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DEU ANYS DE LA BIBLIOTECA INFANTIL

La biblioteca infantil  del Centre de Lectura arriba al seu 
10è aniversari. Al llarg d’aquests anys, hem fet d’aquest 
espai un lloc de relació intergeneracional, de descoberta, 
de comunicació i de lleure. Més enllà dels serveis bàsics 
que ofereixen totes les biblioteques, hem animat els 
nostres lectors més petits a endinsar-se en el fascinant 
món de la lectura, hem treballat per donar resposta a 
les preguntes dels nostres usuaris més menuts, hem 
procurat satisfer les necessitats dels nostres lectors i els 
hem ajudat a resoldre les seves curiositats. El suport a 
les famílies i a les escoles en la seva tasca educativa ha 
estat un dels objectius principals de la nostra activitat, 
motiu pel qual hem acollit la visita de nombrosos 
escolars als quals hem organitzat visites guiades i 
activitats dirigides per donar a conèixer la biblioteca.
Amb deu anys hem aconseguit tenir un fons que compta 
amb més de 10.000 llibres i 1.150 títols de fons 
audiovisual. Hem realitzat més de 17.000 préstecs i 
ens han visitat una mitjana de 8.000 socis l’any. Però, a 
més, la biblioteca infantil ha estat un important focus de 
dinamització infantil. Hores del conte, tallers de diverses 
temàtiques, titelles, xerrades i clubs de lectura han estat 
programats amb l’objectiu de fer de la biblioteca infantil 
un espai dinàmic i engrescador. 
Des de la biblioteca infantil hem treballat per establir 
complicitats amb el món educatiu i donar suport a la 
tasca dels professionals de l’educació en totes les seves 

Lletra de convit

etapes. És en aquest sentit que la biblioteca ha estat present 
en diversos esdeveniments amb l’objectiu d’aportar-hi el 
seu granet de sorra. Hem participat en l’organització de les 
diverses edicions de la Mostra de Lectura En Veu Alta –aquest 
any n’hem celebrat la setena edició–, hem col·laborat amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat en el Certamen 
de Lectura En Veu Alta, hem estat presents al Parc Infantil de 
Nadal i hem establert sinergies amb diverses entitats de Reus 
per contribuir en la dinamització cultural de la ciutat.
El Centre de Lectura és una entitat que compta una gran 
oferta formativa a través de les escoles de dansa, teatre, 
idiomes, música, lletres i arts plàstiques. Cal agrair-los la 
col·laboració en les activitats promogudes per la biblioteca 
infantil en les quals s’han implicat, com per exemple 
l’organització de contacontes teatralitzats o, fins i tot, ballats 
i/o musicats.
Tota aquesta activitat ha estat possible gràcies al treball diari 
i constant de l’equip bibliotecari i també, en gran mesura, a 
un gran nombre de col·laboradors i de patrocinadors que han 
contribuït a fer de la biblioteca infantil un espai de referència 
dins l’entitat. Aquest octubre en celebrem el 10è aniversari i 
esperem seguir sumant esforços i col·laboracions per poder 
celebrar molts anys més de dedicació al foment de la lectura 
i a la dinamització cultural.

Montserrat de Anciola   
Cap de la biblioteca del Centre de Lectura
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COMUNICAT INFORMATIU ALS SOCIS I USUARIS DEL CENTRE DE LECTURA
SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment d’allò que es preveu en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, us informem 
que les vostres dades personals facilitades seran tractades sota la responsabilitat del Centre de Lectura de Reus, 
amb número CIF G43014604, situada al carrer Major, 15, 43201 Reus, tel. 977 773 112 i adreça electrònica 
secretaria@centrelectura.cat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i oposició, de forma 
escrita, al domicili social abans esmentat, tot adjuntant còpia del document oficial que us identifiqui.

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. 

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, Aureli Ruiz, 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 Grau (president), Josep M. Balañà Cabrito (secretari), Jordi Agràs Estalella (vocal), Josep 
Ramon Fuentes Gasó (vocal) i Francesc Xavier Filella Fargas (vocal).





Lliço inaugural

Dimarts 30 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, lliçó inaugural del curs 
acadèmic 2018-2019 del Centre de Lectura, a càrrec de Laura Borràs, consellera de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Presentarà l’acte Jaume Massó, president del 
Centre de Lectura.

