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Lletra de convit
EL FOMENT DE LA CULTURA
No és balder recordar que els dos primers apartats de
l’article 1 dels actuals Estatuts del Centre de Lectura
de Reus indiquen clarament que «és una societat
privada, amb vocació de servei públic que, des de la
seva fundació l’any 1859, té com a ﬁnalitat el foment
de la cultura en totes les seves manifestacions» i que
«conscients els seus socis que l’única manera lògica,
natural i, per tant, exclusiva de servir la cultura universal
a Catalunya és servir la cultura catalana, dedicaran
tots els seus esforços a aquesta ﬁnalitat». A més, s’hi
remarca que el Centre «és una entitat exempta de tot
esperit de lucre, apartidista, laica i tolerant amb totes
les idees democràtiques i que no permet cap tipus de
discriminació per raó de sexe, ètnia, religió, ideologia o
qualsevol altra circumstància».
Ja fa uns quants mesos, els Museus de Reus i el Centre
de Lectura van coorganitzar una àmplia exposició sobre
la història de la nostra entitat, coordinada per Joan
Navais, Marc Ferran i qui ara signa aquestes ratlles. D’un
dels textos que van fer part d’aquella mostra n’extrec
aquests paràgrafs:
«És inqüestionable que, d’ençà de la seva creació el
1859 i amb alts i baixos, el Centre de Lectura sempre
ha demostrat amb fets la seva vocació de servei públic,
per a la ciutat, la cultura i el país. En un context de greu
crisi econòmica i política global, el 2009 es va celebrar
el cent cinquantè aniversari de l’entitat. Així, amb més

d’un segle i mig de fer ciutat i cultura a les espatlles, el
Centre de Lectura és l’ateneu –en actiu– més antic de
Catalunya i amb una de les biblioteques patrimonials
més importants i preuades del país. La vitalitat i el
potencial de l’entitat són ben visibles en els milers
d’actes i activitats que s’han dut a terme en els darrers
anys: projeccions de l’incombustible CineClub, cicles
commemoratius, jornades, teatre, activitats literàries,
escoles, excursions, tallers, conferències, exposicions… I,
tot plegat, amb l’ambició de seguir endavant, de millorar
l’oferta cultural i docent, d’adaptar-la als reptes del segle
XXI i d’engrandir i digniﬁcar la cultura i el coneixement
per a tothom.»
I permeteu-me encara que transcrigui els mots ﬁnals que
l’anterior i admirat president del Centre, Xavier Filella,
va publicar al començament del programa d’activitats
previstes per a l’hivern i la primavera del 2017, i que no
caldria dir que comparteixo –i alhora desitjo– plenament:
«La bona inèrcia cultural de l’entitat permet augurar per
als següents anys un bon futur, ja a les portes del 160è
aniversari pel 2019. L’exposició extraordinària [...] ho
deﬁneix: “Un segle i mig de cultura a Reus i a Catalunya.
La cultura que ha generat el Centre de Lectura”. Llarga
vida al Centre.»
Que així sigui.
Jaume Massó Carballido. President



Consell Directiu del Centre de Lectura.
President: Jaume Massó. Secretari general: Josep Fàbregas. Interventor general: Hèctor Fort. Secretària del Consell Directiu:
Carme Puyol. Director de la biblioteca: Xavier Robert. Director de qüestions jurídiques: Ricard Foraster. Directora d’activitats
acadèmiques: Meritxell Blay. Directora d’activitats culturals: Txell Ferré. Directora d’activitats artístiques: Aïda Marín. Director
d’activitats cientíﬁques: Xavier Correig. Directora d’activitats literàries: Agnès Toda. Director d’obres i manteniment: Alfred
Lerga. Director de projectes i relacions institucionals: Josep Iglesias.

CONSELL DIRECTIU / PROTECCIÓ DADES

Plenari de Juntes
Mesa del Plenari. President: Joaquim Besora. Vicepresident: Jordi Huguet. Secretaris: Antoni Llaveria, Joan M. Pàmies i Francesca
Guinovart. Vocals: Adelaida Amigó, Josep Cos, Clàudia Egea, Montserrat Auqué i Frederic Samarra.



Seccions. Comunicació: Joan M. Pàmies (president), Marcel Banús, Xavier Guix, Isabel Martínez i Gerard Gort. Ciències de l’Educació:
M. Betlem Oriol (presidenta), Carme Just, Margarida Arnedo, Núria Olesti i Antoni Llaveria. Música: Antoni Colom (president), M. Glòria
Mariné, Mar Granell, Núria París i Adelaida Amigó. Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques: Joaquim Besora (president), M. Carme
Safont, Rosa Novell, Lídia Martorell i M. Mercè Folch. Excursionista: Andreu Ferré (president), Andreu Pujol, M. Jesús Balañà, Ramon
Salvat i Francesca Guinovart. Ciències Exactes, Físiques i Naturals: Josep Cos (president), Josep Oliva, Octavi Forns, Josep M. Toset
i Francesc Amorós. Tecnologia: Iban Cabrelles, Aureli Trujillo, Miquel Domingo, Jordi Huguet i Guillem Martínez. Secció d’Art: Aureli
Ruiz (president), Clàudia Egea, Aïda Marín, Albert Macaya i Teresa Felip. Llengua i Literatura: Montserrat Auqué (presidenta), Dolors
Juanpere, Jordi Balsell, Dolors Esquerda i Montserrat Moragas. Geograﬁa i Història: Antoni Olmos (president), Frederic Samarra, Joan
Navais, Hèctor Fort i Marc Ferran.
Comissió de Garanties: Joan Ballester, Joaquim Mallafrè, Jordi Agràs i Xavier Filella.

COMUNICAT INFORMATIU ALS SOCIS I USUARIS DEL CENTRE DE LECTURA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les vostres 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-vos 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. Podeu 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 correu electrònic a secretaria@centrelectura.cat,
adjuntant en ambdós casos fotocòpia del vostre DNI.

Lliçó inaugural
Dijous 26 d’octubre, a les 19.00 h, a la sala d’actes Emili Argilaga,
lliçó inaugural del curs acadèmic 2017-2018 del Centre de Lectura:
conferència «La Segona Guerra Mundial revisitada: feixisme, lluita
per l’hegemonia i recursos naturals», a càrrec del Dr. Joan Maria
Thomàs Andreu, investigador ICREA Acadèmia i professor d’Història
Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili. Presentació a càrrec
de Jaume Massó, president del Centre de Lectura.
Joan M. Thomàs Andreu (Palma de Mallorca, 1953) és doctor en
Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona
(1991) i actualment professor titular acreditat com a catedràtic
d’Història Contemporània a la URV. Ha estat professor convidat,
director de màster i conferenciant en diverses universitats d’arreu
del món (inclosos el Japó, la Xina, Austràlia, Nova Zelanda i Israel)
i és membre de diferents acadèmies, associacions, societats i
consells editorials de Catalunya, de l’Estat espanyol i dels Estats
Units. S’ha especialitzat en la història del feixisme espanyol i de la
relació del franquisme amb els Estats Units abans, durant i després
de la Segona Guerra Mundial. Entre altres reconeixements a la seva
activitat professional i a la qualitat docent, ha obtingut el premi
Ciutat de Barcelona d’Història (1992), el de la Crítica Serra d’Or
(1993) i la medalla Narcís Monturiol al mèrit cientíﬁc i tecnològic de
la Generalitat (2015). Ha publicat un gran nombre de monograﬁes
i d’estudis, entre els quals Falange, Guerra Civil, franquisme (1992),
José Mª Fontana. Biografia política d’un franquista català (Edicions del
CLR, 1997), Roosevelt and Franco. From the Spanish Civil War to Pearl
Harbor (2008), La Batalla del Wolframio (2010), Franquistas contra
franquistas (2016) i José Antonio. Realidad y mito (2017).



33è Memorial per la Pau Josep i Liesel Vidal

33È MEMORIAL PER LA PAU JOSEP I LIESEL VIDAL

Divendres 6 d’octubre, a les 20.15 h,
a la sala d’actes Emili Argilaga, acte
de concessió del 33è Memorial per la
Pau Josep i Liesel Vidal, que ha estat
atorgat ex-aequo a l’ONG Arxivers
sense Fronteres i a la campanya Banca
Armada.



Arxivers sense Fronteres (AsF) es va crear l’any 1998 a
Barcelona per cooperar solidàriament en l’àmbit dels arxius i el
patrimoni documental, com a testimoni de la identitat dels pobles
i la garantia dels drets humans. AsF, doncs, coopera amb les
institucions i les entitats que tenen el seu patrimoni documental
en perill per causes alienes a la seva voluntat, com poden ser
els països que han patit alguna catàstrofe natural o que han
sofert algun conﬂicte bèl·lic, o quan els seus ciutadans s’han vist
perseguits per la seva ideologia, identitat o cultura.
La campanya Banca Armada –impulsada per les entitats Delàs
Centre d’Estudis per la Pau, SETEM, Col·lectiu RETS, Justícia i Pau
i l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) –, va néixer
l’any 2007 per denunciar les inversions de les entitats ﬁnanceres
en la indústria militar i sensibilitzar i exigir unes polítiques
ètiques i responsables socialment. La indústria militar és un
negoci que alimenta conﬂictes armats i contribueix directament
a la vulneració dels drets humans i a generar patiment i
desplaçaments forçats.

Nova etapa del Memorial
Han passat 32 anys d’ençà que, amb el mecenatge de
Liesel Vidal, es va crear el Memorial per la Pau per retre
homenatge a la ﬁgura de Josep Vidal Llecha, il·lustre
advocat reusenc que va exercir de magistrat d’audiència
i de jutge durant la Generalitat republicana. El Memorial
premia persones i entitats dedicades a la defensa i
al foment de la pau, el desarmament, l’ecologia i la
fraternitat universal. Al cap de 33 edicions, els objectius
no tan sols no s’han superat sinó que continuen més
vius que mai amb tot tipus de drames humans: la fam,
la migració, la lluita per la supervivència, els camps de
refugiats, la pobresa extrema, el terrorisme…
A partir d’enguany, i fruit de la complicitat que l’Associació
Vidal Llecha i el Centre de Lectura sempre han mantingut,
l’organització del Memorial per la Pau la lidera l’entitat
reusenca a partir d’un conveni de col·laboració que
n’allarga la continuïtat ﬁns al 2026 gràcies al suport
econòmic de la viuda de Josep Vidal, la Liesel. Per aquest
motiu, el premi es convoca sota la denominació de
Memorial Josep i Liesel Vidal. Era de justícia incorporar-hi,
després de tants anys de suport desinteressat, el nom de
la Liesel, coneixedora i mecenes de la nostra cultura, sòcia
d’honor del Centre de Lectura i persona que des de Nova
York continua recordant-se dels orígens del seu marit.

