia Lleiró Canal
Seminari de Paleontologia:«Els fòssils de vertebrats», a càrrec de Jaume de Porta
Veus Literàries: Joan Cavallé i Busquets. Presentació a càrrec de Lurdes Malgrat
Cineclub, Cicle Comèdia Ianqui: Històries de Filadèlfia
Homenatge a Ramon Oteo Sans
Representació de Fama, a càrrec dels alumnes de l’Escola de Dansa
Recepció anual d’entitats. AMCA proposa a «Big Mama&Tòfol Martínez»
Taller de còmic amb Guti
Teatre: El test

Sala Rosa Magrané
Sala d’actes
Sala seccional
Sala d’actes
Sala Hortensi Güell
Sala d’actes
Sala Rosa Magrané
Teatre Bartrina
Aula M. Besora
Teatre Bartrina
El Montsant
Sala de projeccions

24
22
9
22
7
20
23
14
25
16
23
9

Sala d’actes

11

Sala d’actes
Sala Rosa Magrané
Sala Miquel Ventura
Sala d’actes
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Biblioteca Infantil
Teatre Bartrina

21
24
6
14
4
25
4
9
15

Presentació del llibre Amb dits de Molsa d’Alfons Cama
Curs: «L’Adolescència, un repte». Conferència «Les relacions dels adolescents i les noves tecnologies»
a càrrec de Núria Tomàs Bonet
Seminari de Paleontologia:«Paleobotànica», a càrrec de Jaume de Porta
Presentació del llibre L’últim mono, de Lluís M. Todó
Inauguració de l’exposició de fotografies  «L’arjé de la maièutica» de Maria Ramírez
Cicle Skylines poc coneguts «Reus paisatge i el catàleg de masos de l’àrea d’Urbanisme
de l’Ajuntament de Reus», a càrrec de Miquel Domingo, arquitecte

Sala d’actes

22

Sala d’actes
Sala Rosa Magrané
Sala d’actes
Vestíbul del Centre

21
24
7
13

Sala d’actes

22

febrer 2016
dl. 1
dt. 2

19.30 h
19 h

dt. 2
dc. 3
dj. 4
dj. 4

19.30 h
19.30 h
19 h
19.30 h



Més informació a la pàg.

ACTIVITATS
ds. 6
ds.6
dl. 8
dt. 9

8h
10 h
19.30 h
19 h

dt. 9
dt.9
dc. 10
dj. 11
dj. 11
dv. 12
dv. 12
dv. 12
dv. 12
ds. 13
ds. 13
dg. 14
dl. 15
dt. 16

19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19 h
19.30 h
20 h
21 h
11 h
21 h
12 h
19 h
19 h

dc. 17
dj. 18
dv. 19
ds. 20
ds. 20
dg. 21
dl. 22
dt. 23
dt. 23
dc. 24
dj. 25
dj. 25
dj. 25

19.30 h
19.30 h
21 h
10 h
21 h
7.30 h
19.30 h
19 h
19.30 h
19.30 h
19 h
19 h
19.30 h

Excursió matinal del dissabte
Seminari de Paleontologia: visita al jaciment paleontològic del Cap Gros (Altafulla)
Conferència «Qui pagarà el deute d’Ercros, un cop hagin marxat?», a càrrec de Marta Pujadas
Curs: «L’Adolescència, un repte». Conferència «Com aprenen els joves dins i fora de l’Institut»
a càrrec de Juana M. Camacho
Conferència «El govern de la Tarragona Medieval», a càrrec d’Eduard Juncosa
Lletres del Cam: Jordi Folck. Antena del Coneixement URV
Cineclub, Cicle Comèdia ianqui: Ball of fire
Presentació de llibre L’oreneta de Mont-sacer de Xavier Llopart.
Projecció de l’audiovisual «Recull d’excursions dels dijous 2015», de Joan Papasseït
Xerrada: “Laura Carrascosa, performace i catarsis” a càrrec de Laura Carrascosa
Conferència «El teu millor instrument, la ment», a càrrec de M. del Mar García Muñoz.
Inauguració exposició «Hiperconsum». Cicle d’hivern d’art contemporani. Fins al 4 de març.
Cineclub: Phoenix
Taller de còmic amb Guti
Representació teatral Neus Català, un cel de plom
Tut tururut la princesa. Teatre Infantil
Cicle Viatjant amb Santi Nogués: «Mali, la vida prop del Níger»
Curs: «L’Adolescència, un repte». Conferència «Experiències educatives i terapèutiques amb adolescents
d’educació especial» a càrrec d’Ainoa Lorenzo
Cicle En Veu Alta: lectura de Matí de la mort, de Jordi Llavina
Presentació del llibre Les religions a Catalunya de J.L.Carod i Montserrat Coll
Cineclub: Loreak
Seminari de dansa espanyola
Teatre: Petits monstres
Excursió i assistència als Actes de renovació de la Flama de la Llengua Catalana
Projecció del documental «Francesc Tosquelles»
Curs: «L’Adolescència, un repte». Presentació del projecte Aprodisca
Presentació del llibre Sentiments i arrugues de Mariana Veronica Gaianu
Cineclub, Cicle Comèdia ianqui: La temptació viu al pis de dalt
Club de lectura de novel·la negra: Headhunters de Jo Nesbo
Inauguració de l’exposició «L’altra cara de la vida». Fins al 26 de març
Conferència de Joaquim Ruiz de Arbúlo «Un ritual funerari pot durar 10.000 anys»

