TARDOR 2016

ACTIVITATS DEL CENTRE DE LECTURA

!

Sumari d’activitats de tardor 2016
Programació de l’Escola de Lletres i la Secció de Llengua i Literatura (Dia
Internacional de la Traducció, Cicle Ramon Llull, Cicle Escriptors del Camp,
Cicle En Veu Alta, presentacions de llibres, Mostra de Cinèma Occitan)
Lliurament del 32è Memorial per la pau Josep Vidal Llecha
Programació del Campus Extens Antena del Coneixement de la URV a Reus
Cicle d’exposicions a la Sala Fortuny i al vestíbul del Centre
Cineclub, els divendres al Teatre Bartrina i els dimecres a la sala d’actes amb
els cicles: «Luís Buñuel» i «Broadway a Hollywood»
Programació de tardor del Teatre Bartrina (Consorci del Teatre Bartrina)
Serveis als socis
Edicions del Centre, presentació del volum 136 «Vostè senyora pot tenir una
Crolls. Història de la fàbrica Crolls de Reus», d’Isabel Martínez. Pròleg de
Maties Vives
Oferta formativa (Escola de Dansa, Escola de Teatre, Escola de Música, Escola
de Lletres, Escoles d’idiomes)
Programació de les Seccions del Centre: Ciències de l’Educació (Jornades
«Projecte Infància 0-6 anys», Cicle «Coneguem Reus»), Secció de Geograﬁa i
Història (cicle «Eduard Toda: vida i obra», Secció de Ciències Polítiques Socials
i Econòmiques (Cicle en homenatge a Mn. Asens), Secció de Tecnologia
-Departament d’arqueologia-, Secció Excursionista,…)
Dia a dia, 148 activitats
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Dia Internacional
de la TraducCió
Organitza: l’Escola de Lletres del Centre
i de la Secció de Llengua i Literatura

DIA INTERNACIONAL DE LA TRADUCCIÓ

Divendres 30 de setembre, a les 19.30 h,
a la sala d’actes «Traduir la Xina: entre la
fantasia i la realitat» a càrrec de Carlos PradoFonts, traductor del xinès al català.
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Carles Prado Fonts (Reus, 1975) és Llicenciat
en Traducció i Interpretació per la Universitat
Autònoma de Barcelona (1998), havent cursat
estudis de llengua i cultura xineses a la Beijing
Language and Culture University (1997-98). És
Master en Contemporary Chinese Cultural Studies
per la University of Westminster, Londres (2001),
Doctor cum laude en Teoria de la Traducció i
Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma
de Barcelona (2005) i Doctor en Asian Languages
and Cultures per la University of California, Los
Angeles (2011). Ha estat guardonat amb el Premi
Extraordinari de Llicenciatura i ha obtingut les
beques “la Caixa” (1999), Batista Roca (2001) i
Fulbright (2002). L’abril de 2013 va participar a la
trobada de traductors del Centre de Lectura «Reus,
tradició traductora» en l’apartat «traduir d’alfabets
llunyans».

Memorial per la Pau
Josep Vidal i Llecha
Divendres 7 d’octubre, a les 20 h, a
la sala d’actes del Centre:
Acte de concessió del 32è Memorial
per la Pau Josep Vidal i Llecha 2016
que ha estat atorgat ex-aequo a
Sabino Ormazabal Elola, militant
ecologista, antimilitarista i no violent
a Euskadi pel valor i coratge personal
de defensar la no-violència, i al grup
Proactiva Open Arms per la seva
tasca de salvament marítim a moltes
persones que buscant refugi han creuat el mar Egeu o el mediterrani.
És una activitat organitzada per l’Associació Josep Vidal i Llecha, amb la
col·laboració del Centre de Lectura i el suport de la Diputació de Tarragona i
l’Ajuntament de Reus per tal de donar suport a persones, grups, campanyes o
investigacions dedicades a la defensa i al foment de la pau, al desarmament i
a l’ecologia. El comitè que concedeix el guardó el presideix Liesel Vidal, vídua de
l’il·lustre advocat reusenc.
L’Associació Vidal i Llecha té com a objectius: fer conèixer la persona de Josep
Vidal i Llecha, i la trajectòria de la seva vida en defensa de la pau i de la
fraternitat universal, promoure tota mena d’iniciatives a favor de la pau i el
desarmament en el marc del respecte als drets de les persones i dels pobles,
potenciar tota mena d’iniciatives de persones i grups que treballin en aquesta línia,
especialment pel que fa al desarmament, la no-violència i l’ecologia, i organitzar i
concedir anualment el Memorial Josep Vidal i Llecha.

Lliçó inaugural

Maria Teresa Cabré i Castellví (l’Argentera, 1947)
és lingüista i ﬁlòloga catalana, doctora i catedràtica
en ﬁlologia romànica. S’ha especialitzat en lexicologia,
lexicograﬁa i terminologia. Ha participat en diferents
projectes terminològics i ha estat cofundadora de diversos
organismes per a la normalització lingüística, entre els
quals hi ha el TERMCAT, que dirigí del 1982 al 1988.
Del 1993 al 1997 fou també directora de les Oﬁcines
Lexicogràﬁques de l’Institut d’Estudis Catalans, on ingressà
el 1989, i al juny del 2014 passà a presidir-ne la Secció
Filològica. Ha publicat, entre d’altres, Ús lingüístic dels grups
parlamentaris de 1931 (1979), Lexicologia i semàntica, amb
Gemma Rigau (1985), Bases lingüístiques en logopèdia, La
terminologia. Teoria, mètodes, aplicacions (1992), Entorn
de la paraula (1994) i La Terminología. Representación
y comunicación (1999). Ha estat la coordinadora
del Diccionari de la llengua catalana (1995) editat per l’IEC.
L’any 2015 rebé la Creu de Sant Jordi.

LLIÇO INAUGURAL

Divendres 14 d’octubre, a les 19.30 h, lliçó inaugural
del curs acadèmic 2016-2017 del Centre de Lectura: «Els
treballs de la Secció Filològica: Una mirada al conjunt
de la llengua catalana» a càrrec de M. Teresa Cabré i
Castellví, presidenta de la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans. Presentació a cura de Joaquim
Mallafrè Gavaldà, ﬁlòleg i traductor, soci d’honor del
Centre de Lectura.
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Programació de l’Escola de Lletres del Centre
i de la SecCió de Llengua i Literatura
Cicle Ramon Llull, amb motiu dels
700 anys de la seva mort.
Ramon Llull, mallorquí de naixement, va
viure entre 1232 i 1316 i va ser un escriptor
prolíﬁc i polifacètic, que es va expressar en
llatí, en català i en àrab. El cor de l’aportació
de Llull és el que ell anomenava l’Art: un
sistema general d’interpretació de la realitat
visible i invisible, que se serveix de tècniques
semimecàniques, de notació simbòlica i de
diagrames combinatoris.
El seu perﬁl intel·lectual és complex i atípic:
com a ﬁlòsof cristià, va desenvolupar
creativament materials neoplatònics i
aristotèlics; com a místic, ha estat considerat
el cappare de la gran tradició ibèrica; com a
novel·lista, va ser un dels primers a proposar
temes contemporanis; com a apologeta
del cristianisme, va promoure escoles de
missioners i va concebre un nou mètode per
a la conversió. Llull també va ser un dels
primers escriptors que va usar la llengua
popular, en el seu cas el català, per tractar
de temes reservats a la llengua sàvia, és a
dir el llatí, com ara la teologia, la ﬁlosoﬁa i
la ciència.
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Del 6 al 29 d’octubre, al vestíbul del Centre, exposició «Quatre
mirades al llegat de Ramon Llull». Teresa Gironés, Carme Ollé,
Manel Simon i Ei Point reten homenatge al llegat d’aquest gran
pensador i escriptor (veure exposicions al vestíbul, pàgina 14).
Del 17 d’octubre al 18 de novembre, al vestíbul de la
Biblioteca, exposició «Bibliograﬁa de Ramon Llull». Les
biblioteques públiques de Reus i la del Centre de Lectura
organitzen aquesta mostra bibliogràﬁca.
Dilluns 24 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala d’actes, Cicle
En Veu Alta: lectura de textos dedicada al Llibre d’Amic e Amat,
obra mística de Ramon Llull que forma part del llibre cinquè del
Blanquerna (De vida ermitana).
Divendres 28 octubre, a les 19.30 h, a la sala d’actes, acte de
lliurament dels premis per a joves d’Òmnium Cultural Baix Camp,
amb l’actuació de «El Verger de l’amat» dedicat a Ramon Llull.
Dimarts 8 de novembre, a les 19.30 h, a la sala Miquel
Ventura, presentació del Llibre de bèsties, adaptació per a teatre
de Cinta Mulet del text original de Ramon Llull
Dimarts 22 de novembre, a les 19.30 h, a la sala Miquel
Ventura, acte de la Secció de Llengua i Literatura dedicat a
Ramon Llull. Amb la conferència de Lenke Kovács, doctora en
Filologia Catalana per la Universitat Rovira i Virgili: «Ramon Llull i
el món de l’espectacle».
(consulteu les activitats de l’any Llull a Reus que coordina el Servei
Municipal de Biblioteques i el Centre de Lectura)

PRESENTACIONS DE LLIBRES

LLETRES DEL CAMP

Dimecres 5 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala
Miquel Ventura, presentació del llibre d’
d’Eduard
Prats Incert camí. Edita: Cossetània Edicions.