Programació de l’Escola de Lletres de la biblioteca
i de la SecCió de Llengua i Literatura

Taller d’escriptura per a adults II (dijous)
Professor: Ramon Sanz
Edat: a partir de 18 anys
Nombre màxim d’assistents: 15
Horari: dijous cada quinze dies, de 19.00 a 20.30 h
Preu: 15€ socis / 30€ no socis
Per inscriure-s’hi cal haver cursat el nivell inicial
Inici: dijous 5 d’octubre
Curs d’iniciació al guió cinematogràﬁc
Professor: Albert Casanovas Llort
Edat: a partir de 16 anys
Horari: dilluns i dimecres, de 19.30-21.30
Preu soci: pagament únic 650€, pagament fraccionat 750€
(250€ per trimestre)
Preu no soci: pagament únic 750€, pagament fraccionat 840€
(280€ per trimestre)
Inici: dilluns 2 d’octubre

Taller d’enquadernació
Grup A (dimecres) / Grup B (dijous)
Professora: M. Rosa Molas
Edat: a partir de 18 anys
Places limitades
Horari: de 17.00-20.30. Aula
d’enquadernació (90 hores)
Durada: del 8 de novembre al 31 de
maig
Preu: es contemplen diverses opcions:
A. 45 hores durant la primera o durant la segona part del
curs
B. 45 hores alternant setmana sí, setmana no
Preu 90 h: 250€ + 20€ de material
Preu 45 h: 125€ + 20€ de material
Per cursar aquest taller cal ser soci del Centre de Lectura
AVANÇ GENER-MARÇ
Taller de lectura en veu alta
Professora: Rosa Mateu
Edat: a partir de 18 anys
Periodicitat: setmanal
Durada: els dilluns, de febrer a maig
Curs organitzat conjuntament amb la Secció de Ciències
Socials, Polítiques i Econòmiques

ESCOLA DE LLETRES

OFERTA FORMATIVA
Taller d’escriptura per a adults I (dimarts)
Professor: Ramon Sanz
Edat: a partir de 18 anys
Nombre màxim d’assistents: 15
Horari: dimarts cada quinze dies, de 19.00 a 20.30 h
Preu: 15€ socis / 30€ no socis
Inici: dimarts 10 d’octubre



OFERTA DINAMITZADORA
Homenatge a Charles Baudelaire
Divendres 29 de setembre, al vestíbul de la biblioteca, exposició bibliogràﬁca de diverses traduccions de Charles Baudelaire amb motiu del Dia de la Traducció i per commemorar el
150è aniversari de la mort de l’escriptor francès.
Dimarts 12 de desembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes
Emili Argilaga, el Col·lectiu En Veu Alta oferirà la lectura
dramatitzada de Petits poemes en prosa, de Charles Baudelaire,
traducció de Joaquim Sala-Sanahuja. Amb les veus de
Montserrat Auqué, Dolors Esquerda, Francina Baldrís i Jordi
Francesch. Direcció: Dolors Juanpere. Presentació a càrrec de
Dolors Sugranyes Liñana, llicenciada en Filologia Catalana.
Charles-Pierre Baudelaire (París, 1821-1867) fou un
dels poetes més inﬂuents del segle XIX i se l’anomenà
«el poeta maleït» per la seva vida de bohèmia i els
seus excessos. El 1857 publica la primera versió
del poemari Les flors del mal, plena de blasfèmies,
obscenitats i violència. Baudelaire és condemnat a
pagar una multa i a eliminar sis poemes. L’autor, que
esperava la consagració, és condemnat. El rancor ja no
l’abandonarà. El 1860 publica Els paradisos artificials,
dedicat a l’haixix i l’opi. El 1861, la segona edició de Les flors
del mal
mal, corregida i augmentada, passa quasi desapercebuda.
Les seves xacres físiques i psíquiques s’afegeixen a la misèria
econòmica. El 1864 viatja a Bèlgica amb la intenció de
pronunciar-hi conferències, però el projecte resulta un fracàs.
A Pobra Bèlgica plasma l’odi contra el liberalisme, l’escola, la
família, l’acadèmia. El 1866, una trombosi arterial li provoca
hemiplegia amb afàsia, fruit de dècades de síﬁlis, alcohol i
opi. Als quaranta-sis anys mor als braços de la seva mare. El
1869 n’apareixen les Obres completes, incloent-hi els poemes



en prosa de El Spleen de París, la majoria dels quals s’havien
publicat a la premsa. També de manera pòstuma es publiquen
els seus últims manuscrits: Fusées, Mon coeur mis à nu i
Hygiène, que preﬁguren l’estil fragmentari de les avantguardes.
El 1922 apareix l’edició crítica i comentada de la seva obra en
dinou volums. El 1931, la col·lecció «La Pléiade»
el consagra com a clàssic.
LLETRES DEL CAMP
Cicle que repassa la trajectòria literària dels
escriptors del Camp de Tarragona.
Dijous 19 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala
Miquel Ventura, Jordi Ledesma explicarà la seva obra. Nascut
a Cambrils el 1979, Jordi Ledesma va estudiar a l’Escola d’Arts
i Oﬁcis de Tarragona. Va autopublicar la seva primera obra,
el poemari Agua de mayo i, posteriorment, es va decantar pel
gènere negre amb la novel·la Narcolepsia (Editorial Alrevés,
2012), que també ha estat publicada a Mèxic per Ediciones B
amb el títol Narcosis. Amb Narcolepsia va quedar ﬁnalista dels
Premis Literaris Novela Negra de Gijón. A més, és autor del
guió del curtmetratge Checkout (Quartoﬁlms, 2015), basat en
un dels seus relats. El 2016 va publicar Lo que nos queda de
la muerte, amb què va guanyar el Premi Novelpol 2017 i el V
Premio de Novela Pata Negra.
PREMIS LITERARIS ÒMNIUM BAIX CAMP
Divendres 1 de desembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes
Emili Argilaga, acte de lliurament dels XXXVII
Premis Literaris Baix Camp per a Joves Escriptors.
Vivim i divertim-nos en català
Un espai radiofònic programat per a aquest
trimestre, conduït per joves, en què es debat l’ús

del català entre els joves i en diversos àmbits. L’enregistrament
en àudio es podrà escoltar a través de LANOVA Ràdio els
dijous del mes d’octubre a les 15.30 h (amb reposició a les
20.00 h) i constarà de quatre taules rodones:
5 d’octubre: «Els concursos literaris per a joves».
12 d’octubre: «L’ús del català a les xarxes socials».
19 d’octubre: «El català en l’esport».
26 d’octubre: «Com aprenen català els joves nouvinguts».
Amb el suport de:

MÒSTRA DE CINÈMA OCCITAN
La Mòstra de Cinèma Occitan ofereix una visió
panoràmica de la llengua i la cultura occitanes a
través de creacions audiovisuals i contribueix a
bastir una xarxa d’exhibició pública, a Catalunya
i a Occitània, amb la col·laboració d’institucions,
entitats culturals i empreses catalanes i occitanes. Ho
organitza: biblioteca del Centre de Lectura, Direcció
General de Política Lingüística del Departament de
Cultura de la Generalitat i Carrutxa.
Dimarts 24 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala d’actes d’Emili
Argilaga, projecció de Fecas e Godilhs. Presentació a càrrec de
Salvador Palomar, etnòleg i membre de Carrutxa.
Any: 2004. Gènere: documental. Durada: 69 minuts.
Producció: Coquina Mesclanha Latina. Realització: Pèire Brun.
Llengua: occità, amb subtítols en català.
Sinopsi: Els carnavals de la vall de l’Aude, que duren des de ﬁnals
de gener a principis d’abril, tenen l’honor de ser els més llargs del
món. Limós i les localitats veïnes s’organitzen per oferir aquest
espectacle festiu i participatiu, atorgant-li una singularitat pròpia
i única. Els moliners, que obren el carnaval, i tot un seguit de per-

sonatges tradicionals, entre els quals destaquen les fecas i els godilhs,
confereixen caràcter a una festa que troba el seu origen en la trepitjada
del raïm, d’on provenen els moviments de peus i de braços que, al llarg
del temps, han donat lloc als passos de dansa i a una gesticulació que
serveix per expressar els sentiments i els estats d’ànim dels dansaires.
ALTRES ACTIVITATS
Divendres 27 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala d’actes
Emili Argilaga, presentació de la novel·la Zanoni d’Edward
Bulwer-Lytton, traduïda per Joaquim Mallafrè. Zanoni
(Editorial Adesiara) és una novel·la fantàstica ambientada
en la Revolució Francesa. Presentaran el llibre Joaquim
Mallafrè, l’escriptor Jordi Llavina i l’editor Jordi Raventós.
TRESORS DE LA BIBLIOTECA
Ofrena cordial del Centre de Lectura al seu President
Enric Aguadé i Parés en homenatge d’adhesió i simpatia a la seva gestió. Reus: [s.n.], desembre del 1959.
Àlbum de signatures dels socis del Centre de Lectura,
que recull pintures i dibuixos de reconeguts artistes
reusencs com Joan Rebull, Ceferí Olivé i Ferré Revascall, entre d’altres.
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Dijous 26 d’octubre, a les 19.00 h, Irène, de Pierre Lemaitre.
Dijous 30 de novembre, a les 19.00 h, Temps de rates, de Marc Moreno.
Dijous 21 de desembre, a les 19.00 h, conferència «Holmes, Doyle
i l’arqueologia», a càrrec de Jaume Massó
CLUB DE LECTURA INFANTIL/JUVENIL
Club de lectura per a nens i nenes d’entre 9 i 12 anys, conduït per
Marta Vidal. Els dijous 19 d’octubre, 16 de novembre i 21 de
desembre de 17.30 h a 18.30 h, a la sala de projeccions de la
biblioteca infantil.



Niepce

PROGRAMACIÓ DE LES SECCIONS DEL CENTRE

Les activitats de les SecCions



Secció de Ciències de l’Educació
Educació emocional i creativitat
La Secció de Ciències de l’Educació
i el Centre de Recursos Pedagògics
Baix Camp organitzen aquest curs, en què es
pretén aprofundir en el treball de les emocions
en l’àmbit educatiu. Des d’Aristòtil, que aﬁrmava que «educar
la ment sense educar el cor, no és educació en absolut», ﬁns
al contemporani Daniel Coleman, introductor de l’educació
emocional a les escoles, diversos especialistes en la matèria
tracten de donar eines per tal que els alumnes dels diferents
nivells educatius aprenguin a gestionar positivament les
emocions. El curs va adreçat a professionals de l’educació,
pares i públic interessat en el tema.
Dimarts 17 d’octubre, a les 19.00 h, a la sala d’actes
Emili Argilaga, inauguració del curs amb «La dansa i les
emocions», a càrrec de Mònica Rincón i Juny Cases,
professores de l’Escola de dansa del Centre de Lectura.
L’activitat constarà de dues parts. En la primera, es podrà
gaudir d’un fragment de l’espectacle Emociona’t i d’una
pràctica sobre les emocions que anirà a càrrec de la
companyia Souldance. La segona part tractarà sobre el
moviment a l’aula sota el paraigua del projecte «La Pe i
el Cordi fan ballar l’escola», que s’emmarca dins l’ARE
(Activitats i Recursos Educatius de la Regidoria d’Ensenyament
de Reus). Seguidament es realitzarà una demostració pràctica
i participativa d’una de les sessions del projecte. Al ﬁnal de
l’acte hi haurà un col·loqui participatiu.

