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Activitats més destacades del 8 al 14 d'octubre de 2018

DILLUNS 8 D’OCTUBRE

17.00 h. Vestíbul del Centre de Lectura
Obertura de l’exposició de fotografies

«Un maridatge entre el teatre i la
psicologia. Fòrum de l’espectador al
Teatre Bartrina 2016/19»

A càrrec de la delegació a Tarragona del Col·legi
Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC). El Fòrum
de l’espectador és un espai on s’anima el diàleg entre la creació teatral i la disciplina psicològica.

DIMECRES 10 D’OCTUBRE

19.30 h. Sala Emili Argilaga. CineClub
Oficis del cine: guionista. Rafael Azcona

«El pisito», de Marco Ferreri.

Espanya, 1959. 76 min. VO. Entrada lliure.

DISSABTE 13 D’OCTUBRE

21.00 h. Teatre Bartrina. Música

"Fills de les estrelles". Concert d’Obeses

Guitarra i veu: Arnau Tordera. Teclats: Arnau
Burdó. Baix: Jaume Coll. Bateria: Maiol Montané.
Durada: 90 minuts. Festival Accents.

DILLUNS 8 D’OCTUBRE

19.30 h. Sala Emili Argilaga

100 dones. 100 inspiracions
creatives. D'Antoni Gelonch,

Presentació del llibre a càrrec de
l’escriptora Àngels Ollé. Gelonch
ha recollit en aquest llibre textos de dones artistes
de llocs i d’èpoques diferents, en què parlen del fet
creatiu, de la inspiració, del poder transformador
de l’art i d'altres aspectes del procés artístic.

DIMARTS 9 D’OCTUBRE

19.30 h. Sala Emili Argilaga
Els dimarts de l’Òmnium i el Centre.

«Memòria de les oblidades.
Història de la presó de les Oblates».

Disseny i producció: JomPàmies

De Tecla Martorell. L’actriu Rosa Andreu farà una
lectura dramatitzada d’alguns fragments de l’obra.
Martorell dona veu en aquesta obra a quatre dones empresonades per la dictadura franquista al
convent de les Oblates de Tarragona, on van morir
a començaments dels anys quaranta. Els seus cossos es troben a la fossa comuna del cementiri de
la ciutat.

Membres d'Honor

DIUMENGE 14 D’OCTUBRE

19.00 h. Teatre Bartrina. Concert

Més de 50 anys. Toti Soler i Gemma Humet
70 min. Festival Accents.

DIJOUS 11 D’OCTUBRE

19.30 h. Sala Emili Argilaga. Conferència

«La polèmica judeocristiana,
des del segle IV al XV»

A càrrec d’Andreu Lascorz, president de l’ARCCI.
Acte del cicle de conferències de l’Associació de
Relacions Culturals Catalunya-Israel.

DISSABTE 13 D’OCTUBRE

12.00 h. Vestíbul del Centre de Lectura

Any Europeu del Patrimoni Cultural.

Visites guiades al Centre de Lectura per tal de
conèixer la biblioteca patrimonial i l’important
fons artístic. Visites a càrrec Hèctor Fort a les 12.00
i a les 18.00h. Cal inscripció prèvia a la Secretaria.

Concurs per a triar el
cartell de la propera
Exposició de Roses
El Centre de Lectura convoca el
concurs per escollir el cartell del
72è Concurs Exposició Nacional
de Roses 2019.
La participació a la convocatòria està restringida als socis i
les sòcies del Centre, la tècnica
és lliure i cal presentar l’obra en
A3 vertical, en paper i en format
digital. El termini per presentar
les propostes acaba el 9 de gener
de 2019 al migdia.
Els interessats podeu consultar les bases del concurs al web o
a la secretaria de l’entitat.

EXPOSICIONS EN CURS
Sala Fortuny «Jaume Muxart, segle XXI»

> 28 setembre > 9 novembre

Vestíbul «Un maridatge entre el teatre i la psicologia»
Fòrum de l’espectador al Teatre Bartrina 2016/19

> fins el 27 octubre