Cicle que repassa la trajectòria literària
dels escriptors del Camp de Tarragona.

Dimarts 18 octubre, a les
19.30 h, a la sala Miquel Ventura,
presentació, a càrrec d’
d’Aleix Cort, del llibre
Planeta Mut de Jordi Solé Comardons. Amb la
presència de l’autor.
Dijous 20 d’octubre, a les
19.30 h, a la sala d’actes,
Rosa Pàmies Ollé presenta De novata
a jubilada.
Dimarts 25 d’octubre,
a les 19.30 h, a la
sala Miquel Ventura,
presentació del llibre
La mort sense ningú, de Jordi Tiñena.
Edicions: Llibres del delicte. Presentació
a càrrec de Jordi Cervera, amb la
presència de l’autor.
Dimarts 15 de novembre,
a les 19.30 h, a la sala Miquel Ventura,
presentació a càrrec de Fina Anglès del llibre
de poemes Senyals a la costa de Lurdes
Malgrat
Malgrat. Editat per la Gent del Llamp
(2016).

Dimarts 13 de desembre, a les 19.30 h, a la sala
d’actes: Marta Magriñà.
Ho presenta: Josep Baiges, periodista.
Marta Magrinyà Masdéu neix a Reus
l’any 1969. És llicenciada en Ciències de la
Informació i ha treballat en comerç internacional
i comunicació.
L’any 2006 va guanyar el premi literari de
l’Ametlla de Mar i, a partir de llavors, ha publicat
cinc novel·les, amb les quals ha aconseguit molts
seguidors ﬁdels. Les seves emocionants històries,
ambientades en diferents èpoques, són plenes de
misteri i passions que atrapen els lectors.
Ha publicat les novel·les Esperant bones notícies,
publicat per l’Editorial March (Barcelona, 2006);
Terra d’instints, Editorial Barcanova (Barcelona,
2007); Madame Sorescu, Editorial Barcanova
(Barcelona, 2010), Llaços secrets, Editorial Cossetània (Valls,
2014) i La força del vent, Editorial Cossetània (Valls, 2016).
PREMIS PER A JOVES ESCRIPTORS
DE L’ÒMNIUM BAIX CAMP
28 d’octubre, a les 19.30 h, a la
sala d’actes Emili Argilaga, acte de
lliurament dels XXXVI premis literaris
per a joves escriptors. Amb l’actuació
de «El Verger de l’amat» dedicat a Ramon Llull.
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EDICIONS DEL CENTRE

MÒSTRA DE CINÈMA OCCITAN
Dijous 27 d’octubre, a les 20 h, a la sala d’actes,
projecció de:
Lo Sumi de la Lenga vai a Montpelhier
Presentació a càrrec de Joan Navais Icart, historiador.
Any: 2016. Gènere: documental. Durada: 36 minuts.
Producció: Chambra d’Òc i L’Aura - Scuola di cinema di
Ostana
Realització: Andrea Fantino
Llengua: occità, amb subtítols en català, en italià i en
francès
Organitza:
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Dilluns 28 de novembre a les 19.30
h, a la sala d’actes, presentació del
llibre número 136 de les Edicions del
Centre “Vostè senyora pot tenir una
Crolls”. Història de la fàbrica Crolls de
Reus, d’Isabel Martínez sobre la fàbrica
Crolls de Reus. Pròleg i presentació de
Maties Vives.
“Properament, es compliran els 70
anys de la fundació d’aquesta empresa impulsada en
els seus inicis per un nombre important de reusencs.
Aquesta recerca vol contribuir modestament al
coneixement i divulgació de la història i la memòria
d’una fàbrica que va arribar a convertir-se no només
en un referent tècnic del món dels electrodomèstics
sinó també a ﬁnals de la dècada dels setanta i primers
vuitanta en el major centre de treball privat de la
capital del Baix Camp”.

Cicle de lectures En Veu Alta 2015-2016
Sala d’actes del Centre, els dimarts a les 19.30 h

Dilluns 24 d’octubre a les
19.30 h, a la sala d’actes sessió
dedicada al Llibre d’Amic e
Amat, obra mística de Ramon
Llull que forma part del llibre
cinquè del Blanquerna (De vida
ermitana).
Redactat probablement entre
el 1276 i el 1278, fou inclòs posteriorment en el Blanquerna i
fou presentat com una obra feta pel protagonista a petició d’un
ermità. Consta de 365 unitats molt breus o versicles, alguns dels
quals són dialogats. Síntesi de la mística i la ﬁlosoﬁa lul·liana,
formalment és una mena de llibre de meditació cristiana adreçat
als ermitans, de gran valor poètic. És un conglomerat d’antítesis,
paradoxes i metàfores, i presenta una gran concentració
conceptual. Els elements constitutius són l’Amic (l’home),
l’Amat (Crist o Déu) i l’amor, sovint personiﬁcat, que sol ésser
l’intermediari entre tots dos.
Dimarts 29 de novembre, a les 19.30 h, a la sala Miquel
Ventura de la Biblioteca, Albert Nolla presenta la traducció de
L’avinguda dels misteris, de John Irving. La nova novel·la de
John Irving és una història divertida, encantadora i punyent,
plena de tendresa i humor, sobre el destí i la memòria. La
història de Juan Diego un adolescent de catorze anys que va

néixer i créixer a Mèxic i té una germana més petita
que es diu Lupe, i que es pensa que pot veure el
que està per venir, concretament el seu futur i el del
seu germà.
John Irving (Exeter, New Hampshire, 1942) és
un dels escriptors nord-americans més rellevants.
Entre les seves novel·les destaquen El món segons
Garp (portada al cinema), Prínceps de Main, reis
de Nova Anglaterra (també portada al cinema
amb el títol Les normes de la casa de la sidra, guanyadora
de l’Oscar al millor guió, adaptat pel mateix Irving), The Hotel
New Hampshire, A Son of the Circus, La quarta mà i Fins que et
trobi. Una dona difícil ha estat un èxit de vendes arreu del món.
Albert Nolla Cabellos (Reus, 1974) és traductor del japonès
i de l’anglès, i compagina aquesta tasca amb la docència
a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, on imparteix classes de llengua,
cultura i literatura japoneses. Ha traduït del japonès al català
autors com ara Ryûnosuke Akutagawa, Yasunari Kawabata,
Haruki Murakami, Ryû Murakami, Yôko Ôgawa, Natsume Sôseki,
Junichirô Tanizaki i Banana Yoshimoto. Pel que fa als autors en
llengua anglesa, ha traduït obres
Hi col·labora:
de Paul Auster, J. M. Coetzee,
Dinaw Mengestu o V. S. Naipaul.

EN VEU ALTA

Lectures dramatitzades a càrrec del Col·lectiu En Veu Alta que compten amb la participació d’especialistes en la temàtica.
Amb les veus de Dolors Esquerda, Montserrat Auqué, Dolors Juanpere i Jordi Francesch. Direcció: Dolors Juanpere.
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La Biblioteca del Centre
CLUB DE LECTURA INFANTIL/JUVENIL
Club de lectura per a nens i nenes de 9 a 12 anys, conduït per
Marta Vidal. De les 17.30 a les 18.30 h a la sala seccional.
Dijous 20 d’octubre
Dijous 17 de novembre
Dijous 15 de desembre
TALLER DE CÒMIC INFANTIL
Taller didàctic de dibuix i còmic dirigit a nenes i nens de 8 a 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 de Guti (dibuixant professional), a les 17.30,
cada dimecres, a partir del 5 d’octubre.