Dimarts 24 d’octubre, a les 19.00 h, a la sala Hortensi Güell:
«Les emocions i la creativitat», a càrrec de Francesc Sáinz
Bermejo, psicoterapeuta, psicoanalista i doctor en psicologia
per la Universitat Ramon Llull. Amb aquesta conferència
s’inaugurarà el curs acadèmic 2017-2018 de l’Antena del
Coneixement de la URV a Reus.
Dimarts 7 de novembre, a les 19.00 h, a la sala d’actes Emili
Argilaga: «Les emocions i la creativitat en la música», a càrrec
de M. Mar Martori Toyas, mestra en musicoteràpia i professora
del Conservatori de Música de Vila-seca; i Cristina Duran
Salvadó, professora de música a secundària i musicòloga.
Dimarts 14 de novembre, a les 19.00 h, a la sala d’actes
Emili Argilaga: «Les emocions i la creativitat en les arts
plàstiques», amb Juana M. Sancho Gil, doctora en pedagogia;
i Fernando Hernández Hernández, catedràtic de la Facultat de
Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
Dimarts 21 de novembre, a les 19.00 h, a la sala d’actes
Emili Argilaga: «Experiència i bones pràctiques d’educació
emocional en diversos centres docents del Baix Camp» (CPEE
Alba de Reus, l’Escola Mestral de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant i l’Institut Roseta Mauri de Reus).
Dimarts 28 de novembre, a les 19.00 h, a la sala d’actes
Emili Argilaga: «Les emocions i la creativitat a l’escenari», amb
Jaume Descarrega Font, psicòleg i president de la delegació de
Tarragona del Col·legi Oﬁcial de Psicologia; i Josep M. Alcañiz
Rodríguez, psicòleg de l’Escola d’Educació Especial Sant Rafael
de Tarragona.

CICLE DE CINEMA ESPIRITUAL
Cicle organitzat conjuntament amb la Secció de Ciències
Polítiques, Socials i Econòmiques, amb l’objectiu d’ apropar
l’espectador a pel·lícules que reﬂecteixen tant la sensibilitat
d’algunes de les tradicions religioses com les grans qüestions
que tot ésser humà es fa en algun moment de la seva
trajectòria vital: el sentit de la vida i de la mort, la llibertat,
l’amor, les malalties, la justícia i la solidaritat des d’una
perspectiva transcendent, etc. En deﬁnitiva, són pel·lícules que
conviden a la reﬂexió i no deixen indiferent l’espectador.
PROGRAMA: Divendres 17 de novembre, a les
19.30 h, a la sala d’actes Emili Argilaga, projecció
d’El fill de Saül
Saül, de László Nemes. Saül Auslander,
presoner hongarès que treballa en un dels crematoris
d’Auschwitz, topa amb el cadàver d’un nen que
li sembla que és el seu ﬁll i decideix intentar
l’impossible: fer-lo desaparèixer i trobar un rabí per
enterrar-lo.
Divendres 24 de novembre, a les 19.30 h,
a la sala d’actes Emili Argilaga, projecció de Lo
que de verdad importa, de Paco Arango. L’Alec,
un enginyer propietari d’una empresa que ha fet
fallida, descobreix un dia que té una capacitat
miraculosa per guarir les persones malaltes.
Dissabte 25 de novembre, a les 18.00 h,
a la sala d’actes Emili Argilaga, projecció de la pel·lícula
re de Dennis Bots. El ﬁll petit d’una família
Storm. Letter of fire,
neerlandesa que ha abraçat el protestantisme,
viu una carrera contra el temps per salvar el seu
pare de la inquisició catòlica. Aquesta projecció
s’emmarca en el context de la celebració dels 500
anys de la reforma protestant.

Secció de Ciències Polítiques, Socials i Econòmiques
Diumenge 17 de setembre, a les 12.00 h, a la biblioteca,
acte commemoratiu en record del bombardeig del 17
de setembre del 1937, que afectà la biblioteca i les
dependències del Centre de Lectura. Plàcid Garcia-Planas,
director del Memorial Democràtic de la Generalitat, dissertarà
sobre el tema «Guerra viscuda i memòria». Cloenda de l’acte
amb la lectura d’un poema a càrrec de Josep M. Roig.
Dilluns 18 de setembre, a les 19.30 h, a la sala
d’actes Emili Argilaga, Cinefòrum organitzat per
l’Associació d’Alzheimer de Reus, amb la col·laboració de
la Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques.
Projecció de la pel·lícula Siempre Alice i reﬂexió i debat
dels següents temes: primers senyals d’alarma de la
malaltia, diagnòstic i reacció, com afecta la malaltia a la
família i com se sent una persona amb Alzheimer.
Dimarts 19 de setembre, a les 19.30 h, a la sala Hortensi
Güell, presentació de la versió catalana del llibre La història
m’absoldrà de Fidel Castro, a càrrec de Xavier Ferré.
Presentarà l’acte Joaquim Basora, president de la Secció de
Ciències Polítiques, Socials i Econòmiques.
Dijous 5 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala d’actes Emili
Argilaga, «El Liceu visita Reus: Un ballo in maschera, de
Giuseppe Verdi». Pol Avinyó, musicòleg, crític d’òpera
i membre de la direcció del Gran Teatre del Liceu,
presentarà aquesta òpera de Verdi, que es posarà en
escena al coliseu barceloní del 7 al 29 d’octubre.
Divendres 20 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala
d’actes Emili Argilaga, conferència «L’angoixa, un efecte dels
nostres temps: els seus diversos tractaments», a càrrec de
Luis Izcovich, metge psiquiatre. Acte coorganitzat amb el
Fòrum Psicoanalític Mare Nostrum.



Dijous 30 de novembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes
Emili Argilaga, conferència «Angeleta Ferrer i Sensat (19041992), pedagoga i catedràtica a Reus, Mataró i Barcelona»,
a càrrec de Carles Bastons, doctor en Filologia Catalana,
catedràtic d’institut i professor de la Universitat de Barcelona.
Divendres 15 de desembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes
Emili Argilaga, conferència «El lugar de lo femenino en la
actualidad. Perspectivas psicoanalíticas del No-TODO»,
a càrrec de Rithée Cevasco, psicoanalista i sociòloga. Acte
coorganitzat amb el Fòrum Psicoanalític Mare Nostrum.
Secció de Tecnologia
Dilluns 16 d’octubre, a les 20.15 h, a la sala d’actes
d’Emili Argilaga, presentació de la novel·la El silenci de
Vallbona de Teresa Duch. Presentaran el llibre Raquel
Vallbona,
Estrada i Joaquim Basora. Teresa Duch (Vimbodí, 1956)
proposa a El silenci de Vallbona (Terralgnota Ediciones)
una història de misteri ambientada al monestir de
Vallbona de les Monges, en què totes les abadesses
que l’han regit durant vuit segles han amagat un
secret relacionat amb el testament de la reina Violant
d’Hongria L’última abadessa ha estat assassinada i un mosso
d’esquadra i una criminòloga hauran de resoldre el misteri.
Dijous 14 de desembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes Emili
Argilaga, presentació del llibre Josep Pla i la censura invisible, de
Josep C. Vergés. Presentarà l’acte Guillem Martínez. Josep C.
Vergés (Barcelona, 1947) explica en el llibre com Josep Pla i
el seu editor, Josep Vergés Matas –pare de l’autor–, van
patir la censura de Franco sense aﬂuixar mai. Les mil
cartes que es van escriure durant quatre dècades diuen
talment el que pensaven perquè eren entregades en
mà per Facundo, el recader de Palafrugell.



CICLE DE CONFERÈNCIES DE L’ASSOCIACIÓ DE
RELACIONS CULTURALS CATALUNYA-ISRAEL (ARCCI)
Dilluns 2 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala d’actes Emili
Argilaga, «La comunitat jueva de Reus a l’edat mitjana», a
càrrec d’Andreu Lascorz.
Dilluns 6 de novembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes
Emili Argilaga, «L’Holocaust dels jueus catalans», a càrrec
d’Andreu Lascorz.
Dilluns 4 de desembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes
Emili Argilaga, conferència «Les comunitats jueves
catalanes», a càrrec d’Andreu Lascorz.
Secció Excursionista
Dijous 21 de setembre, a les 19.30 h,
a la sala d’actes Emili Argilaga,
presentació dels llibres Guia de camp dels
ocells a Catalunya i Guia de rapinyaires de Catalunya, a
càrrec de Fran Tabalon, Carles Álvarez-Cros i Àlex Ollé.
Dijous 5 d’octubre, a les 19.30 h, a sala Rosa Magrané,
assemblea general de socis de la Secció Excursionista.
Dissabte 7 d’octubre, a les 8.00 h, excursió matinal a les
Borges-Rocabruna.
Dilluns 16 d’octubre, a les 19.00 h, a la sala Emili
Argilaga, cicle «Viatjant amb en Santi Nogués»: «Borneo:
orangutans». Coorganitzat
els nostres parents, els orangutans»
amb l’Associació de Prejubilats i Pensionistes del BBVA.
d’octubre, a les 19.30 h, a la sala d’actes Emili
Dijous 19 d’octubre
Argilaga, conferència «L’aportació de l’excursionisme cientíﬁc
a l’arqueologia de Catalunya», a càrrec de la Dra. Margarida
Genera i Monells, prehistoriadora i arqueòloga.
Dijous 26 d’octubre, a les 20.00 h, a la sala Rosa Magrané,
castanyada.

ALTRES ACTIVITATS DE VIATGES
Divendres 10 de novembre, a les 19.30 h,
a la sala d’actes Emili Argilaga, projecció del
documental Viatge a Croàcia i Eslovènia... tot
passant per Venècia, a càrrec de Pere Aleu.
41è APLEC EXCURSIONISTA DELS PAÏSOS CATALANS
El 41è Aplec dels Països Catalans, que aplegarà
centenars d’aﬁcionats a la muntanya de tots els territoris
de parla catalana, està organitzat per les cinc entitats
excursionistes de Reus: l’Associació Excursionista
Catalunya de Reus, el Club Excursionista Reddis i les
Seccions Excursionistes del Centre de Lectura, del Club
Natació Reus Ploms i del Reus Deportiu.
Dimecres 6 de desembre, a les 19.30 h, al Teatre Bartrina, acte
d’obertura del 41è Aplec Excursionista dels Països Catalans.
Dijous 7 de desembre, durant tot el dia, excursions i activitats
culturals i lúdiques, que es desenvoluparan a Reus, a les
muntanyes de Prades i a les serres de Montsant i Llaberia. Les
rutes per Reus, a les 10.00 h i a les 16.00 h, les coordinarà Carme
Just.
Dijous 7 de desembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes Emili
Argilaga, conferència «Usem o abusem de la natura?», a càrrec
de Màrius Domingo, naturalista.
Divendres 8 de desembre, durant tot el dia, excursions i
activitats culturals i lúdiques a Reus, les muntanyes de Prades i
les serres de Montsant i Llaberia.
Dissabte 9 de desembre, durant tot el dia, excursions i
activitats culturals i lúdiques a Reus, les muntanyes de Prades i
les serres de Montsant i Llaberia.
Diumenge 12 de desembre, cloenda del 41è Aplec
Excursionista dels Països Catalans.