Altafulla
Sala d’actes

23
24
22

Sala d’actes
21
Sala Rosa Magrané
24
Sala Miquel Ventura
6
Sala d’actes
15
Sala d’actes
7
Sala Rosa Magrané
23
Sala Hortensi Güell
24
Sala d’actes                   22
Sala Fortuny
12
Teatre Bartrina
14
Biblioteca Infantil
9
Teatre Bartrina
16
Teatre Bartrina
16
Sala d’actes
23
Sala d’actes
21
Sala d’actes
8
Sala d’actes                   22
Teatre Bartrina
14
Aula M. Besora
25
Teatre Bartrina
16
Montserrat
23
Sala d’actes
22
Sala d’actes
21
Sala de projeccions
22
Sala d’actes
15
Sala de projeccions
9
Vestíbul del Centre
13
Sala Hortensi Güell
13



Més informació a la pàg.

ACTIVITATS
dj. 25
dv. 26
ds. 27
ds. 27
ds. 27
dg. 28
dl. 29

19.30 h
21 h
10 h
11 h
21 h
18 h
19.30 h

Projecció de l’audiovisual «Ulldemolins, un indret encisador”
Cineclub: Bernie
Seminari de dansa Jazz
Taller de còmic amb Guti
Teatre: Tortugues o la desacceleració de les partícules
Teatre: Maragall a casa
Conferència sobre Ciència i Salut. Campus Antena del Conixement URV

Sala d’actes
Teatre Bartrina
Aula M. Besora
Biblioteca Infantil
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala d’actes

23
14
25
9
17
17
10

març 2016
dt. 1
dc. 2
dj. 3
dj. 3
dv. 4
dv. 4
ds. 5
ds. 5
dl. 7
Dt. 8
dt. 8
dt. 8
dt. 8
Del 9 al 12
dc. 9
dj. 10
dj. 10



19 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h

Curs: «L’Adolescència, un repte». Projecció de El fill de Caïm, de Jesús Monlleó
Sala d’actes
Presentació del llibre L’Estat contra la democràcia, de Pau Miserachs
Sala d’actes
Xerrada «Literatura amb swing» a càrrec d’Aleix Cort, escriptor. Antena URV
Sala d’actes
Projecció de l’audiovisual «Viatge a la costa balcànica adriàtica» a càrrec de Maria Toldrà i Jordi Domingo Sala Rosa Magrané
Cicle Pau i Drets Humans, conferència «Al voltant de la guerra de Síria:
l’actual paradigma de conflicte bèl·lic» a càrrec de Tika Font
Sala d’actes
21 h
Cineclub: Inherent vice (Pur vici)
Teatre Bartrina
8h
Excursió matinal del dissabte
11 h
«Cercle de percussions. Des estressa’t», a càrrec de Jordi Salvadó
Sala Hortensi Güell
19.30 h
Cicle Pau i Drets Humans. Conferència «Pau preventiva. La Comunitat de Sant’Egidio davant
d’escenaris de conflicte», a càrrec de Jaume  Castro, president de la Comunitat de Sant Egidi a Catalunya.
9.30 h
«Fem d’arqueòlegs», taller escolars amb motiu l’exposició «L’altra cara de la vida»
Vestíbul del Centre
18.30 h
Inauguració de les Jornades «El Modernisme, Domènech i Montaner i el seu temps».
Sala d’actes
19 h
Jornades «El Modernisme...». Conferència «Lluís Domènech i Montaner i els orígens del catalanisme»
a càrrec de Joan Navais
Sala d’actes
20 h
Jornades «El Modernisme...». Conferència «El Modernisme un art internacional»
a càrrec de Josep Fàbregas
Sala d’actes
Matí i tarda FEC Festival Europeu de Curtmetratges
Teatre Bartrina
19.30 h
Cineclub, Cicle Comèdia ianqui: The pink panther
Sala d’actes
18.30 h
Jornades «El Modernisme...». Conferència «L’empremta de Lluís Domènech i Montaner
a la ciutat de Reus. Una anàlisi de l’arquitectura domenequiana» a càrrec de Carlos Sàiz
Sala d’actes
19.30 h
Jornades «El Modernisme...». «Els projectes no construïts de Lluís Domènech i Montaner per a la
Societat El Círcol de Reus. La reforma de l’escala d’accés al primer pis d’El Círcol (1899) i el teatre circ (1900)»
a càrrec de Sergi Alcalde
Sala d’actes

21
22
7
23
11
14
23
22

13
5
5
5
17
15
5

5

Més informació a la pàg.