LA BIBLIOTECA DEL CENTRE

L’HORA DEL CONTE
(dissabtes al matí, un cada mes, a partir del mes de novembre)
Les activitats de la Biblioteca Infantil del Centre estan
patrocinades per

)*

TALLER D’ENQUADERNACIÓ
Professora: Maria Rosa Molas (rmolas@centrelectura.cat)
Nivell I i nivell II, horaris i dies a concretar amb la professora.
Aquest taller compta amb la col·laboració d’Arts Gràﬁques
Rabassa. Espai: Aula d’enquadernació.
VIVIM I DIVERTIM-NOS EN CATALÀ
Un espai programat per aquest trimestre, conduït per joves,
on es debaten temes entorn els dèﬁcits de l’audició de música
en llengua catalana, la lectura en català, el consum de teatre
català, etc. L’enregistrament en àudio es podrà escoltar a

través de Reusdigital i constarà de quatre programes en els quals
els joves exposaran les seves experiències en el món de la cultura
i la llengua catalanes.
Amb el suport de
TRESORS DE LA BIBLIOTECA
(vitrina expositiva trimestral al vestíbul de la Biblioteca)
Gil de Godoy, Juan. El Mejor Guzmán de los buenos, N.P.S. Domingo,
patriarca de los predicadores ... En Salamanca: en la oﬁcina de
Lucas Perez ..., 1684. 1r v. Fons: Josep Francesc Llevat Briansó
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Els dijous a les 19 h a la sala seccional
27 d’octubre, La noia del tren, de Paula Hawkins
24 de novembre, La casa de les papallones, de Teresa Solana
15 de desembre, el club convida Manuel Ferrol, comissari de
policia
EXPOSICIONS
Exposició «Bibliograﬁa d’Eduard Toda», del 19 de setembre
al 15 d’octubre. Doble mostra dels llibres, revistes i altres
publicacions de i sobre Eduard Toda que es conserven a les
Biblioteques municipals i a la del Centre de Lectura de Reus.
Exposició «Bibliograﬁa de Ramon Llull», del 17 d’octubre al
18 de novembre. Amb motiu del setè centenari de la mort de
Ramon Llull i dins dels actes commemoratius de l’Any Llull, les
biblioteques de Reus organitzen aquesta mostra bibliogràﬁca.
L’Obra Social de la Caixa col·labora amb
les activitats de la Biblioteca del Centre

CAMPUS EXTENS ANTENA DEL CONEIXEMENT DE LA URV A REUS

CICLE HOMENATGE A MN. JOSEP ASENS, a les 19.30 h, a
la sala d’actes. Amb motiu del primer aniversari de la seva mort:
Dilluns 10 d’octubre, conferència «L’Església Catalana
durant el franquisme», conferència d’Hilari Raguer, monjo de
Montserrat i historiador.
Divendres 21 d’octubre, Col·loqui a càrrec de persones que
el van conèixer. Conferència i semblança biogràﬁca a càrrec
d’Agnès Toda, ﬁlòloga.
PROJECTE INFÀNCIA 0-6 ANYS
Dimarts 15 de novembre, 19 h, a la sala d’actes, Projecte
Infància 0-6 anys. Conferència «Creador@s de circumstàncies
per aprendre en companyia» a càrrec de Marisol Anguita López,
professora, investigadora narrativa i autora de publicacions del
món de l’educació. Organitza: Secció de Ciències de l’Educació i
Campus Extens Antena Coneixement URV.
CICLE EN VEU ALTA
Dimarts 29 de novembre, a les 19.30 h, a la sala
Miquel Ventura de la Biblioteca, Albert Nolla impartirà una
conferència sobre L’avinguda dels misteris, de John Irving.
La nova novel·la de John Irving és una història divertida,

encantadora i punyent, plena de tendresa i humor, sobre el
destí i la memòria. La història de Juan Diego un adolescent de
catorze anys que va néixer i créixer a Mèxic i té una germana
més petita que es diu Lupe, i que es pensa que pot veure
el que està per venir, concretament el seu futur i el del seu
germà. Organitza: Secció de Llengua i Literatura i Campus
Extens Antena Coneixement URV.
LLETRES DEL CAMP
Cicle que repassa la trajectòria literària dels escriptors del
Camp de Tarragona.
Dimarts 13 de desembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes:
Marta Magriñà. Ho presenta: Josep Baiges, periodista.
Organitza: Secció de Llengua i Literatura i Campus Extens
Antena Coneixement URV.
ALTRES ACTIVITATS URV
Divendres, 16 de setembre, a les 12 h, al Teatre Bartrina
Inauguració del curs acadèmic de la Universitat Rovira i Virgili
Organitza: Universitat Rovira i Virgili.
Dimarts, 4 d’octubre, a les 17 h, al Teatre Bartrina
Lliurament dels Premis dels treballs de Recerca del
Consell Social de la URV.
Organitza: Universitat Rovira i Virgili.
Activitats amb motiu de la Setmana de la Ciència que
organitza la URV i de la qual es dedicarà una sessió especial
al Teatre Bartrina el dimarts 15 de novembre.

CAMPUS EXTENS ANTENA DEL CONEIXEMENT DE LA URV

DIA INTERNACIONAL DE LA TRADUCCIÓ
Organitza: l’Escola de Lletres del Centre i de la Secció de
Llengua i Literatura.
Divendres 30 de setembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes
«Traduir la Xina: entre la fantasia i la realitat» a càrrec de
Carlos Prado-Fonts, traductor del xinès al català.
Organitza: l’Escola de Lletres del Centre i el Campus Extens
Antena Coneixement URV.
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Exposicions a la Sala Fortuny

EXPOSICIONS A LA SALA FORTUNY

Del 9 al 30 de setembre, exposició de ceràmica
“Ceràmica, punt i seguit”.
Coincidint amb el 47è Congrés Internacional de
Ceràmica “La ceràmica en l’arquitectura i l’espai
públic”, organitzada per l’Associació de Ceramistes
de Catalunya (ACC) i l’Assemblea General de
l’Acadèmia Internacional de la Ceràmica (AIC) i la
col·laboració del Museu del Disseny de Barcelona, la
sala Fortuny del Centre de Lectura acull l’exposició
col·lectiva de set membres de la Associació: Mercè
Coma, Manel Diestre, Teresa Gironès, Mercè Mir,
Esther Ramos, Sedó i Neus Segrià.
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De l’11 d’octubre al 4 de novembre, «Dibuix en acció»,
creació artística de Teresa Felip Capdevila.
Work in progress que s’iniciarà el dimarts 11 d’octubre, a les
19.30 h. L’artista convida a les persones que ho desitgin a ser
dibuixades al Centre de Lectura amb la tècnica del dripping.
El divendres 4 de novembre a les 19.30 h es celebrarà el
ﬁnal del treball amb la presentació del conjunt dels dibuixos
realitzats en l’acció artística.
Teresa Felip Capdevila, Reus, 1952,
«Del disseny tèxtil a la performance»
Llicenciada en Belles Arts per la Facultat de Belles Arts de la
Universitat de Barcelona, comença la seva activitat artística
dissenyant estampats al taller d’Estefania Hubber (1973-75).

Des del 1978 és catedràtica d’ensenyament
secundari de dibuix. A ﬁnals dels setanta
realitza les seves primeres exposicions,
a Tàrrega, Bellpuig i Reus inﬂuenciada
per l’art expressionista, retrats de traços
forts i una gran llibertat en l’ús del color,
amb una certa aﬁnitat amb el moviment
neoexpressionista alemany.
L’any 1985 reprèn la seva activitat com
a dissenyadora, i fa dissenys per a la llar:
vànoves, tovalloles i llençols pintats. El 1998, es presenta
al Centre de Lectura en una mostra anomenada “Dones
ocultes”. A partir del 2012 torna a exposar: a la Sala Sant
Feliu de Montblanc amb uns paisatges urbans i dibuixos de
cossos nus; el 2013 realitza un canvi signiﬁcatiu en la seva
producció, amb obres en què barreja l’activitat pictòrica amb
performances de contingut històric, polític i social, el 2015
exposa “Dripping als rentadors”, on mostra d’un treball en
progressió als antics rentadors del Casal de les Dones de
Reus. “uns dibuixos sobre llençols estesos, en homenatge a les
dones que havien rentat tant si l’aigua de les basses era una
penca de gel com si hi feia una calor sufocant”.
El dripping “Dibuix en acció” al Centre de Lectura de Reus¨
tornarà a ser un treball en progressió on els participants,
prèviament situats en un lloc escollit del Centre, seran
retratats sobre un llençol. La mostra s’inaugurarà el darrer dia
amb la totalitat de les obres penjades a manera d’estenedor a
la Sala Fortuny.

EXPOSICIONS AL VESTÍBUL DEL CENTRE DE LECTURA

Exposicions al vestíbul del Centre

!"