PROGRAMACIÓ DE LES SECCIONS DEL CENTRE

Diumenge 29 d’octubre, a les 07.30 h, assistència al 53è
Dia del Camí de Muntanya a Pradell de la Teixeta.
Dissabte 4 de novembre, excursió mensual matinal dels
dissabtes. Itinerari per concretar.
Dijous 9 de novembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes Emili
Argilaga, projecció del documental Estats Units de costa a
costa. I part: Sant Francisco i parcs naturals, a càrrec de Joan
Ballester.
Dijous 16 de novembre, a les 19.30 h, a la sala Rosa
Magrané, projecció del documental Viatge a Escòcia, a càrrec
de Josep M. Beltran.
Diumenge 19 de novembre, a les 08.00 h, excursió
mensual matinal dels diumenges. Itinerari per concretar.
Dilluns 20 de novembre, a les 19.00 h, a la sala
d’actes Emili Argilaga, cicle «Viatjant amb en Santi
Nogués» «Iran, la capital del xiisme». Coorganitzat amb
Nogués»:
l’Associació de Prejubilats i Pensionistes del BBVA.
Dijous 23 de novembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes
Emili Argilaga, projecció del documental Estats Units de costa a
costa. II part: Chicago i Nova York, a càrrec de Joan Ballester.
Dijous 30 de novembre, a les 19.30 h, a la sala Rosa
Magrané, projecció del documental Eslovènia, on el somni de
la independència ja és una realitat, a càrrec d’Andreu Ferré i
Àngels Casamitjana.
Diumenge 17 de desembre, excursió de Nadal.
Dilluns 18 de desembre, a les 19.00 h, a la sala d’actes
Emili Argilaga, cicle «Viatjant amb en Santi Nogués»:
desert» Coorganitzat amb
«Els regnes de les ciutats del desert».
l’Associació de Prejubilats i Pensionistes del BBVA.
Dijous 21 de desembre, a les 20.00 h, a la sala Rosa
Magrané, festa de Nadal.



EL 41È APLEC DELS PAÏSOS CATALANS
Els Aplecs Excursionistes dels Països Catalans tenen
el seu origen l’any 1927, quan la Secció Excursionista
del Centre de Lectura de Reus, presidida per Josep
Iglésies, juntament amb entitats excursionistes
de Montblanc, Tarragona i Valls, té la iniciativa
d’organitzar un I Aplec Excursionista de les Comarques
Tarragonines al monestir de Santes Creus. Tot i el seu
nom, l’aplec també és obert a la resta de comarques
de Catalunya i s’hi conviden tots els excursionistes
del país. En el programa es feia constar que amb
els aplecs es pretenia «poder fer esponerós, entre
la nostra gent, l’amor a la muntanya i a les nostres
coses». El programa contemplava una missa cantada,
una cursa excursionista, sardanes a càrrec de la
Cobla la Principal de Valls i balls folklòrics interpretats
per l’Esbart Dansaire de l’Orfeó Reusenc, un àpat
de germanor i un concurs fotogràﬁc. No s’hi van
fer parlaments, ja que s’estava sota la dictadura
del general Primo de Rivera. L’aplec resultà un èxit
i aplegà unes dues mil persones. Posteriorment, la
Secció Excursionista del Centre de Lectura organitzà,
el 1986, el X Aplec dels PPCC a l’ermita de la Trinitat
de l’Espluga de Francolí, i l’any 2001, el XXV Aplec a
Prades, el qual formà part de la programació d’actes
en commemoració del centenari de la secció.
Actualment, els aplecs són un ampli marc de
conﬂuència i de convivència excursionista, d’intercanvi
d’experiències, idees, opinions i projectes, així com
d’apropament entre les diferents entitats i grups que
conﬁguren el col·lectiu excursionista, i de coneixença
entre els participants. És una trobada on són convidades
totes les entitats excursionistes catalanes, valencianes,
de les Illes, andorranes, alguereses, de les comarques



nord-catalanes i de la Franja al voltant del fet uniﬁcador d’una
mateixa llengua i la consciència i la voluntat de pertànyer a
una mateixa comunitat, amb una llarga història comuna i uns
trets culturals d’idèntiques arrels. El contingut i les activitats
dels aplecs són molt diversos. Les excursions es conﬁguren com
a coneixement de la contrada on es realitza la trobada, amb
itineraris de muntanya seleccionats per la seva representativitat.
Les excursions amb ﬁnalitat cultural permeten als participants
descobrir la riquesa del patrimoni local i comarcal.
Un altre tipus d’activitat són les explicacions culturals o
divulgadores de les característiques del lloc on es fa l’encontre
o, més àmpliament, sobre algun tema dels Països Catalans o
d’àmbit universal. Aquestes activitats poden ser exposicions,
conferències, col·loquis, audiovisuals i projeccions. Les activitats
més lúdiques com els focs de camp, les vetllades amb
animació musical i de dansa, les tertúlies espontànies o els
àpats de convivència, són estones molt importants per crear un
millor contacte i coneixement personal entre els participants i
també passar una estada animada, distesa i divertida.
L’edició del 41è Aplec dels Països Catalans està organitzada
per les cinc entitats excursionistes de Reus: l’Associació
Excursionista Catalunya de Reus, el Club Excursionista Reddis
i les seccions excursionistes del Centre de Lectura, del Club
Natació Reus Ploms i del Reus Deportiu. Les excursions es
faran en indrets emblemàtics de les muntanyes de Prades, el
Montsant i la serra de Llaberia. També s’organitzaran actes
culturals i recorreguts a peu per Reus. L’acte d’obertura de
l’aplec es farà al Teatre Bartrina del Centre de Lectura i el
sopar de cloenda, el foc de camp i el punt de trobada seran a
les dependències del Reus Deportiu.
Des d’aquí fem una crida a tots els socis a la participació en
aquest aplec, ja sigui col·laborant en l’organització o participant
en les excursions i les activitats culturals i lúdiques. En trobareu
més informació a http://entitatsexcursionistesreus.cat.

Exposicions al vestíbul del Centre de Lectura
Del 4 al 19 de setembre
setembre: «7 vermells»,
exposició de fotograﬁes de Vermell Grup
Fotogràﬁc, comissionada per Cori Pedrola.
El grup està format per Anna Padrol,
Antoni Bertran, Mei Plana, Jordi del Campo, Marisol
Conesa, Antoni Ruiz i Viki Llamas.

Del 5 al 16 de desembre: exposició de cartells
amb motiu de la commemoració dels 40 anys dels
Aplecs Excursionistes dels Països Catalans.
Ho organitza: Secció Excursionista del Centre de
Lectura (vegeu més informació a les pàg. 12 i 13).

Del 22 de setembre al 14 d’octubre:
«Alexandre Frias i Roig (1878-1963),
el metge dels infants». L’exposició
itinerant sobre l’Any Frias és una versió
reduïda de l’àmplia mostra que es va
realitzar del 10 de març al 22 d’abril al
Museu de Reus, per la qual van passar
més de dues mil persones. L’Any Frias
reivindica la ﬁgura d’aquest metge que
a principis del segle XX va convertir Reus en la ciutat
de l’Estat espanyol amb menys mortalitat infantil i
va adonar-se de la importància de la prevenció i la
vigilància de la salut infantil, ﬁns al punt d’esdevenir
un dels primers especialistes en pediatria de
Catalunya i de la resta de l’Estat.

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2017

Del 17 d’octubre al 9 de novembre: «Els udolsBria-Sirenes», exposició de fotograﬁes del reusenc
Pau Frigola. Inauguració: divendres 17 d’octubre a les
19.30 h, a càrrec de Josep M. Casanoves i M. Gràcia de la Hoz.
De l’11 de novembre al 2 de desembre: exposició
de fotograﬁes del 51è Concurs Aplec Baix Camp, que
organitza la Colla Sardanista Rosa de Reus.

Dies 6 i 7 d’octubre, a les 11.00 i a les 17.00 h
Punt de trobada: vestíbul de la biblioteca.
El Centre de Lectura s’afegeix un any més a la iniciativa
patrimonial europea, en una activitat coordinada per l’Institut
Ramon Muntaner. Es farà un recorregut per l’ediﬁci de l’entitat
per contemplar-ne el patrimoni artístic. El recorregut inclou
obres, entre altres artistes, de Santiago Rusiñol, Josep Roig i
Soler, Pau Gargallo, Melcior Domenge, Salvador Juanpere, Albert
Macaya, Manel Margalef, Joan Casals, Lluís Doñate, Antoni
Mas, Manel Llauradó, Neus Coll, Carles Amill, Baldomer Galofre,
Miquel S. Jassans, Carles Guerra, Ramon Ferran, Jordi Canudas
i Aureli Ruiz. Les Jornades Europees del Patrimoni se celebren
a tot Europa durant un cap de setmana d’octubre. A Catalunya
enguany es commemoren els dies 6, 7 i 8 d’octubre i el lema
suggerit pel Consell d’Europa és «Patrimoni i natura: un paisatge
de possibilitats» per posar en relleu els valors patrimonials
incorporats a la natura, la importància del medi ambient sobre
els estils de vida de les persones i la inﬂuència que té sobre el
benestar i el creixement socioeconòmic de les comunitats.



Les activitats de les escoles del Centre
Escola de Teatre
Dissabte 21 d’octubre, de 10.00 h a 14.00 h, a la sala
Hortensi Güell, taller de dansa i teatre per a actors dirigit per
Roberto Olivan. El taller s’adreça a tothom que estigui interessat en el
cos com a eina d’expressió.
Roberto Olivan inicià la seva formació a l’Institut del Teatre de Barcelona i a l’escola PARTS de Brussel·les. Dona els seus primers passos
com a ballarí professional en la prestigiosa companyia Rosas, dirigida
per Anne Teresa De Keersmaeker. També ha ballat sota la direcció dels
reconeguts creadors Robert Wilson, Tom Jansen i Josse de Pauw. Actualment, Olivan és el director de R.O.P.A. (Roberto Olivan Performing
Arts), una companyia de dansa que neix a Brussel·les l’any 2001. Així
mateix, dirigeix el Festival Deltebre Dansa, un esdeveniment internacional que se celebra des de 2004 i del qual també és fundador.
Escola de Música
Dissabte 16 de setembre, a les 12.00 h, a la sala Hortensi
Güell, concert familiar Què ens porta l’esquirol?, interpretat per
infants de 2 a 5 anys. Ho organitzen: l’Escola de música i la
Secció de Música del Centre de Lectura.
Diumenge 17 de setembre, a les 12.15 h a l’església de Vilaplana
i a les 19.00 h a l’església de Sant Joan de Reus, concert de
presentació de l’Orquestra d’alumnes i antics alumnes de l’Escola
de Música del Centre de Lectura.
Escola d’Art
Els dimarts 3, 10 i 17 d’octubre, de 16.30 a 19.00 h, cicle de
tallers de pintura japonesa «Sumi-E, simplicitat del text», a càrrec
d’Anna
M. Llagostera. A través del gest, la pintura Sumi-E demostra
d’
com una simple taca o una línia negra sobre un paper blanc pot
expressar profunditat i, ﬁns i tot, inﬁnit. Edat: a partir de 16 anys.