ACTIVITATS
dj. 10
dv. 11
ds. 12
ds. 12
ds. 12
dg. 13

19.30 h
20 h
10 h
10 h
11 h
8h

Projecció de l’audiovisual «Recull d’excursions” a càrrec d’Eugeni Casadó
Inauguració de l’exposició «Ascesi» del Cicle d’hivern d’art contemporani. Fins al 2 d’abril
Seminari de Funky de l’Escola de Dansa
Monogràfic de l’Escola de Teatre. Taller de teatre i auto coneixement, a càrrec d’Anna Sabaté
Taller de còmic amb Guti
Excursió de març del diumenge de la Secció Excursionista

dl.14

19.30 h

dt. 15
dt. 15

9.30 h
18.30 h

dt. 15

19.30 h

dc. 16

19.30 h

dc. 16
dj. 17

19,30 h
18.30 h

dj. 17

19.30 h

dj.17
dv. 18

19.30 h
19.30 h

dl. 21
dt. 22
dc. 23
dc. 30

19 h
9.30 h
19.30 h
19.30 h

Conferència «Recerca i salut mental» a càrrec Elisabet Vilella (Directora Àrea de Recerca,
Hospital Universitari Institut Pere Mata). Antena URV
«Fem d’arqueòlegs», taller escolars amb motiu l’exposició «L’altra cara de la vida»
Jornades «El Modernisme...». Conferència ««La fusteria de l’arquitectura modernista a Reus: el pavelló dels
distingits de l’Institut Pere Mata i la botiga de la Casa Navàs» a càrrec de Núria Amat i Josep M. Lapeyra
Jornades «El Modernisme...». Conferència «L’arquitecte Pere Caselles i Tarrats, entre el modernisme
i el noucentisme», a càrrec d’Anton Pàmies
Conferència «Relació entre el desenvolupament emocional i el intel·lectual dels alumnes amb Altes
Capacitats Intel·lectuals» a càrrec del Dr. Javier Berché
Cicle En Veu Alta: Olga Xirinachs
Jornades «El Modernisme...»: «La renovació de la pintura paisatge durant el Modernisme» a càrrec de
Jordi Àngel Carbonell, URV.
Jornades «El Modernisme...». Projecció del documental «Entre Quatre-z-Yeux» (1998) del director
d’orquestra i pianista Daníel Barenboím.
Projecció de l’audiovisual «Viatge a Argentina (I)» a càrrec de Joan Aluja i Laura Mollar
«Poetes del Camp», activitat inclosa dins els actes Dia Internacional de la Poesia. Organitza:
Escola de Lletres de Tarragona
Cicle Viatjant amb Santi Nogués, audiovisual «Encara sonen tambors a Burkina Faso»
«Fem d’arqueòlegs», taller escolars amb motiu l’exposició «L’altra cara de la vida»
Cineclub, Cicle Comèdia ianqui: Fes-me un petó, ximplet
Cicle Pau i Drets Humans: conferència  a càrrec de Jordi Calvo, del Centre Delas per la Pau:
«El negoci de la guerra ... indústria, bancs i comerciants d’armes»
Club de lectura de novel·la negra: B de besties, de Sue Grafton
Projecte de l’Escola de Dansa «La Pe i el Cordi fan ballar les escoles»
Presentació del llibre 134 de les Edicions del Centre: La sardana ballada a Reus (cronologia).
Han passat més de cent anys de Francesc Salas i Borrell.

dj. 31
19 h
dj. 31 i div.1 19 h
dj. 31
19.30 h

Sala Rosa Magrané
Sala Fortuny
Aula M. Besora
Sala Hortensi Güell
Biblioteca Infantil

23
12
25
26
9
23

Sala d’actes
Vestíbul del Centre

10
13

Sala d’actes

5

Sala d’actes

5

Sala d’actes
Sala Miquel Ventura
Sala d’actes

22
8
5

Sala d’actes
Sala Rosa Magrané

5
23

Sala d’actes
Sala d’actes
Vestíbul del Centre
Sala d’actes

7
23
13
15

Sala d’actes
Sala de projeccions
Teatre Bartrina

11
9
25

Sala d’actes

20
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