Del 7 de setembre al 4 d’octubre, exposició
«Escultures ceràmiques. Espai temps.
Compassos i divertiments» de Miquel Fort
Garsavall. Encara que l’artista pensa que les
seves peces formen part d’una obra única el
que brolla de la seva creativitat ho engloba en
dues sèries: les escultures espai temps i els compassos i
divertiments. El primer grup generat de manera espontània
treballant directament amb el material; el segon és fruit d’un
concepte madurat, elaborat sense presses.
Del 6 al 29 d’octubre, exposició «Quatre mirades al llegat
de Ramon Llull». Coincidint amb els 700 anys de la seva mort
(1231-1316). Teresa Gironès, Carme Ollé, Manel Simon i
Ei Point reten homenatge al llegat d’aquest gran pensador
i escriptor. Teresa Gironès es basa en una de les obres més
conegudes i vigents de Llull, el Llibre de les bèsties. Manel
Simon utilitza fragments del Llibre d’Amic e Amat. Carme Ollé
integra en un mateix muntatge la fotograﬁa, L’Ars de Llull i
el braille. El fotògraf Ei Point, que basant-se en el Llibre de les
meravelles presenta unes imatges distorsionades de diversos
indrets del món.
Del 3 al 18 de novembre, exposició amb motiu dels 35
anys de l’Escola Alba. Organiza: Secció Ciències de l’Educació.
Del 19 de novembre al 13 de desembre,
exposició de fotograﬁes del 50è Concurs
Aplec Baix Camp.

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 157 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 135 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 tres-centes 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.

Serveis als socis
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.
Campanyes de socis:
Torna a casa Condicions especials per a aquelles persones que
van ser sòcies del Centre amb anterioritat a l’any 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 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 fer-te soci omplint el formulari adjunt i fentlo arribar a la secretaria de l’entitat (c/ Major, 15; secretaria@
centrelectura.cat), trucant al 977 773 112 o a través del web
www.centrelectura.cat. Horari d’obertura del Centre: de dilluns a
divendres de 10 a 14 h i de 16 a 22 h, dissabtes de 10 a 14 h i de
17 a 21 h. Import mensual de les quotes de l’any 2015 dels socis
numeraris: 15€ al mes.

✂
Sol·licitud d’alta de soci/sòcia:
Nom i cognoms:
DNI:
Nacut/uda a
Domicili:
Telèfon:
Número de compte bancari (IBAN +20 dígits):
Titular del compte:

✂

el dia
de
Correu electrònic:

Codi postal:

Signatura i data:

Seccions a les quals us podeu adscriure: General; Ciències de la Comunicació; Ciències de l’Educació; Música; Ciències Polítiques, Socials i Econòmiques;
Excursionista; Ciències Exactes, Físiques i Naturals; Tecnologia; d’Art; Llengua i Literatura; Geograﬁa i Història
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Cineclub Programació de Tardor 2016

CINE CLUB TARDOR 2016

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: 5 euros.

!"

Cicle 1.
Broadway a HolLywoOd
9 novembre
The Pirate (El pirata)
Director: Vincente Minnelli
97 min, EUA, 1948
VO anglesa – S/espanyol

21 setembre
That’s Entertainment
(Això és espectacle)
Director: Jack Haley, Jr.
124 min, EUA, 1974
VO anglesa – S/espanyol
5 octubre
42nd Street
(El carrer 42)
Director: Lloyd Bacon
83 min, EUA, 1933
VO anglesa – S/espanyol
26 octubre
Top Hat (Barret de copa)
Director: Mark Sandrich
100 min, EUA, 1935
VO anglesa – S/espanyol

23 novembre
The Band Wagon
(Melodies de Broadway)
Director: Vincente Minnelli
108 min, EUA, 1953
VO anglesa – S/espanyol
7 desembre
An American in Paris
(Un americà a París)
Director: Vincente Minnelli
109 min, EUA, 1951
VO anglesa – S/espanyol
21 desembre
All That Jazz
(Comença l’espectacle)
Director: Bob Fosse
117 min, EUA, 1979
VO anglesa – S/espanyol

Cicle 2.
Cinema d’autor: Luis Buñuel
28 setembre
Los olvidados
80 min, Mèxic, 1950
VO espanyola
19 octubre 2016
El, 92 min, Mèxic, 1953, VO espanyola
2 novembre
Viridiana, 87 min, Espanya, 1961
VO espanyola
16 novembre
El ángel exterminador, 93 min, Mèxic, 1962
VO espanyola
30 novembre
Le journal d’une femme de chambre
86 min,França, 1964
VO francesa – S/espanyol
14 desembre
Le charme discret de la bourgeoisie
102 min, França, 1972
VO francesa – S/espanyol

Sessions els dimecres, a les 19,30 h, a la sala d’actes. Entrada lliure. Organitza: Secció de Ciències de la Comunicació.
Dilluns 19 de setembre, presentació dels cicles a càrrec de Julio Lamaña (Federació Catalana de Cineclubs).
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Programació Teatre Bartrina,
Tardor 2016
Diumenge, 2 d’octubre a les 18h
Sexes. De Pep Anton Gómez i Xavier Bertrán
Adaptació i Direcció: Rosa Mateu. Ajudant de direcció: Isabel Periago.
Interpretació: David Pin, Dàlia Usón, Lluís Pons, Natàlia Serra i Àngels
Gutiérrez. Organitza: Companyia Teatràvid

PROGRAMACIÓ TEATRE BARTRINA

Dissabte, 8 d’octubre a les 21h
L’empestat. De Jordi Oriol
Direcció: Xavier Albertí. Interpretació: Jordi Oriol i Carles Pedragosa
L’empestat es basa i es centra en dos dels personatges de La Tempesta
de Shakespeare: Caliban (l’home-salvatge) i Ariel (l’esperit de l’aire,
caracteritzat per la música). Dos éssers que vivien sols en una illa ﬁns
que naufragaren el savi Pròsper i la seva ﬁlla Miranda. Durada: 60 minuts
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Diumenge, 9 d’octubre a les 18h
Les quatre estacions. D’Antonio Vivaldi
A càrrec de l’Orquestra Camerata XXI
Violí i direcció: Marc Oliu. Clavicèmbal: Alfonso Sebastián
Camerata XXI celebra el seu 25è aniversari i què millor que fer-ho amb
l’obra clàssica més coneguda de tots els temps, Les Quatre Estacions
d’Antonio Vivaldi. Durada: 60 minuts
Diumenge, 16 d’octubre a les 18h
Vespres de la Beata Verge. D’Antonio Tarantino
Direcció: Jordi Prat i Coll. Interpretació: Oriol Genís i Guillem Gefaell.
Traducció: Albert Arribas
Una nit, un pare i una trucada telefònica del ﬁll on li confessa la
seva intenció de suïcidar-se. El dolor extrem per la pèrdua del ﬁll es
veu reconvertit en un esforç gairebé sobrenatural de digniﬁcació de
l’existència humana. Durada: 65 minuts

Del 20 al 23 d’octubre de 2016
XIX Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual. COS 2016
Organitza: Institut Municipal d’Acció Cultural
Diumenge, 23 d’octubre a les 18h
4 herman@s. A càrrec de la companyia Brodas Bros
L’espectacle 4Herman@s és el resultat de fusionar els espectacles “Raindú” i “Solo2”. Els dos espectacles tenen molt en comú: ambdós estan
interpretats per una parella de germans, i el que ens mostren és precisament la relació entre germans a través del Hip Hop. Durada: 50 minuts
Dissabte, 29 d’octubre a les 21h
Cris Juanico Presenta “F(a)usta”
Guitarra i veus: Cris Juanico. Contrabaix: Joan Solà-Morales
F(a)usta és el resultat d’una maduresa artística en tots els sentits
del menorquí Cris Juanico i resumeix una dilatada trajectòria
musical, acompanyada de la inquietud i la curiositat, sempre
presents, dels inicis. Durada: 1 hora i 20 minuts
Dissabte, 5 de novembre a les 21h
Quico Pi de la Serra en concert Presenta “Dues tasses”. Veu i guitarra:
Quico Pi de la Serra. Guitarres i veus: Amadeu Casas. Harmònica: Joan
Pau Cumellas. “Dues tasses”, el núm. 22 de la discograﬁa de Quico Pi
de la Serra, inclou noves cançons. Durada: 1 hora i 30 minuts
Diumenge, 6 de novembre a les 18h
Naltros som així. Carlos Ventura, els Patoies i la nena de les Boies
El músic i mariner cambrilenc Carlos “Ventura” Rom i alguns components del grup
de teatre La Teca de Cambrils, es fusionen i creen un musical en el que els eixos
principals del guió són la parla dels pescadors de Cambrils, la seva cultura marinera i la seva gastronomia, teatralitzant les cançons. Durada: 1 hora i 45 minuts.