Escola de Dansa
Divendres 22 de setembre, a les 18.30 h, cercavila
Esports & Arts. El Reus Deportiu i les escoles artístiques
del Centre de Lectura uneixen les seves seccions per donar el tret de
sortida al nou curs. Les dues entitats baixaran des de les instal·lacions
del Reus Deportiu fen una passejada ﬁns al centre de Reus.
Dissabte 23 de setembre, participació del Ball de Valencians petits
en els actes de la Festa Major de Misericòrdia.
Diumenge 24 i dilluns 25 de setembre, participació del Ball de
Valencians en els actes de la Festa Major de Misericòrdia.
Dissabte 7 d’octubre, inici dels cursos de la companyia Souldance,
formació pre-professional de jazz i funky.
Del 13 al 18 de novembre, fotograﬁes de tots els alumnes de
l’escola a les instal·lacions del Centre de Lectura per preparar la
felicitació nadalenca.
Dissabte 25 de novembre, seminari per als alumnes de la disciplina
de clàssic.
Dissabte 2 de desembre, al Centre Municipal de Valls, participació
de l’escola en la gala infantil organitzada per l’Associació de
Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona.
De l’11 al 19 de desembre, classes obertes de Nadal.
Dimecres 20 de desembre, a les 19.00 h, al Teatre Bartrina, projecte
«La Pe i el Cordi fan ballar l’escola»: preparació del ballet El Trencanous.
Dijous 21 de desembre, a les 19.00 h, al Teatre Bartrina, representació
d’El Trencanous a càrrec dels alumnes de la disciplina de clàssic.
Del 27 al 30 de desembre, cursets de dansa contemporània, que
impartirà Héctor Tarro.

Dimarts 10 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala d’actes Emili
Argilaga, taula rodona «L’Institut de Puericultura de Reus: la
seva creació i l’obra assolida», a càrrec dels doctors Andreu
Pujol i Luis Soler. Presentarà l’acte Jaume Massó, president
del Centre de Lectura.
Dimarts 24 d’octubre, a les 19.00 h, a la sala d’actes
Emili Argilaga: Inauguració del curs acadèmic de la URV
amb la conferència «Les emocions i la creativitat», a càrrec
de Francesc Sáinz Bermejo, psicoterapeuta, psicoanalista i
doctor en psicologia per la Universitat Ramon Llull. [Vegeu més
informació a la pàg. 10]
Dimarts 19 de desembre, a les 19.30 h, a la sala
d’actes Emili Argilaga, presentació del llibre de poemes
Terra d’aigua
d’aigua, de Blanca Deusdad Ayala. L’autora és
professora del Departament d’Antropologia, Filosoﬁa
i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili. La
poesia és una activitat que ha anat desenvolupant
al llarg dels anys. Terra d’aigua, publicada per Arola
Editors i prologada per Àlex Susanna, amb portada d’Anna
Garrit Bodoque, és un recull de poemes escrits al llarg de deu
anys i que recorren diferents universos personals, com les
terres del Matarranya, d’on provenen els seus orígens paterns
i a les quals se sent especialment lligada, i els Estats Units,
on va estudiar amb una beca Fulbright postdoctoral. L’obra és
una fotograﬁa interior de records que la poesia fa persistir i
transcendir. També té poemes publicats a les obres col·lectives
L’arbreda ebrenca, Tren de Val de Zafán i Poesia a la frontera,
promogudes pel llibreter Octavi Serret. Presentarà el llibre Àlex
Susanna i Montserrat Auqué en llegirà alguns poemes.

Setmana de la Ciència
La Setmana de la Ciència és l’esdeveniment anual de
divulgació de la ciència més important en l’àmbit europeu.
Durant uns dies, un gran nombre d’entitats i institucions
d’arreu organitzen activitats amb l’objectiu de fomentar
l’interès de la societat per la ciència i el coneixement, i
d’ensenyar els darrers avenços cientíﬁcs i tecnològics de
manera atractiva i propera. Aquest 2017, la Setmana de la
Ciència, que coincideix amb l’Any Internacional del Turisme
Sostenible per al Desenvolupament, té lloc del 10 al 19 de
novembre.
Dilluns 13 de novembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes
Emili Argilaga, conferència «Humans i pedres: les eines a la
prehistòria», a càrrec de Miquel Guardiola, investigador a
l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social
(IPHES).
Dimarts 14 de novembre, a les 10.00 h, al Teatre Bartrina,
5a edició de Ciència al Teatre organitzada per la URV, amb
un espectacle que combina la ﬁnal del cinquè concurs «Vols
saber què investigo?», que està adreçat als doctorands
matriculats a la URV amb l’objectiu de
donar a conèixer, a través del format del
monòleg, el projecte de recerca o l’àmbit
del coneixement en el qual treballen;
i els monòlegs dels divertidíssims Big
Van, cientíﬁcs sobre rodes.

CAMPUS EXTENS ANTENA DEL CONEIXEMENT DE LA URV
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PERSPECTIVES DE
L’ARQUITECTURA I EL DISSENY CATALÀ.
A 40 ANYS DEL CONGRÉS DE CULTURA CATALANA
Dimarts 3 d’octubre a la sala d’actes Emili Argilaga
Ho organitza: Fundació Congrés de Cultura Catalana
Jornada de debat sobre arquitectura que la Fundació Congrés
de Cultura Catalana convoca en el marc dels actes de Reus
Capital de la Cultura Catalana. La jornada és una de les
activitats amb què la Fundació commemora el 40è aniversari
del Congrés de Cultura Catalana, que va ser una mobilització
popular de diferents sectors de la població catalana entre
els anys 1975-1977 per normalitzar la llengua i defensar els
drets de les persones i el drets de la cultura catalana, entesa
com la cultura pròpia dels Països Catalans.
19.00 h. Taula 1: «Testimonis del Congrés», amb la
participació de Gaspar Jaén Urban, arquitecte, urbanista,
membre congressista i coordinador dels àmbits d’Ordenació
del Territori i d’Arquitectura i Disseny del País Valencià
i professor de la Universitat d’Alacant; Manuel López,
doctorand de Harvard, arquitecte i investigador sobre el
Congrés de Cultura Catalana; Anton M. Pàmies, arquitecte i
coordinador de l’àmbit d’Arquitectura i Disseny del Congrés de
Cultura Catalana; i Miquel Strubell, president de la Fundació
Congrés de Cultura Catalana.
20.00 h. Taula 2: «Perspectives de l’arquitectura i el
disseny català. 40 anys després del Congrés de Cultura
Catalana». Col·loqui amb quatre dones arquitectes de
Catalunya, representants de diverses generacions: Roser

Amadó (Barcelona, 1944), una de les primeres graduades
en Arquitectura; Carme Pinós (Barcelona, 1954); Clara SolàMorales (Barcelona, 1975); i Maria Cartanyà, estudiant
d’arquitectura a l’Escola d’Arquitectura de Reus.
Moderador: Pau de Solà-Morales, arquitecte.
Presidirà l’acte Lluís Comerón, degà del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

AULES MÉMORA REUS
Segon cicle divulgatiu Aula Mèmora Reus 2017
Dijous 28 de setembre, a les 17.30 h, a la sala Hortensi
Güell, «Edat, autonomia i dependència», a càrrec de Marta
Rión, Aurora Plana i Chelo Bosch, psicòlogues sanitàries i
membres del grup de pèrdues i processos de dol del Col·legi
Oﬁcial de Psicòlegs de Tarragona.
Dijous 26 d’octubre, a les 17.30 h, a la sala Hortensi Güell,
«Les ofrenes dels vius als morts», a càrrec de Carme
Bigorra i M. Josep Salvadó, membres de Recull d’Estudis
Històrics.
Dijous 30 de novembre, a les 17.30 h, a la sala Hortensi
Güell, «La residència a la qual m’agradaria anar a viure»,
a càrrec de Carles Pertegaz (FATEC).

Russo (Facultat de Turisme i Geograﬁa URV) i de
l’arquitecte Alessandro Scarnato (Escola Superior
d’Arquitectura de Barcelona UPC).
19.30-21.00 h: Visites guiades pel patrimoni
domenequià de Reus, a càrrec de Reus Promoció i
Còdol Educació.
Dissabte 7.
10.00-10.30 h: «Lluís Domènech i Montaner
en el context reusenc i català del ﬁ de
segle», a càrrec de Pau de Solà-Morales Serra
i Roger Miralles Jori, arquitectes (Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura URV).
11.00-11.30 h: «El fons Domènech i Montaner. Un
patrimoni documental de primera magnitud», a càrrec de
l’arxiver Andreu Carrascal i Simon (Arxiu Històric Col·legi Oﬁcial
d’Arquitectes de Catalunya).
11.30-12.00 h: «La recomposició arquitectònica de la casa
del president Francesc Macià. Un exemple de patrimoni
domenequià no documentat», a càrrec de l’historiador Carles
Sàiz i Xiqués (UNED Barcelona-Centre d’Estudis Lluís Domènech
i Montaner).
12.00-12.30 h: «La promoció turística del patrimoni: reptes
i oportunitats per a l’obra de Domènech i Montaner», a
càrrec de l’antropòloga Saida Palou (Universitat de Girona).
12.30-12.50 h: Presentació de la Taula Lluís Domènech
i Montaner, a càrrec de Gemma Martí (Taula Domènech i
Montaner-Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner).
12.50 h-13.20 h: Cloenda institucional del simposi a càrrec de
l’Ilm. Sr. Carles Pellicer, alcalde de Reus, i l’Ilma. Sra. Blanca
Arbell, alcaldessa de Canet de Mar.
17.00 h: Visites guiades pel patrimoni domenequià de Reus, a
càrrec de Reus Promoció i Còdol Educació.
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I SIMPOSI LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER
6 i 7 d’octubre a la sala d’actes Emili Argilaga
Ho organitza: Taula Lluís Domènech i Montaner
El Simposi Lluís Domènech i Montaner neix amb l’objectiu
d’aprofundir en la vida i obra de l’arquitecte, polític i intel·lectual
Lluís Domènech i Montaner (1850-1923), un dels personatges
més determinats de la Catalunya de ﬁnals de segle XIX i d’inicis
del XX. Amb una periodicitat biennal i amb caràcter itinerant,
el simposi pretén esdevenir un punt de trobada i comunicació
entre investigadors, agents i institucions interessades en el
llegat domenequià. El simposi és la primera activitat promoguda
per la Taula Domènech i Montaner que impulsen, de manera
mancomunada, els ajuntaments de Barcelona, Reus i Canet
de Mar juntament amb el Centre d’Estudis Lluís Domènech i
Montaner i la Fundació Lluís Domènech i Montaner.
Divendres 6.
16.00-16.30 h: Benvinguda institucional a càrrec de l’Ilm. Sr.
alcalde de Reus, Carles Pellicer, i del president del Centre de
Lectura, Jaume Massó. Presentació del simposi a càrrec de
Dominique Ruiz Pierrard (Reus Promoció).
16.30-17.00 h: «Lliçons urbanes. Domènech i Montaner
a Reus», a càrrec de l’arquitecte Jordi Sardà Ferran (Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura URV).
17.00-17.30 h: «L’arquitectura guaridora de l’Institut Pere
Mata», a càrrec de Jordi March i Barberà, historiador de l’art.
17.30-18.00 h: «Lluís Domènech & Gaspar Homar a la Casa
Navàs», a càrrec de Teresa-M. Sala Garcia, historiadora de l’art
(Universitat de Barcelona-Fundació Lluís Domènech i Montaner).
18.15-18.45 h: «La botiga de la Casa Navàs: L’arquitectura
de la fusteria», a càrrec de l’arquitecte Josep Maria Lapeyra.
18.45-19.15 h: «Patrimoni arquitectònic, marca de ciutat
i pràctiques turístiques», a càrrec de l’economista Paolo
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XIII FÒRUM AURIGA
11 i 12 de novembre a la sala
d’actes Emili Argilaga
El Fòrum Auriga, organitzat per la Revista Auriga, és l’única
trobada interdisciplinària dels professionals del món clàssic
dels Països Catalans. La 13a edició s’organitza a Reus en el
marc dels actes de la Capital de la Cultura Catalana 2017.
Dissabte 11
10.00 h–10.30 h: Inauguració del XIII Fòrum Auriga.
10.30 h–11.30 h: Comunicacions:
1. «La política de patrimoni arqueològic de la Direcció
General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya», a
càrrec de Jusèp Boya, director general d’Arxius, Biblioteques,
Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
2. «El MNAT davant els reptes del projecte Patrimoni
Mundial de Tàrraco», a càrrec de Mònica Borrell Giró (Museu
Nacional Arqueològic de Tarragona).
3. «El Museu Bíblic i la Catedral de Tarragona: dos espais
d’interpretació del recinte de culte imperial de Tàrraco
(Hispània Citerior)», a càrrec de Josep Macias Solé (ICAC),
Andreu Muñoz Melgar (MBT/ICAC) i Imma Teixell Navarro (ICAC).
11.45 h– 12.45 h: Comunicacions:
4. «Nou grup de recerca Logotècnia», a càrrec de
Francesca Mestre, del Departament de Filologia Grega de la
Universitat de Barcelona.
5. «Les excavacions arqueològiques a la Pedrera del
Port de Tarragona entre 1853 i 1856. Edició d’un nou
manuscrit de Bonaventura Hernández Sanahuja», a
càrrec de Jordi López Vilar, Reial Societat Arqueològica
Tarraconense, Bibliòﬁls de Tarragona, ICAC.
6. «Caracterització dels assentaments urbans en la
costa de la Ibèria septentrional (s. VI-III aC)», a càrrec de

