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DIJOUS 18 D’OCTUBRE
17.30 h. Biblioteca infantil
Club de lectura juvenil. Per a infants d’entre 
11 i 14 anys, conduït per Marta Vidal.
DIJOUS 18 D’OCTUBRE

19.30 h. Sala Rosa Magrané. Audiovisuals
Recull excursionista curs 2017-2018
 de la Secció Excursionista i redifusió del vídeo 
«Homenatge a Josep Abelló Barbat»
DIJOUS 18 D’OCTUBRE

19.30 h. Sala Emili Argilaga. 
Ostatges polítics 
Llibre de Madola (pintures) i Montse Assens (poe-
mes). Editat per l’Ass. de Relataires (ARC). Una visió 
sobre els presos polítics. Presenta Joaquim Besora.
DIVENDRES 19 D’OCTUBRE

19.30 h. Sala Emili Argilaga. Conferència
«So i essència. Natura i música»
Amb Josep M. Guix (Reus, 1967), compositor i músic 
molt personal i fascinant.

DIVENDRES 19 D’OCTUBRE
21.00 h. Teatre Bartrina. Teatre Gestual. 
XXI Festival internacional «COS».
Boris & Ingrid, de 2Theatre. (per a majors 13 anys)

DISSABTE 20 D’OCTUBRE
11,30 h. Biblioteca infantil.  
Qui hi ha sota el barret?
Estrena del conte de Lena 
Paüls i Rosa Virgili. L'acte, 
acompanyat d’un taller de 
barrets, s'organitza amb motiu del 10è aniversari 
de la creació de la biblioteca infantil.
DIUMENGE 21 D’OCTUBRE

19.00 h. Teatre Bartrina. Teatre Gestual. 
XXI Festival internacional «COS».
Denarius World de PuntMoc.(per a majors 12 anys)

DILLUNS 15 D’OCTUBRE
19.00 h. Sala Emili Argilaga. Audiovisual
Viatjant amb en Santi Nogués.
Bolívia: ciutats de Déu. 
Un recorregut per Santa Cruz de la Sierra, on hi ha 
les missions que van fundar els jesuïtes. 

DIMARTS 16 D’OCTUBRE
18.30 h. Sala Emili Argilaga. Conferència
Educació per a la diversitat: l’escola inclusiva
Nou curs de la Secció de Pedagogia del Centre i el 
Centre de Recursos de la Generalitat . 

«El dret d’inclusió: una nova mirada,
 un nou repte»
Primera sessió a càrrec de: Francesca Segarra, di-
rectora del CRP Baix Camp del Dept. d’Ensenya-
ment; Pilar Magrinyà, del Programa d’Atenció a les 
Malalties Minoritàries del Dept. de Salut i Lluís Bo-
lívar, psicopedagog de l'IES Domènech i Muntaner.
DIMECRES 17 D’OCTUBRE

19.30 h. Sala Emili Argilaga. CineClub
Oficis del cine: l'actor: Jack Lemmon

Days of wine and roses. (Dies de vi i de roses)
Blake Edwards. Drama. EUA, 1962. 117 min. VOS.

La biblioteca infantil del Centre 
arriba al seu 10è aniversari. Al 
llarg d’aquests anys, hem fet 
d’aquest espai un lloc de relació 
intergeneracional, de descober·
ta, de comunicació i de lleure. 

Hem aconseguit tenir una col·
lecció de més de 10.000 llibres i 
1.150 títols de fons audiovisu·
al. Hem realitzat més de 17.000 
préstecs i ens han visitat una mit·
jana de 8.000 socis l’any.

 Però, a més, aquesta biblio·
teca ha estat un important focus 
de dinamització infantil. Hores del 
conte, tallers de diverses temàti·

ques, titelles, xerrades i clubs 
de lectura han estat programats 
amb l’objectiu de fer de la bibli·
oteca infantil un espai dinàmic 
i engrescador. 
Per celebrar l’aniversari, la bi·

blioteca ha programat l’estrena 
del conte Qui hi ha sota el bar-
ret? (20 d’octubre) i l’espectacle 
de titelles Les aventures de la 
família Raton (dia 27 d’octubre).

EXPOSICIONS EN CURS

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

Sala Fortuny «Jaume Muxart, segle XXI» >Fins al 9 de novembre

>Fins al 27 d'octubre
Vestíbul

Pintor membre del grup «Dau al Set»

Deu anys de la 
biblioteca infantil 
de la nostra entitat
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