Diumenge, 13 de novembre a les 18h
You say tomato. De Joan Yago
Direcció: Joan Maria Segura. Interpretació: Anna Moliner i Joan Negrié.
Direcció musical i arranjaments: Xavier Mestres
Premi Crítica Serra d’Or al millor text teatral en català. Una comèdia
intensa i profundament humana on el diàleg còmic i la música lleugera
construeixin una reﬂexió des acomplexada sobre el sentit real de l’art en
el món en que vivim, sobre la satisfacció i la felicitat en les relacions de
parella. Durada: 70 minuts
Diumenge, 20 de novembre a les 18h
Codi Postal 00, Companyia Engruna Teatre.
Espectacle infantil a partir 3 anys. Interpretació: Ruth Garcia, Anna
Farriol i Xavier Salavert. Disseny i confecció dels titelles: Engruna Teatre.
Màscares: Iria Roibàs
Benvinguts a la oﬁcina de Codi Postal 00, una oﬁcina molt especial on
arriben cartes i paquets de tots els racons del món. Durada: 60 minuts
Dissabte, 26 de novembre a les 21h
La dona no reeducable De Stefano Massini.
Una producció del Teatre Lliure
Direcció: Lluís Pasqual. Interpretació: Míriam Iscla
Veus en off: Miquel Cabal, Xènia Dyakonova, Lluís Marco i
Manuel Nuñez Yanowsky. Un text del jove director artístic
del Piccolo Teatro di Milano, Stefano Massini, sobre la
periodista Anna Politkóvskaia, assassinada el 2006 per anar en contra
del posicionament rus en el conﬂicte txetxè. Durada: 1 hora i 10 minuts
Dissabte, 3 de desembre a les 21h
Diumenge, 4 de desembre a les 19h
L’estiueig De Carlo Goldoni
Una producció de Gata Borda i Tebac. Direcció: Ester Cort.

Ajudant de direcció: Yvonne Márquez. Interpretació: Josué Andreu, Mercè
Bonet, Cristina Cabré, Sílvia Casals, Raquel Castaño, Edu Mejías, Carme
Merlo, Pilar Olmos, David Pin, Quim Prats, Xavi Salvat, Ester Soronellas i
Júlia Vila . Fins on estem disposats a arribar per mantenir les aparences.
Gastar més del que tenim. Tenir com amics gent que no suportem. S’ha
de tenir una casa més gran, més vestits i més bonics, acollir més gent
a casa, portar un pentinat més vistós, gastar més diners en el joc, fer
sopars més luxosos...
Dissabte, 10 de desembre a les 21h
hISTÒRIA, de Jan Vilanova Claudín
Direcció: Pau Roca. Interpretació: Miquel Gelabert, Vicky Luengo
i Pau Roca. 16 de juny de 1944. És de nit. Trenta resistents
antinazis estan sent executats en un descampat prop de Lió a
mans de la Gestapo. Entre aquell grup que espera la mort, un
home sembla fora de context: té quasi seixanta anys i aspecte
de professor despistat. Durada: 75 minuts
Diumenge, 11 de desembre a les 18h
Les Supertietes, Companyia Les Bianchis.
Espectacle infantil a partir 4 anys.
Dramatúrgia: Anna Maria Ricart. Direcció: Mònica Boﬁll. Interpretació:
Queralt Casasayas, Magda Puig i Bàrbara Roig. La Queralt, una
investigadora peculiar, serà tieta. Això l’alegra molt però al mateix temps
l’entristeix perquè creu que no ho sabrà fer. Durada: 55 minuts
Dilluns, 26 de desembre a les 19h
El Poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra
Interpretació: Josep Maria Puig i Baiget. Música: Xavier Pié
Durada: 60 minuts
Entrades gratuïtes socis del Centre de Lectura
a dos espectacles del trimestre:
4 herman@s – hISTÒRIA
Els socis podran passar a recollir les entrades gratuïtes per la
taquilla del Teatre Bartrina a partir deL 22 de setembre de 2016 i
ﬁns 3 dies abans de l’espectacle.

PROGRAMACIÓ TEATRE BARTRINA

Del 8 al 12 de novembre de 2016
XI Festival Internacional de Cine de Reus.
Memorimage 2016
Organitza: Ajuntament de Reus – Regidoria de Cultura
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Oferta formativa de les escoles del Centre

Hi col·labora:
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Programació de les SecCions del Centre
Secció de Ciències de l’Educació
Cicle Projecte INFÀNCIA 0-6 ANYS, a les 19 h, a la sala d’actes.

PROGRAMACIÓ DE LES SECCIONS DEL CENTRE

18 d’octubre, inauguració del curs amb la
participació de la consellera d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, Meritxell
Ruiz Isern i de Carme Ortoll Grífols, directora
general d’Educació Infantil i Primària del
Departament d’Ensenyament:
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25 d’octubre, Neus Fuster Pons pedagoga terapeuta i Pilar
Graset Forasté, pedagoga terapeuta, responsables del Centre
de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Reus (CDIAP):
«Desenvolupament infantil i atenció precoç».
8 de novembre, Jaume Descarrega Font, psicòleg i president
del Col·legi Oﬁcial de Psicologia de la delegació de Tarragona:
«Vincles afectius i criances».

15 de novembre, conferència de Marisol Anguita López,
professora, investigadora narrativa i autora de publicacions
del món de l’educació: «Creador@s de circumstàncies per
aprendre en companyia». Activitat inclosa al Campus Extens
Antena del Coneixement a Reus.
22 de novembre, M. Àngels Ollé Romeu, pedagoga, autora
de nombrosos contes infantils: «Per què encara expliquem
contes de fades i de dracs?»
29 de novembre: «Educar les noves generacions, des del
punt de vista dels pares/mares»
CICLE CONEGUEM REUS II
Dimecres 19 d’octubre, 19 h, a la sala Rosa Magrané,
conferència «El camí de l’aigua a Reus» a càrrec d’Ezequiel
Gort Juanpere, medievalista i exarxiver municipal.
Dissabte 22 d’octubre, a les 9.30 h i ﬁns les 12 h, sortida
de la plaça Pintor Fortuny amb Carme Just: «La ruta de l’aigua.
Caminarem per llocs on l’aigua ha deixat alguna empremta.»
Dimecres, 26 d’octubre, 19 h, a la sala Rosa Magrané,
conferència de Josep Fàbregas Roig, professor d’Història
Moderna de la URV: «Reus a inicis del s. XX. Dos exemples de
modernisme no residencial: Estació Enològica i Escola Prat de
la Riba.»
Dissabte, 29 d’octubre, a les 9.30 h i ﬁns les 12 h, sortida
de l’Estació Enològica (passeig Sunyer) amb Carme Just: «Ruta
del modernisme no residencial: Estació Enològica i Escola Prat
de la Riba.»

Secció de Ciències Polítiques, Socials i
Econòmiques
Dijous 8 de setembre, a les 19.30 h, a la sala Hortensi
Güell, conferència «De l’autonomia a la independència» i
presentació de Poble Lliure.
Divendres 16 de setembre, a les 19.30 h, a la sala
Hortensi Güell, jornada de treball «Energia 2020»
Dissabte 17 de setembre, a les 12 h, a la Biblioteca,
xerrada sobre Drets Humans, en memòria del bombardeig
que afectar la biblioteca del Centre de Lectura i ocasionar
la mort de Regina Figuerola. Organitza: Consell Directiu
i Col·legi d’Advocats de Reus. Hi Participen: Encarnación
Orduna, degana del Col·legi d’Advocats de Reus, Apel·les
Carod, advocat, Jaume Massó, Ricard Foraster i Xavier
Filella, President del Centre de Lectura.
Divendres 23 de setembre, 21 d’octubre i 25 de
novembre, a les 20 h, a la sala seccional reunió de
l’Escola Essencialista.
Dilluns 3 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala d’actes,
conferència «L’homosexualitat
Inquisició», a càrrec de
i la Inquisició»
Rocío Rodríguez (Doctora en
Antropologia per la UB).
Cicle homenatge a Mn.
Josep Asens, a les 19.30 h,
a la sala d’actes. Amb motiu
del primer aniversari de la
seva mort:

Dijous 6 d’octubre, presentació dels llibre Els
equips de dolors. El tresor amagat de l’HOAC i Més
enllà del sofriment i la solitud sobre Mn. Josep
Asens (Autor: Emili Ferrando, historiador).
Dilluns 10 d’octubre, conferència
«L’Església Catalana durant el
franquisme», conferència d’Hilari
Raguer, monjo de Montserrat i
historiador.
Divendres 21 d’octubre, Col·loqui a càrrec
de persones que el van conèixer. Semblança biogràﬁca a càrrec
d’Agnès Toda, ﬁlòloga.
Dilluns 17 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala d’actes,
conferència «Tota la veritat sobre el Colesterol i la
Diabetis», a càrrec de Silvia Sagarra, Natural Health
Educator.
Dijous 10 de novembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes,
presentació del llibre: Teresa de Jesús. Obra poètica,
traduïda al català per Ramon Dachs.
Dijous 1 de desembre, a les 19.30 h, a la sala Hortensi Güell,
conferència «Saps com prevenir el càncer de colon?» a càrrec de la
Dra. Isabel Sabaté Aineto, presenta l’acte: Nuria Morell. Organitza:
Catalunya contra el càncer. Col·labora: C.F. Reus Deportiu.
Dijous 1 de desembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes, cicle El
Liceu visita Reus: «Werther: la gran òpera romàntica francesa» a
càrrec de Pol Avinyó i Aleix Pratdepàdua. Presenta Carme Coca.
Dilluns 12 de desmebre, a les 19,30 h, a la sala d’actes,
presentació del llibre «Poble Català, posa’t a caminar. 40 anys de
la marxa de la llibertat» de Josep Calvet i Oriol Luján.
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Secció de Geograﬁa i Història
Dimarts 4 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala d’actes,
presentació de llibre La població de Tarragona de la
crisi baixmedieval a la de l’Antic Règim. Aproximació a la
demografia històrica d’Eduard Juncosa. Ho presenta: Fina
Anglès.

PROGRAMACIÓ DE LES SECCIONS DEL CENTRE

Dijous 13 d’octubre a les 19.30
h, a la sala d’actes presentació del
llibre de Josep Maria Tarragona:
Gaudí, l’arquitecte de la Sagrada
Família. Biografia breu. Presentació
a càrrec de Jaume Massó.
Coorganitza: Amics de Gaudí de
Reus.
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Cicle «Eduard Toda: vida i obra»
Divendres 25 de novembre, a les
19.30 h, a la sala d’actes: «Els Toda de Riudoms», a càrrec
de Joan Torres Domènech, historiador.
Divendres 16 de desembre, a les 19.30 h, a la sala
d’actes: «Eduard Toda i Poblet», a càrrec de Gener Gonzalvo
Bou, arxiver i historiador.

24 octubre, «L’Exèrcit de Catalunya i el front d’Aragó».
31 d’octubre, «L’expedició a Mallorca».
14 de novembre, «L’avenç feixista sobre Madrid»
28 de novembre, «La defensa de Madrid».
5 de desembre, «El setge de Madrid: batalles del Jarama i
Guadalajara».
12 de desembre, «Els darrers combats entorn Madrid: Brunete».
Cicle La Catalunya Ibera: Les primeres estructures estatals, a
càrrec d’Iban Cabrelles, a les 19 h, a la sala seccional
Dilluns 18 d’octubre: «Els ibers i el seu temps», dimarts 25
octubre: «Organització territorial de la Catalunya ibera», dimarts 8
de novembre «Economia i societat en la Catalunya Ibera», dimarts
22 de novembre «Les manifestacions culturals iberes», dimarts
13 de desembre «Les comunitats iberes sota el domini de Roma».
Secció Excursionista
Dissabte i diumenge 1 i 2 d’octubre, assistència a
l’acte commemoratiu del 1er. Aplec Excursionista. Al
Tossal dels tres reis (Fredes)
Dijous 6 d’octubre, a les 19.30 h, a sala Rosa Magrané, reunió
general de socis.

Secció de Tecnologia. Departament d’arqueologia
Els dilluns, a les 19.30 h, a la sala seccional, reunió
setmanal del Departament d’Arqueologia.
Curs divulgatiu «Història militar de la Guerra Civil (1936-39)»,
els dilluns a les 19 h, a la sala seccional, a càrrec d’Iban
Cabrelles, arqueòleg.

Dimecres 12, a les 8 h, excursió a la Febró, excursió de preparació
del Dia del Camí de Muntanya.

17 d’octubre, «Les jornades del 17, 18 i 19 de juliol de 1936».

Diumenge 23, a les 8 h, sortida a La Febró-Les Socarrades, al

Dijous 13, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané, «Viatge a
Filipines» a càrrec de Mercè Bessó.
Dijous 20, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané, «Menorca a
peu. Camí de Cavallsa» càrrec de Josep Maria Beltran.

52è Dia del Camí de Muntanya de la IV Vegueria. Organitzen:
les cinc associacions excursionistes de Reus.
28 d’octubre al 1 de novembre, assistència a l’Aplec
Excursionista dels Països Catalans a Esporles.
Dijous 3 de novembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes, «Les
Dolomites, una passió» a càrrec de Josep M. Badia.
Dilluns 7, a les 19 h, a la sala
d’actes, Cicle Viatjant amb en Santi
Nogués: «Jordània, cruïlla entre
el mar i el desert». La ciutat de
Madaba, la Mar Morta i el Mont
Nebo, son els entremesos per
visitar la major glòria de la cultura
Nabatea, la ciutat de Petra. Amb
la col·laboració de l’Associació de
Jubilats del BBVA.
Dijous 10, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané, «Madeira»,
a càrrec de Filo Muñoz.
Dijous 17, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané, «Les
Garnatxes blanques i els seus Territoris» a càrrec de Lluís
Ràfols, amb tast de diferents vins en acabar la xerrada.
Dilluns 21, a les 19 h,
a la sala d’actes, Cicle
Viatjant amb en Santi
Nogués: «Austràlia, una
mirada a les arrels».
Amb la col·laboració de
l’Associació de Jubilats
del BBVA.

Dijous 24, a les 19.30 h, a la sala d’actes, «La mare de Déu
torna a Escala Dei. Crònica d’una reposició» a càrrec de Ramon
Aloguin, arquitecte. La imatge monumental va romandre a
la Chartreuse setanta-cinc anys. L’any 1995 es va retornar
l’escultura al seu emplaçament original.
Diumenge 27, a les 8 h, excursió al Montsant sortint
d’Escala Dei.
Dijous 1 de desembre a les 19.30 h, a la sala Rosa
Magrané, projecció «Espeleologia» a càrrec de Cèsar Pastor.
Dijous 15, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané, festa de
Nadal.
Dijous 15 de desembre, festa de Nadal.
Diumenge 18, a les 8 h,
excursió i dinar de Nadal.
Dilluns 19, a les 19 h, a la sala
d’actes, Cicle Viatjant amb Santi
Nogués: «Melbourne i Sidney,
cita amb la modernitat». Amb la
col·laboració de l’Associació de
Jubilats del BBVA.

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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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.

CENTRE DE LECTURA

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

Dia a dia

(148 motius per apropar-te al Centre)

ACTIVITATS

Més informació a la pàg.

SETEMBRE 2016
dim 7
div 9
dij 15
dv 16
dv 16
dv 16
dv 16
dv 16
ds 17
dl 19
dl 19
dc 21
dc 28
dv 30
dv 30

12 h
21 h
19 h
19 h
19 h
12 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
21 h

Exposició «Escultures ceràmiques. Espai temps. Compassos i divertiments» de Miquel Fort Garsaval. Fins 4 octubre
Exposició de ceràmica «Ceràmica, punt i seguit». Fins al 30 setembre
Inici classes de l’Escola de Dansa i de l’Escola de música del Centre
Inauguració curs URV
Guitarreus
Jornada de treball Energia 2020, Xarxa de sobirania energètica i Ecologistes en Acció
Inici cicle reunions Escola Essencialista
Passacarrers de les escoles del Centre i del Reus Deportiu
Xerrada sobre Drets Humans, en memòria del bombardeig que afectar la biblioteca del Centre
Presentació dels Cicles del Cineclub
Inauguració de l’exposició «Bibliograﬁa Eduard Toda». Fins al 15 d’octubre
Cineclub, cicle «Broadway a Hollywood»: That’s Entertainment (Això és espectacle)
Cineclub, cicle Luis Buñuel: Los olvidados
Dia de la traducció: «Traduir la Xina: entre la fantasia i la realitat», a càrrec de Carles Prado-Fonts
Cineclub: Macbeth

Vestíbul del Centre
Sala Fortuny
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala Hortensi Güell
Sala seccional
CL i Reus Deportiu
Sala Miquel Ventura
Sala d’actes
Vestíbul Biblioteca
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes
Teatre Bartrina