Joan Sanmartí (Universitat de Barcelona), Jaume Noguera
(Universitat de Barcelona) i Maria Carme Belarte (ICREA/ICAC).
12.45 h–13.45 h: Comunicacions:
7. «La vocació territorial del Museu d’Arqueologia de
Catalunya», a càrrec de Josep Manuel Rueda (MAC).
8. «Intervenció arqueològica al lateral de la C-31 a
Badalona. Noves dades sobre l’urbanisme de la ciutat de
Baetulo», a càrrec de Clara Forn (Museu de Badalona), Iñaki
Moreno i Francesc Florensa (ATICS SL).
9. «Els romans ens visiten», a càrrec de Lucrècia Bernaltes,
Domingo Segura i M. Mar Villalbí (Institut Ramón Berenguer
IV d’Amposta, Museu de les Terres de l’Ebre i Antena del
Coneixement del Campus Extens de la URV a Amposta).
10. «Intervencions en el patrimoni arqueològic. Gestió
des dels Serveis Territorials del Departament de Cultura
a Tarragona», a càrrec de Maria Adserias Sans i Imma
Teixell Navarro (Servei d’Arqueologia i Paleontologia).
16.00 h–17.15 h: Comunicacions:
11. «Treballar amb fòssils, tot un repte!», a càrrec d’Ester
Magrinà (Museu d’Alcover).
12. «ARREL: Aplicació de jocs seriosos en entorns
col·laboratius per la transmissió del patrimoni cultural
de Catalunya», a càrrec de Josep M. Macias i Meritxell Blay
(ICAC).
13. «Els romans a Reus. Una experiència didàctica i
museística», a càrrec de Montserrat Trias Guillén (Col·legi
Maria Rosa Molas de Reus).
17.15 h–18.15 h: Comunicacions:
14. «Les arrels del present», a càrrec de Coloma Bartra
Cunillera (Escola Pau Delclòs de Tarragona).
15. «Les TIC en l’arqueologia a l’ensenyament
secundari», a càrrec d’Àngels Bosch Abalos.

16. «Alguns exemples de pervivència clàssica a la ciutat
de Reus», a càrrec de Joan Alberich, professor de secundària.
18.15 h–19.15 h: Comunicacions:
17. «Caracterització de les fortificacions ibèriques a la
Laietània (s. VI–III aC)», a càrrec d’Oriol Cuscó Badia (ICAC).
18. «El cicle estatuari julio-claudi del fòrum de Tàrraco»,
a càrrec de Julio César Ruiz Rodríguez (Unitat d’Estudis
Arqueomètrics-ICAC).
19. «Riudoms, un territori romanitzat», a càrrec de Valerià
Romero (Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar).
Diumenge 12
10.00 h: Ruta arqueològica per Reus,
conduïda per Jaume Massó Carballido
(Museu de Reus). Punt de trobada: Museu
d’Arqueologia Salvador Vilaseca.
ELS ARQUITECTES MODERNISTES DEL CAMP DE TARRAGONA
Cicle de conferències, organitzades per la Fundació Trencadís.
Modernisme i Cultura, que vol recuperar l’obra dels
arquitectes modernistes nascuts al Camp.
Dilluns 9 d’octubre, a les 19.00 h, a la sala d’actes Emili
Argilaga, «Pere Caselles i Tarrats (Reus, 1864-1936)», a
càrrec d’Anton M. Pàmies, arquitecte.
Dilluns 11 de desembre, a les 19.00 h, a la sala d’actes
Emili Argilaga, «Francesc Berenguer i Mestres (Reus, 18661914)», a càrrec de Josep Bertran Llari, arquitecte.

MÉS
SÓC
Histò

QUE

l rel
ria de

OTGE

Conc
· M.

epció

Torre

s Sabat

é - Ana

Piern

a Bru

Tor res
cepció
M. Con
Bru
Pierna
Ana

Sabaté

ALTRES ACTIVITATS
Divendres 22 de setembre, a les 18.30 h,
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Concepció Torres amb il·lustracions d’Ana Pierna. Ho
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JORNADA DELS ECONOMISTES 2017:
L’ECONOMIA EN L’ERA DE LA ROBOTITZACIÓ I
DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
Dijous 16 de novembre a la sala d’actes Emili Argilaga
Organitzen: Col·legi d’Economistes de Catalunya (seu de
Tarragona) i Facultat d’Economia i Empresa de la URV.
18.30 h: Inauguració i presentació de la jornada, a càrrec de
Pere Segarra, president territorial del Col·legi d’Economistes
de Catalunya a Tarragona; Antoni Terceño, degà de la
Facultat d’Economia i Empresa de la URV; i Miquel Àngel
Fuster, organitzador de la jornada.
18.45 h: Conferència «De l’economia analògica a
l’economia digital: l’abast del canvi», a càrrec de Genís
Roca, soci i president de RocaSalvatella i expert en negoci
digital.
19.40 h: Taula rodona sobre economia digital, amb la
participació de Joan Jordà, director d’operacions electròniques
a Europa i Àfrica de Lear Corporation, amb el tema
«Digitalització i robotització de la indústria»; Oriol Sans,
director de ﬁnançament d’ACCIÓ, amb el tema «El futur
de les empreses Fintech»; i Josep Domingo, catedràtic
de Ciència de la Computació i Investigador ICREA, amb el
tema «La seguretat digital i la privacitat de les dades».
Moderarà el debat Daniel Revenga, periodista.
20.35 h: Precs i preguntes i col·loqui amb els assistents.
20.45 h: Clausura de la jornada, a càrrec de Joan B. Casas,
degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya.



Cineclub: Programació Tardor 2017

CINE CLUB TARDOR

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



CINE CLUB TARDOR

Els dimecres, a les 19.30 h, a la sala d’actes Emili Argilaga. Entrada lliure



Teatre Bartrina:
Programació Tardor 2017
Diumenge 1 d’octubre a les 18.00 h
PSICOSI DE LES 4.48, de Sara Kane.
Direcció: Moisès Maicas. Interpretació: Anna
Alarcón. Traducció: Anna Soler Horta. Espais
i elements escènics: Toni Giró. Producció: The
Three Keatons. Durada: 60 minuts.
Psicosi de les 4.48 explora la regió de la ment
que la majoria d’éssers humans desitjaria no haver de visitar
mai, però de la qual moltes persones no poden escapar. És un
territori habitat per les veus.
Dissabte, 7 d’octubre a les 21.00 h
LA TREVA (Time Stands Still), de
Donald Margulies.
Direcció: Julio Manrique. Traducció:
Cristina Genebrat. Interpretació: Clara
Segura, David Selvas, Ramon Madaula i
Mima Riera. Durada: 90 minuts.
Any 2009. Els Estats Units han envaït
l’Iraq des del 2003. La guerra continua.
La Sarah, una prestigiosa fotògrafa
de guerra, torna de l’Iraq al seu apartament, a Brooklyn. Ha
resultat greument ferida a causa de l’esclat d’una bomba
mentre cobria el conﬂicte.



Dissabte, 14 d’octubre a les 21.00 h
DANSA DE MORT, d’August Strindberg.
Adaptació i direcció: Jordi Casanovas. Interpretació: Lluís Soler,
Mercè Arànega i Carles Martínez. Durada: 90 minuts.
Strindberg presenta un matrimoni burgés de dos fracassats: ell
un militar deixat de banda en les promocions, i ella una actriu que
ha abandonat una carrera teatral, probablement molt mediocre.
Després d’anys de vida en comú, no tenen ja res a dir-se.
Diumenge, 15 d’octubre a les 19.00 h
REUS CANTA AMB PAU RIBA.
Veu i guitarra: Pau Riba. Col·laboradors: Fito
Luri, Albert Basora, Gina Llauradó, Joel Reyes,
El Toubab, Paul Transistor, Ariel Santamaria i
Marta Garcia. Durada: 90 minuts.
Pau Riba oferirà un concert especial que
comptarà a l’escenari amb vuit cantants
reusencs que volen compartir les cançons del
mestre.
Del 18 al 21 d’octubre
XX Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual.
COS 2017
Organitza: Ajuntament de Reus-Regidoria de Cultura.

Diumenge 22 d’octubre a les 18.00 h
SHY BLUE, de la Cia. Elías Aguirre.
Direcció: Elías Aguirre. Producció: SNEO Mestizaje Projects.
Interpretació: Chey Jurado, Richard Mascherin i Elías Aguirre.
Durada: 50 minuts.
Els fons abissals dels oceans inspiren la nova creació de la
companyia de dansa Elías Aguirre.
Dissabte, 28 d’octubre a les 21.00 h
PEP GIMENO «BOTIFARRA» presenta Botifarra
Veu i percussió: Pep Gimeno «Botifarra».
Llaüt: Paco Lucas. Guitarra i veus: Pere
Ródenas. Durada: 90 minuts.
Nascut a Xàtiva el 1960, Pep Gimeno
«Botifarra» és un personatge singular. Aquest espectacle és
una successió de jotes, fandangos, cants de batre, havaneres,
malaguenyes, granaïnes, romanços…
Diumenge, 29 d’octubre a les 19.00 h
BELDA & SANJOSEX presenten Càntut.
Veu i guitarres: Carles Sanjosé. Acordió diatònic i veu: Carles
Belda. Violí: Coloma Bertran. Guitarres, baix, percussions i
samplers: Jordi Casadesús. Durada: 90 minuts.
Des de la Bisbal d’Empordà, Carles Sanjosé s’ha aliat amb
l’acordionista diatònic sabadellenc Carles
Belda i han esdevingut els principals
ambaixadors del projecte Càntut:
cançons i músiques dels avis.