Assistència a l’acte commemoratiu del primer Aplec Excursionista
Sexes, de Pep Anton Gómez i Xavier Bertrán Adaptació i Direcció: Rosa Mateu
Conferència «L’homosexualitat i la Inquisició», a càrrec de Rocío Rodríguez
Inici cursos del Taller d’Escriptura, de l’Escola de Teatre i de l’Aula de Músics
Lliurament dels premis dels treballs de recerca del Consell Social de la URV
Presentació de llibre d’Eduard Juncosa «La població de Tarragona de la crisi baixmedieval...»
Inici del Taller de còmic infantil amb Guti. Cada dimecres ﬁns les 19 h
Cineclub, cicle «Broadway a Hollywood»: 42 street (El carrer 42)
Presentació del llibre d’Eduard Prats «Incert camí»
Cicle Homenatge a Mn. Josep Asens: Emili Ferrando, historiador
Reunió general de socis de la Secció Excursionista

Tossal dels tres reis
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Aules i sales
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Biblioteca Infantil
Sala d’actes
Sala Miquel Ventura
Sala d’actes
Sala Rosa Magrané

14
12
20

23
23
17
10
17
17
4
16

OCTUBRE 2016
ds1, dg 2
dg 2
dl 3
dt 4
dt 4
dt 4
dc 5
dc 5
dc 5
dj 6
dj 6

18 h
19.30 h
17 h
19.30 h
17.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h

25
18
23
21
24
10
17
7
23
25

'$

ACTIVITATS
dj 6
dv 7
dv 7
ds 8
dg 9
dl. 10
dm 11
dc 12
dc 12
dj 13
dj 13
dv 14
dv 14
dg 16
dl 17
dl 17
dl 17
dt 18
dt 18

20 h
20 h
21 h
21 h
18 h
19.30 h
19.30 h
8h
12 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
21 h
18 h
19 h
19 h
19.30 h
19 h
19 h

dt 18
dc 19
dc 19
dj 20
dj 20
dj 20
20 a 24
dv 21
ds 22
dg 23
dg 23
dl 24
dl 24

19.30 h
19 h
19.30 h
17.30 h
19.30 h
19.30 h

'%

19.30 h
9.30 h
8h
18 h
19 h
19-30 h

Més informació a la pàg.
Inauguració Exposició «Quatre mirades al llegat de Ramon Llull»
Lliurament del Memorial per la Pau Josep Vidal Llecha
Cineclub: Carol
L’empestat, de Jordi Oriol
«Les quatre estacions», de Vivaldi amb Camerata XXI
Cicle Homenatge a Mn. Josep Asens: conferència d’Hilari Raguer
Inici de «Dibuix en acció», work in progress de Teresa Felip que s’acabarà el 4 de novembre
Excursió de preparació del Dia de Camí de Muntanya
Festival de jotes del Centre Aragonès El Cachirulo
«Viatge a les Filipines» amb Mercè Bessó
Presentació del llibre Gaudí, l’arquitecte de la Sagrada Família. Biografia breu de JM. Tarragona
Lliçó inaugural del curs 2016-2017: M.Teresa Cabré Castellví (IEC)
Cineclub: El rey de la Habana
«Vespres de la beata verge» d’Antonio Tarantino. Direcció: Jordi Prat i Coll
Inici exposició bibliogràﬁca sobre Ramon Llull. Fins 18 de novembre
Curs Història militar de la Guerra Civil (1936-39): «Les jornades del 17, 18 i 19 de juliol de 1936»
Conferència «Tota la veritat sobre el colesterol i la diabetis» a càrrec de Silvia Sagarra
Cicle la Catalunya Ibera: Les primeres estructures estatals «Els ibers i el seu temps»
Curs Projecte Infància 0-6 anys. Inauguració del curs a càrrec de la consellera d’Ensenyament
Meritxell Ruiz. Conferència a càrrec de Carme Ortoll Grífols, directora general.
Presentació del llibre de Jordi Solé Comardons Planeta Mut
Cicle Coneguem Reus: «El camí de l’aigua a Reus» amb Ezequiel Gort
Cineclub, cicle Luis Buñuel: El
Inici del Club de lectura infantil/juvenil a càrrec de Marta Vidal
Projecció «Menorca a peu. Camí de cavalls» a càrrec de Josep Maria Beltran
Presentació del llibre De novata a jubilada, de Rosa Pàmies Ollé
Festival Internacional de Mim i Teatre Gestual Cos
Cicle Homenatge a Mn. Josep Asens: Col·loqui i semblança a càrrec d’Agnès Toda
Cicle Coneguem Reus, sortida sobre la ruta de l’aigua a Reus
52è Dia del Camí de Muntanya de la IV Vegueria
4 Herman@s, a càrrec de la Cia Brodas Bros
Curs Història militar de la Guerra Civil (1936-39): «L’Exèrcit de Catalunya i el front d’Aragó»
Sessió En Veu Alta dedicada al Llibre d’Amic e Amat (del Llibre Blanquerna) de Ramon Llull

Vestíbul Centre
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala Fortuny
La Febró
Teatre Bartrina
Sala Rosa Magrané
Sala d’actes
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Vestíbul BIblioteca
Sala seccional
Sala d’actes
Sala seccional

14
4
16
18
18
23
12
25

Sala d’actes
Sala d’actes
Sala Rosa Magrané
Sala d’actes
Biblioteca Infantil
Sala Rosa Magrané
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Reus
La Febró
Teatre Bartrina
Sala seccional
Sala d’actes

22
7
22
17
10
25
7
18
23
22
25
18
24
9

25
23
5
16
18
10
24
23
24

Més informació a la pàg.

ACTIVITATS
dt 25
dt 25
dt 25
dc 26
dc 26
dj 27
dj 27
28 a 2 nov
dv 28
dv 28
ds 29
ds 29
dl 31

19 h
19 h
19.30 h
19 h
19.30 h
19 h
20 h
19.30 h
21 h
9.30 h
21 h
19 h

Cicle la Catalunya Ibera: «Organització territorial de la Catalunya ibera»
Curs Projecte Infància 0-6 anys, «Desenvolupament infantil i atenció precoç»
Presentació del llibre «La mort sense ningú», de Jordi Tiñena.
Curs Coneguem Reus, «Reus a inicis del segle XX» a càrrec de Josep Fàbregas Roig
Cineclub, cicle «Broadway a Hollywood»: Top Hat (barret de copa)
Club de lectura de novel·la negra: La noia del tren, de Paula Hawkins
Mostra de Cinema Occitan
Assistència a l’Aplec Excursionista dels Països Catalans
Lliurament del Premis per a joves escriptors de l’Òmnium Cultural Baix Camp
Cineclub: Chiisai Ouchi
Curs Coneguem Reus, sortida a l’Estació Enològica i Escoles Prat de la Riba
Cris Juanico: «Fusta»
Curs Història militar de la Guerra Civil (1936-39): «L’expedició a Mallorca»

Sala seccional
Sala d’actes
Sala Miquel Ventura
Sala Rosa Magrané
Sala d’actes
Sala de projeccions
Sala d’actes
Esporles (Mallorca)
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Reus
Teatre Bartrina
Sala seccional

24
22
7
22
17
10
8
25
8
16
22
18
24

Cineclub, cicle Luís Buñuel: Viridiana
Inauguració exposició sobre els 35 anys de l’Escola Alba
«Les Dolomites, una passió» a càrrec de Josep Maria Badia
Cineclub: La academia de las musas
Escola de Dansa: «Ballem per tu al carrer»
Quico Pi de la Serra en concert: «Dues tasses»
«Nosaltres som així», amb La Teca Teatre
Inici del curs «Raccontandomi. Els millors contes italians del segle XX», a càrrec de Víctor Feliu
Cicle Viatjant amb Santi Nogués: «Jordània, cruïlla entre el mar i el desert»
Festival Internacional de Cinema Memorimage
Cicle la Catalunya Ibera: «Economia i Societat a la Catalunya Ibera»
Curs Projecte Infància 0-6 anys «Vincles afectius i criances», a càrrec de Jaume Descarrega.
Presentació del Llibre de les bèsties, adaptació teatral de Cinta Mulet del text de Ramon Llull
Cineclub, cicle «Broadway a Hollywood»: The pirate
«Madeira» a càrrec de Filo Muñoz
Presentació del llibre Teresa de Jesús. Obra poètica, traduïda per Ramon Dachs
Inauguració de la Biennal Art 2016 per a joves
Escola de Dansa: Ballem per a tu

Sala d’actes
Vestíbul del Centre
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Reus, diferents espais
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala seccional
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Sala seccional
Sala d’actes
Sala Miquel Ventura
Sala d’actes
Sala Rosa Magrané
Sala d’actes
Sala Fortuny
Teatre Fortuny

17
14
25
16

NOVEMBRE 2016
dc 2
dj 3
dj 3
dv 4
ds 5
ds 5
dg 6
dl 7
dl 7
8 a 13
dt 8
dt 8
dt 8
dc 9
dj 10
dj 10
dv 11
ds 12

19.30 h
19.30 h
19.30 h
21 h
18 h
21
18 h
18.30 h
19 h
19 h
19 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
21 h

18
18
21
27
19
24
22
7
17
25
7
13
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Més informació a la pàg.