Dissabte, 4 de novembre a les 21.00 h
UN OBÚS AL COR, de Wajdi Mouawad.
Direcció: Oriol Broggi i Ferran Utzet.
Interpretació: Ernest Villegas.
Coproducció: Temporada Alta 2016 i La
Perla. Durada: 80 minuts.
Un obús al cor, una bomba explosiva que replanteja de nou
els vincles amb els pares, la veritat de la vida i l’avidesa de la
mort. Monòleg intens i despullat, on la paraula de Mouawad té
la força que ja vam descobrir a Incendis i Cels.
Diumenge, 5 de novembre a les 19.00 h
GUILLEM ANGUERA I AMICS presenten 14 km.
Acordió: Guillem Anguera. Bateria: David
Rincón. Piano: Jorge Varela. Baix: Isidre
Sans. Violí: Albert Carbonell. Convidats:
Olga Pes, Joan Reig, Kepa Junkera, Xavier
Pié, Nando Taló, Siscu Aguilera i Josep
Maria Ribelles. Durada: 90 minuts.
El compositor i acordionista de Mont-roig
del Camp, Guillem Anguera, presenta el
seu primer disc en solitari 14 km. Música
instrumental, amb temes de collita pròpia.
Del 8 a l’11 de novembre
XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE REUS.
MEMORIMAGE 2017.
Organitza: Ajuntament de Reus – Regidoria de Cultura.



Diumenge, 12 de novembre
a les 18.00 h
CÚBIT, de Josep M. Miró.
Autoria i direcció: Josep Maria
Miró. Ajudant de direcció:
Roger Vila. Interpretació: Anna
Azcona, Alberto Díaz, Albert Prat i Sergi Torrecilla. Coproducció:
Mithistòrima Produccions/La Planeta i La Ruta 40, companyia
resident de la Nau Ivanow. Durada: 75 minuts.
Dos ﬁlls tornen a casa per passar-hi un parell de dies. Cap dels
dos hi sol anar amb massa freqüència. En arribar-hi, sense saber
que coincidiran amb l’altre germà, es troben amb una altra
sorpresa: la seva mare hi té instal·lat un noi de la seva edat.
Dissabte, 18 de novembre a les 21.00 h
BLAUMUT presenta Equilibri.
Guitarres i programacions: Xavi de la Iglesia. Violí
i programacions: Vassil Lambrinov. Violoncel: Oriol
Aymat. Bateria, percussions i veus: Manel Pedrós.
Contrabaix, baix elèctric i sintetitzador: Manuel
Krapovickas. Durada: 90 minuts.
Blaumut presenta el seu tercer disc d’estudi, Equilibri, produït
per Marc Parrot i editat per Música Global.
Diumenge, 19 de novembre a les 18.00 h
LA NENA DELS PARDALS de la Cia. Teatre al detall amb
música en directe de La Tresca i la Verdesca.
Autor: Jordi Palet. Direcció i coreograﬁa: Joan Maria Segura
Bernadas. Interpretació: Xavi Idàñez i Txell Botey.
Música: La Tresca i la Verdesca (Jordi López,
Toni López, Claudi Llobet). Durada: 60 minuts.



Quan a la Xina s’ordena exterminar tots els pardals perquè es
mengen gran part de les collites, una nena decideix salvar-ne
tants com pugui.
Diumenge, 17 de desembre a les 12.00,
16.30 i 18.00 h
CONCERT PER A NADONS: Suite núm. 1 El
batec del cargol
Direcció artística i musical: Carles Pedragosa.
Flauta travessera: Laura Codina. Clarinet baix:
Jordi Santanach. Viola: Queralt Prats. Coreograﬁa i moviment:
Antonio Izquierdo i Neus Masó. Veu i tambor: Alba Pujol. Acordió:
Carles Pedragosa. Durada: 50 minuts.
El batec és la primera música que escoltem molt abans de
néixer. És probablement l’element sonor que millor sintetitza
l’origen de la vida.
Dimarts, 26 de desembre a les 19.00 h
EL POEMA DE NADAL, de Josep Maria de
Sagarra.
Interpretació: Josep Maria Puig i Baiget.
Música: Xavier Pié. Durada: 60 minuts.
ALTRES ACTIVITATS:
Diumenge, 8 d’octubre, a les 18.00 h
Concert popular amb motiu dels 25 anys de la Fundació
Privada Reddis.
Entrades gratuïtes socis del Centre de Lectura a dos espectacles del
trimestre: Shy Blue i Cúbit.
Els socis podran passar a recollir les entrades gratuïtes per la taquilla del Teatre
Bartrina a partir del 14 de setembre i ﬁns a tres dies abans de l’espectacle.

Amb conveni amb

Dia a dia

(151 motius per apropar-te al Centre)

ACTIVITATS

Més informació a la pàg.

SETEMBRE 2017
dl. 4
dl. 4
dv. 15
ds. 16
dg. 17
dl. 18
dt. 19
dj. 21
dv. 22
dv. 22
dv. 22
ds. 23
dj. 28
dv. 29
ds. 14

20.00 h
12.00 h
12.00 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
18.30 h
18.30 h
19.30 h
17.30 h
17.30 h
19.30 h
17.30 h

Exposició 7 vermells, de Vermell Grup Fotogràﬁc. Fins al 19 de setembre
Conferència «Catalunya davant el repte de l’1-O”, a càrrec de Marta Pascal, coordinadora general del PdC»
Inici del curs de l’Escola de Dansa
Concert familiar de l’Escola de Música: Què ens porta l’esquirol?
Acte commemoratiu del bombardeig del 17 de setembre de 1937
Cinefòrum amb la pel·lícula Siempre Alice, organitzat per l’Associació d’Alzheimer de Reus
Presentació del llibre La història m’absoldrà de Fidel Castro
Presentació dels llibres Guia de Camp dels ocells de Catalunya i Guia de rapinyaires de Catalunya
Presentació del conte Sóc més que un rellotge de M. Concepció Torres
Escola de Dansa: cercavila Esports & Arts
Exposició Alexandre Frias i Roig (1878-1963), el metge dels infants. Fins al 14 d’octubre
Reunió iniciació a l’ensenyament Bruno Gröning
Segon cicle divulgatiu Aula Memora Reus 2017
Homenatge a Charles Baudelaire: exposició bibliogràﬁca de traduccions d’obres de l’escriptor francès
Reunió iniciació a l’ensenyament Bruno Gröning

Vestíbul del Centre
Sala Emili Argilaga
Aules i sales
Sala Hortensi Güell
Biblioteca
Sala Emili Argilaga
Sala Hortensi Güell
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Vestíbul del Centre
Sala Hortensi Güell
Sala Hortensi Güell
Vestíbul Biblioteca
Sala Hortensi Güell

Representació de l’obra Psicosi de les 4.48
Inici del curs d’iniciació al guió cinematogràﬁc
Inici del curs de grau elemental de l’Escola de Teatre
Conferència «La comunitat jueva de Reus a l’Edat Mitjana»
Inici del taller de pintura japonesa «Sumi-E, simplicitat del text»
Inici del curs de gran elemental i especialització de l’Escola de Teatre
Jornada «Perspectives de l’arquitectura i el disseny català. A 40 anys del Congrés de Cultura Catalana»
Inici del taller d’escriptura
Cineclub. Grans musicals Inoblidables: West Side Story, de Rob Wise i J. Robbins
Inici del taller d’escriptura per a adults II
Inici del Taller de Teatre per a Joves II. Escola de Teatre

Teatre Bartrina
Sala seccional
Sala Hortensi Güell
Sala Emili Argilaga
Sala seccional
Sala Hortensi Güell
Sala Emili Argilaga
Sala seccional
Sala Emili Argilaga
Sala seccional
Sala Hortensi Güell

15

16
11
11
11
12
21
15
15
18
8

OCTUBRE 2017
dg. 1
dl. 2
dl. 2
dl. 2
dt. 3
dm. 3
dt. 3
dt. 3
dc. 4
dj. 5
dj. 5

18.00 h
17.30 h
18.30 h
19.30 h
16.30 h
18.30 h
19.00 h
19.00 h
19.30 h
19.00 h
19.00 h

24
7
12
16
18
7
23
7



ACTIVITATS
dj. 5
dj. 5
dv. 6
dv. 6
dv. 6
dv. 6
dv. 6
dv. 6
dv. 6
ds. 7
ds. 7
ds. 7
ds. 7
ds. 7
dg. 8
dl. 9
dt. 10
dt. 10
dc. 11
dv. 13
ds. 14
ds. 14
dg. 15
dl. 16
dl. 16
dt. 17
dt. 17
dc. 18
dc. 18
dj. 19
dj. 19
dj. 19



19.30 h
19.30 h
Tot el dia
16.00 h
17.30 h
17.30 h
19.00 h
20.15 h
21.00 h
Tot el dia
08.00 h
09.30 h
10.00 h
21.00 h
18.00 h
19.00 h
19.00 h
19.30 h
19.30 h
21.00 h
17.30 h
21.00 h
19.00 h
19.00 h
20.15 h
19.30 h
19.00 h
19.30 h
21.00 h
17.30 h
17.30 h
19.30 h

Més informació a la pàg.
Assemblea general de socis de la Secció Excursionista
El Liceu visita Reus: Un ballo in maschera, de Giuseppe Verdi
Jornades Europees del Patrimoni
I Simposi Lluís Domènech i Montaner
Inici del Taller de Teatre per a Joves I. Escola de Teatre
Inici del Taller de Teatre per a Nens i Nenes I. Escola de Teatre
Inici del Taller de Teatre per a Nens i Nenes II. Escola de Teatre
Lliurament del 33è Memorial Josep i Liesel Vidal
Cineclub: Manchester davant el mar, de Kenneth Lonergan
Jornades Europees del Patrimoni
Secció Excursionista: excursió a les Borges-Rocabruna
Inici del taller de la companyia Souldance
I Simposi Lluís Domènech i Montaner
Representació de La treva (Time Stands Still)
Concert popular 25 anys Fundació Privada Reddis
Cicle de conferències «Els arquitectes modernistes del Camp de Tarragona»
Inici del taller d’escriptura per a adults I
Taula rodona «L’Institut de Puericultura de Reus: la seva creació i l’obra assolida»
Cineclub. Cicle 100 anys de la Revolució Soviètica: Il Gattopardo, de L. Visconti
Cineclub: Frantz, de François Ozon
Reunió iniciació a l’ensenyament Bruno Gröning
Representació de Dansa de mort
Concert Reus canta amb Pau Riba
«Viatjant amb en Santi Nogués»: «Borneo: els nostres parents, els orangutans»
Presentació de la novel·la El silenci de Vallbona, de Teresa Duch
Inauguració de l’exposició Els udols-Bria-Sirenes de Pau Frigola. Fins al 9 de novembre
Inauguració del curs Educació emocional i creativitat: «La dansa i les emocions»
Cineclub. Grans Musicals Inoblidables: My Fair Lady, de George Cukor
XX Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual COS
Cicle Lletres del Camp: Jordi Ledesma
Club de lectura infantil/juvenil
Conferència «L’aportació de l’excursionisme cientíﬁc a l’arqueologia de Catalunya»,
a càrrec de Margarida Genera

Sala Rosa Magrané
Sala Emili Argilaga
Vestíbul biblioteca
Sala Emili Argilaga
Sala Hortensi Güell
Sala Hortensi Güell
Sala Hortensi Güell
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Vestíbul biblioteca
Sala Hortensi Güell
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga
Sala seccional
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Sala Hortensi Güell
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Vestíbul del Centre
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Sala Miquel Ventura
Biblioteca infantil
Sala Emili Argilaga

12
11
15
19

6
22
15
12
16
19
24
26
21
7
17
23
22
24
24
12
12
15
10
23
25
8
9
12

Més informació a la pàg.