ACTIVITATS
dg 13
dl 14
dt 15
dt 15

18 h
19 h
Mati/tarda
19 h

dt 15
dc 16
dj 17
dv 18

19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h

dv 18
ds 19
ds 19
ds 19
dg 20
dl 21
dt 22

21 h
Matí/tarda
Matí/tarda
10 h
18 h
19 h
19 h

dt 22
dt 22
dc 23
dj 24
dj 24
dv 25
dv 25
ds 26
ds 26
dg 27
dl 28
dl 28
dt 29
dt 29
dc 30

19 h
19.30 h
19.30 h
19 h
19.30 h
19.30 h
21 h
10 h
21 h
8h
19 h
19.30 h
19 h
19.30 h
19.30 h

)(

You say tomato, de Joan Yago
Curs Història militar de la Guerra Civil (1936-39): «L’avenç feixista sobre Madrid»
Setmana de la Ciència. Organitza URV i Campus Antena Coneixement URV
Curs Projecte Infància 0-6 anys: «Creador@s de circumstàncies per aprendre en companyia»
a càrrec de Marisol Anguita
Presentació del llibre de poemes de Lurdes Malgrat «Senyals a la costa». Presenta: Fina Anglès
Cineclub, Cicle Luís Buñuel: El angel exterminador
«Les Garnatxes blanques i els seus Territoris», a càrrec de Lluís Ràfols
Presentació del Projecte Cooppel 2016, lluita contra el fracàs escolar. Presentació a càrrec de
Josep Maria Ferran. Actuació musical amb Jordi Català
Cineclub: Saul fia
TED x Reus
Projecció dels treballs de videocreació VOC de l’Òmnium Cultural
Monogràﬁc de teatre: Taller de cos «Comedia dell’arte» a càrrec de Pere Ferrant
Codi Postal 00, espectacle infantil de la Cia Engruna Teatre
Cicle Viatjant amb Santi Nogués: «Austràlia, una mirada a les arrels»
Curs Projecte Infància 0-6 anys: «Per què encara expliquem contes de fades i de dracs?”,
a càrrec de M. Àngels Ollé.
Cicle Catalunya ibera: «Les manifestacions culturals iberes»
Xerrada «Ramon Llull i el món de l’espectacle» càrrec de Lenke Kóvacs
Cineclub, cicle «Broadway a Hollywood»: The band Wagon
Club de lectura de novel·la negra: La casa de les papallones, de Teresa Solana
«La mare de Déu torna a Escala Dei. Crònica d’una reposició» a càrrec de Ramon Aloguin
Cicle Eduard Toda. Vida i obra: «Els Toda de Riudoms», a càrrec de Joan Torres Domènech
Concert de Santa Cecília de la Banda Simfònica de Reus
Escola de Dansa: Seminari de clàssic
La dona no reeducable, d’Stefano Massini. Direcció Lluís Pasqual. Amb Miriam Iscla
Excursió al Montsant sortint d’Escala Dei
Curs Història militar de la Guerra Civil (1936-39): «La defensa de Madrid»
Presentació del volum 136 de les Edicions CL d’Isabel Martínez sobre la fàbrica Crolls de Reus
Curs Projecte Infància 0-6 anys. «Educar les noves generacions, des del punt de vista dels pares/mares»
Sessió En Veu Alta: Albert Nolla presenta la seva traducció de L’avinguda dels misteris, d’Irving
Cineclub, cicle Luis Buñuel: «Le journal d’une femme de chambre»

Teatre Bartrina
Sala seccional
Teatre Bartrina

19
24
11

Sala d’actes
Sala Miquel Ventura
Sala d’actes
Sala Rosa Magrané

22
7
17
25

Sala d’actes
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala Hortensi Güell
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala seccional
Sala Miquel Ventura
Sala d’actes
Sala de projeccions
Sala d’actes
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Aules de dansa
Teatre Bartrina
Escala Dei
Sala seccional
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala Miquel Ventura
Sala d’actes

16

19
25
22
24
6
17
10
25
24
20
19
25
24
8
22
9
17

Més informació a la Pàg.

ACTIVITATS
DESEMBRE 2016
dj 1
19.30 h
dj 1
19.30 h
dj 1
19.30 h
ds 3
21 h
dg 4
19 h
dl 5
19 h
dc 7
19.30 h
ds 10
21 h
dg 11
18 h
dl 12
19 h
dl 12
19.30 h
dt 13
19 h
dt 13
19.30 h
dc 14
19.30 h
dc 14
19.30 h
dj 15
19 h
dj 15
19.30 h
dv 16
19.30 h
dv 16
21 h
ds 17
19 h
dg 18
8h
dl 19
19 h
dt 20
19 h
dc 21
19 h
dc 21
19.30 h
dj 22
19 h
23 a 5 de gener Matí i tarda
ds 26
19 h
27 a 30
Matí/tarda

Conferència «Saps com prevenir el càncer de colon?», a càrrec de la Dra. Isabel Sabaté Aineto
Projecció «Espeleologia» a càrrec de Cèsar Pastor
Cicle el Liceu visita Reus: «Werther: la gran òpera romàntica francesa»
L’estiueig, de Carlo Goldoni. Direcció: Ester Cort. Espectacle de la Gata Borda i Tebac.
L’estiueig, de Carlo Goldoni. Direcció: Ester Cort. Espectacle de la Gata Borda i Tebac.
Curs Història militar de la Guerra Civil: «El setge de Madrid: batalles del Jarama i Guadalajara»
Cineclub, cicle «Broadway a Hollywood»: An american in Paris (Un americà a París)
«història», de Jan Vilanova Claudin. Direcció: Pau Roca
«Les supertietes», de la Cia. Les Bianchis
Curs Història militar de la Guerra Civil (1936-39): «Els darrers combats entorn Madrid: Brunete»
Presentació del llibre: «Poble català posa’t a caminar. 40 anys de la marxa de la llibertat»
Cicle La Catalunya Ibera: «Les comunitats iberes sota el domini de Roma»
Cicle Lletres del Camp: la trajectòria literària de Marta Magriñà. Presenta: Josep Baiges
Inauguració de l’exposició de Mayte Vieta. Fons de la Fundació Vila Casas
Cineclub, cicle Luís Buñuel: «Le charme discret de la bourgeoise»
Club de lectura de novel·la negra: «Parlem amb el comissari Manuel Ferrol»
Reunió de Nadal de la Secció Excursionista
Cicle Eduard Toda. Vida i obra: «Eduard Toda i Poblet», a càrrec de Gener Gonzalbo
Cineclub: «The Dressmaker»
Concert de la Cobla Reus Jove
Excursió de Nadal de la Secció Excursionista
Cicle Viatjant amb Santi Nogués: «Melbourne i Sidney, cita amb la modernitat»
Concert de Nadal de l’Escola de Música del Centre
Projecte «La pe i el Cordi», Representació del Ballet El Trencanous
Cineclub, cicle «Broadway a Hollywood»: All That Jazz
Projecte «La pe i el Cordi», Representació del Ballet El Trencanous
«Calaix de sastre», mostra d’artesania
El poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra
Cursets de dansa contemporània

Sala Hortensi Güell
Sala Rosa Magrané
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala seccional
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala seccional
Sala d’actes
Sala seccional
Sala d’actes
Sala Fortuny
Sala d’actes
Sala de projeccions
Sala Rosa Magrané
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Vestíbul del Centre
Teatre Bartrina
Aules de dansa

23
25
23
19
19
24
17
19
19
24
23
24
7
13
17
10
25
24
16
25
25
20
17
20
19
20

)!

Membres d’Honor del Centre de Lectura

Col·laboren:

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
Fotograﬁes: Josep M. Toset: llibre Rules and examples of perspective proper for painters and architects, 1707 London. Biblioteca Centre Lectura. Consulteu totes les activitats, actualitzades dia a dia, a www.centrelectura.cat
Si voleu rebre setmanalment la programació del Centre de Lectura per correu electrònic adreceu-vos a secretaria@centrelectura.cat
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