ACTIVITATS
dv. 20
ds. 21
ds. 21
dg. 22
dt. 24
dt. 24
dm. 25
dj. 26
dj. 26
dj. 26
dj. 26
dv. 27
dv. 27
ds. 28
dg. 29
dg. 29

19.30 h
10.00 h
11.30 h
18.00 h
19.00 h
19.30 h
19.30 h
17.30 h
19.00 h
19.00 h
20.00 h
19.30 h
21.00 h
21.00 h
07.30 h
19.00

Conferència «L’angoixa, un efecte dels nostres temps», a càrrec de Luis Izcovich
Monogràﬁc de teatre: taller de dansa i teatre per a actors de Roberto Olivan
Taller Souldance
Representació de l’espectacle de dansa Shy Blue
Inauguració curs acadèmic URV i 2n acte del curs Educació emocional i creativitat
Mòstra de Cinèma Occitan: Fecas e Godihs
Cineclub. Cent anys de la Revolució Soviètica: Oci Ciorne, de Nikita Mikhalkov
Segon cicle divulgatiu Aula Memora Reus 2017
Inauguració del curs acadèmic 2017-2018: conferència de Joan M. Thomàs
Club de lectura de novel·la negra: Irène, de Pierre Lemaitre
Secció Excursionista: castanyada
Presentació de la novel·la Zanoni, traduïda per Joaquim Mallafrè
Cineclub: Live by Night, de Ben Aﬄeck
Concert de Pep Gimeno «Botifarra»
Secció Excursionista: assistència al 53è Dia del Camí de Muntanya a Pradell
Concert de Belda & Sanjosex

Sala Emili Argilaga
Sala Hortensi Güell
Sala seccional
Teatre Bartrina
Sala Hortensi Güell
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Hortensi Güell
Sala Emili Argilaga
Sala seccional
Sala Rosa Magrané
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina

Cineclub: Moonlight, de Barry Jenkin
Secció Excursionista: sortida mensual dels dissabtes. Itinerari per concretar
Taller Souldance
Reunió iniciació a l’ensenyament Bruno Gröning
Representació d’Un obús al cor de Wajdi Mouawad
Concert de Guillem Anguera i Amics
Conferència «L’Holocaust dels jueus catalans»
Curs Educació emocional i creativitat: «Les emocions i la creativitat en la música»
XI Festival Internacional de Cine de Reus. Memorimage 2017
Inici del taller d’enquadernació
Cineclub. Grans Musicals Inoblidables: The Red Shoes, de M. Powell
Projecció del documental Estats Units de costa a costa. I part, de Joan Ballester
Documental Viatge a Croàcia i Eslovènia... tot passant per Venècia, de Pere Aleu
XIII Fòrum Auriga
Exposició de fotograﬁes del 51è Concurs Aplec Baix Camp. Fins al 2 de desembre

Teatre Bartrina

Teatre Bartrina

11
16
16
25
10
9
23
18
5
9
12
9
22
25
13
25

NOVEMBRE 2017
dv. 3
ds. 4
ds. 4
ds. 4
ds. 4
dg. 5
dl. 6
dt. 7
dt. 7
dc. 8
dc. 8
dj. 9
dv. 10
ds. 11
ds. 11

21.00 h
08.00 h
09.30 h
17.30 h
21.00 h
19.00 h
19.30 h
19.00
20.00 h
17.00 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
10.00 h

Sala Hortensi Güell
Sala Hortensi Güell
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Sala seccional
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Vestíbul de Centre

22
13
16
25
25
12
10
25
7
23
13
13
20
15



Més informació a la pàg.

ACTIVITATS
dg. 12
dg. 12
dl. 13
dt. 14
dt. 14
dc. 15
dj. 16
dj. 16
dj. 16
dv. 17
ds. 18
ds. 18
dg. 19
dg. 19
dl. 20
dt. 21

10.00 h
18.00 h
19.30 h
10.00 h
19.00 h
19.30 h
17.30 h
18.30 h
19.30 h
19.30 h
11.30 h
21.00 h
08.00 h
18.00 h
19.00 h
19.00 h

dm. 22
dj. 23
dv. 24
dv. 24
ds. 25
ds. 25
ds. 25
dt. 28
dc. 29
dj. 30
dj. 30
dj. 30
dj. 30

19.30 h
19.30 h
19.30 h
21.00 h
17.30 h
18.00 h
19.00 h
19.30 h
17.30 h
19.30 h
19.00 h
19.30 h

XIII Fòrum Auriga: ruta arqueològica per Reus
Representació de Cúbit, de Josep M. Miró
Setmana de la Ciència URV: conferència «Humans i pedres: les eines a la prehistòria»
Setmana de la Ciència URV: Ciència al Teatre
Curs Educació emocional i creativitat: «Les emocions i la creativitat en les arts plàstiques»
Cineclub. Cent anys de la Revolució Soviètica: Bronenosets Potyomkin, de S.M. Eisenstein
Club de lectura infantil/juvenil
Jornada dels Economistes 2017
Projecció del documental Viatge a Escòcia, de Josep M. Beltran
Cicle de cinema espiritual: El fill de Saül, de László Nemes.
Taller Souldance
Concert de Blaumut
Secció Excursionista: excursió mensual matinal dels diumenges
Representació de La nena dels pardals, de la Cia. Teatre al detall
«Viatjant amb en Santi Nogués»: «Iran, la capital del xiisme»
Curs Educació emocional i creativitat: «Experiència i bones pràctiques d’educació
emocional en diversos centres docents del Baix Camp»
Cineclub. Grans Musicals Inoblidables: Les parapluies de Cherbourg, de J. Demy
Projecció del documental Estats Units de costa a costa. II part, de Joan Ballester
Cicle de cinema espiritual: Lo que de verdad importa, de Paco Arango
Cineclub: Fai bei sogni, de Marco Bellocchio
Reunió iniciació a l’ensenyament Bruno Gröning
Cicle de cinema espiritual: Storm. Letter of fire, de Dennis Bots
Seminari per a alumnes de clàssic de l’Escola de Dansa
Curs Educació emocional i creativitat: «Les emocions i la creativitat en l’escenari»
Cineclub. Cent anys de la Revolució Soviètica: Oktyabr, de Sergei M. Eisenstein
Segon cicle divulgatiu Aula Memora Reus 2017
Conferència de Carles Bastons sobre Angeleta Ferrer i Sensat (1904-1992)
Club de lectura de novel•la negra: Temps de rates, de Marc Moreno
Documental Eslovènia, on el somni de la independència ja és una realitat

Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Biblioteca infantil
Sala Emili Argilaga
Sala Rosa Magrané
Sala Emili Argilaga
Sala Hortensi Güell
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga

20
26
17
17
10
23
9
21
13
11
16
25
12
26
13

Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Sala Hortensi Güell
Sala Emili Argilaga
Escola de dansa
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Hortensi Güell
Sala Emili Argilaga
Sala seccional
Sala Rosa Magrané

10
23
13
11
22

Sala Emili Argilaga

8

11
16
10
23
18
12
9
13

DESEMBRE 2017
dv. 1



19.30 h

Acte de lliurament dels XXXVII Premis Literaris Baix Camp per a Joves Escriptors

Més informació a la Pàg.

ACTIVITATS
dv. 1
ds. 2
dl. 4
dt. 5
dm. 6
dj. 7
dj. 7
dv. 8
ds. 9
dl. 11
dl. 11
dm. 12
dc. 13
dj. 14
dv. 15
dv. 15
ds. 16
ds. 16
dg. 17
dg. 17
dl. 18
dt. 19
dc. 20
dc. 20
dj. 21
dj. 21
dj. 21
dj. 21
dv. 22
dt. 26
dm. 27
dm. 27

21.00 h
09.20 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h

19.00 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
21.00 h
11.30 h
17.30 h
12.00 h
19.00 h
19.30 h
19.00 h
19.30 h
19.00 h
19.00 h
17.30 h
21.00 h
19.00 h
19.30 h

Cineclub: Paterson, de Jim Jarmusch
Taller Souldance
Conferència «Les comunitats jueves catalanes»
Exposició de cartells dels 40 anys dels Aplecs Excursionistes dels Països Catalans
Acte d’obertura del 41è Aplec Excursionista dels Països Catalans
Excursions i activitats del 41è Aplec Excursionista dels Països Catalans
Conferència «Usem o abusem de la natura?», a càrrec de Màrius Domingo
Excursions i activitats del 41è Aplec Excursionista dels Països Catalans
Excursions i activitats del 41è Aplec Excursionista dels Països Catalans
Escola de Dansa: inici de les classes obertes de Nadal. Fins al 19 de desembre
Cicle de conferències «Els arquitectes modernistes del Camp de Tarragona»
Lectura En Veu Alta: Petits poemes, de Charles Baudelaire
Cineclub. Grans Musicals Inoblidables: Les demoiselles de Rochefort, de J. Demy
Presentació del llibre Josep Pla i la censura invisible, de Josep C. Vergés
Conferència «El lugar de lo femenino en la actualidad»
Cineclub: Últimos días en La Habana, de Fernando Pérez
Taller Souldance
Reunió iniciació a l’ensenyament Bruno Gröning
Secció Excursionista: excursió de Nadal
Concert per a nadons: Suite núm. 1 El batec del cargol. Més funcions a les 16.30 h i a les 18.00 h
«Viatjant amb en Santi Nogués»: «Els regnes de les ciutats del desert»
Presentació del llibre de poemes Terra d’aigua, de Blanca Deusdad Ayala
Preparació de la representació del ballet El Trencanous de l’Escola de dansa
Cineclub. Cent anys de la Revolució Soviètica: Novecento (1a part)
Representació del ballet El Trencanous de l’Escola de dansa
Club de lectura de novel·la negra: conferència «Holmes, Doyle i l’arqueologia», per Jaume Massó
Club de lectura infantil/juvenil
Secció Excursionista: festa de Nadal
Cineclub: Toivon tuolla puolen, d’Aki Kaurismäki
El Poema de Nadal de Josep M. de Sagarra
Inici dels cursets de dansa contemporània, que impartirà Héctor Tarro.
Cineclub. Cent anys de la Revolució Soviètica: Novecento (2a part)

Teatre Bartrina
Sala Hortensi Güell
Sala Emili Argilaga
Vestíbul del Centre
Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga

Escola de Dansa
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Sala Hortensi Güell
Sala Hortensi Güell
Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Sala seccional
Biblioteca infantil
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Escola de dansa
Sala Emili Argilaga

22
16
12
15
13
13
13
13
13
16
21
8
23
12
12
22
16
13
26
13
17
16
23
16
9
9
13
22
26
16
23



Membres d’Honor del Centre de Lectura

Col·laboren:

Centre de Lectura de Reus, carrer Major 15, 43201 Reus, Telèfons 977 128 037 i 977 773 112 - secretaria@centrelectura.cat - www.centrelectura.cat



Consulteu totes les activitats, actualitzades dia a dia, a www.centrelectura.cat
Si voleu rebre setmanalment la programació del Centre de Lectura per correu electrònic adreceu-vos a secretaria@centrelectura.cat
Edita Centre de Lectura. Imprimeix: Rabassa, arts gràﬁques. DL. T. 975-05