Laura Borràs i Castanyer (Barcelona, 1970) és llicenciada en Filologia Catalana 
(1993) i doctora cum laude en Filologia Romànica (1997) per la Universitat de Barcelona 
(UB) per la tesi «Formes de la follia a l’edat mitjana. Estudi comparat de textos literaris i 
representacions iconogràfiques», amb títol de doctorat europeu (1997) i Premi Extraordinari 
(1998) de la Divisió de Ciències Humanes i Socials de la Universitat de Barcelona.
Actualment és diputada al Parlament de Catalunya. Ha dirigit l’Institut de les Lletres 
Catalanes entre el 2013 i el 2018. Des de fa 19 anys és professora a la UB, on imparteix 
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. També és professora del Màster de 
Formació del Professorat del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. 
Els darrers 15 anys ha combinat la docència amb l’e-learning i el blended learning de 
literatura desenvolupant el terreny de l’open and distance learning (ODL). 
Des de l’any 2000 dirigeix Hermeneia, Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat, que 
integren professors d’universitats europees i americanes i que estudia les connexions 
entre els estudis literaris i les tecnologies digitals. Ha estat guardonada per la seva 
trajectòria amb la distinció de Jove Investigador de la Generalitat de Catalunya (2001-
2005). Des del 2007 és la directora acadèmica del Màster en Literatura en l’Era Digital 
de la UB i el Grup 62. També és la directora acadèmica de l’Organització Filològica 
d’Estudis Literaris i Artístics (OFELIA). Des del 2008 és ponent a les Doctorials, les 
jornades de formació per a futurs doctors. Els cursos 2010-2011 i 2011-2012 fou 
professora visitant de la Kingston University de Londres.
El 2012 va ser nomenada comissària del Centenari Sales, Calders, Tísner. Forma part 
del jurat del premi Sant Jordi de novel·la, del premi Ramon Llull i del premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes. Ha pronunciat conferències en diferents universitats del món i 
ha publicat nombrosos llibres, articles i treballs sobre literatura contemporània, teatre, 
cinema i literatura.





El Consell Directiu proposa

34è MEMORIAL JOSEP I LIESEL VIDAL
Divendres 5 d’octubre, a les 20.00 h, a la 
sala d’actes Emili Argilaga, acte de concessió 
del 34è Memorial Josep i Liesel Vidal, que 
convoquen el Centre de Lectura i l’Associació 
Vidal Llecha. El Memorial s’ha atiorgat enguany 
a Josep Lluís Trapero, major dels Mossos 
d’Esquadra.

ELS DIMARTS DE L’ÒMNIUM I EL CENTRE DE LECTURA
L’Òmnium Baix Camp i el Centre de Lectura sumem, una 
temporada més, esforços per fer presentacions de llibres 
amb els autors de manera conjunta. Les presentacions es 
duran a terme a la sala Emili Argilaga a les 19.30 h amb 
els escriptors i les escriptores de les novetats literàries que 

considerem més interessants. 

Dimarts 9 d’octubre: Memòria de les oblidades. Història de la 
presó de les Oblates, de Tecla Martorell. L’actriu Rosa Andreu 
farà una lectura dramatitzada d’alguns fragments de l’obra. A 
partir de documentació històrica, Tecla 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.

Tecla Martorell (Tarragona, 1960) és diplomada en 
Magisteri per la UB i llicenciada en Pedagogia per la 
URV. Té una llarga trajectòria docent com a mestra 
d’adults als barris de ponent de Tarragona i compta amb 
una àmplia producció literària, on la dona sempre n’és 

la protagonista. Ha escrit narrativa curta per a adults recollida 
a Contes, relats i un comiat, i dues novel·les: Dels sols i les llunes 
i Com les soques de les figueres velles (premi Fra Albert Vidal de 
Montblanc 2016).
Dimecres 7 de novembre: Groc. Història 
gràfica d’una lluita de Toni Galmés. El 
procés català d’autodeterminació ha 
comportat una revolució gràfica sense 
precedents en la història recent. Pocs 
moviments populars havien generat 
tantes icones i tant de talent en tan poc 
temps. La censura i la repressió han 
afuat sempre la creativitat dels pobles, 
i aquesta no podia ser-ne l’excepció. 
El llibre de Toni Galmés repassa i analitza les claus 
gràfiques de les icones independentistes, els seus referents i 
els seus orígens, i ens desvetlla com s’han forjat algunes de les 
imatges més representatives d’aquests anys històrics.
Toni Galmés (Manacor, 1983) ha estat el dibuixant de les 
principals campanyes d’Òmnium Cultural en aquest procés, 
però també és historiador de l’art, professor de la Universitat de 
Barcelona i un apassionat del cartellisme. 

Dimarts 11 de desembre: Sobre la 
terra impura de Melcior Comes. Aquesta 
trepidant novel·la explica la història de la 
família Verdera, una família poderosa de 
Mallorca, antics falangistes, que es van fer 
rics fent sabates. Ambientada en el present, 
el protagonista és un escriptor mallorquí que 
viu a Barcelona i que era amic d’infantesa 
del fill petit de la família, en Leo. Un dia li 
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encomanen escriure la biografia de la mare del Leo (que acaba 
de morir), una actriu de teatre espatarrant i polèmica que va 
deixar tot un seguit de dietaris sobre la seva vida. 
Melcior Comes (Sa Pobla, Mallorca, 1980) és llicenciat en 
Dret i en Teoria de la Literatura. Autor de les novel·les L’aire i el 
món (Premi Ciutat d’Elx 2003), L’estupor que us espera (premi 
Documenta 2004) i El llibre dels plaers immensos (premi Ciutat de 
Palma 2006). També ha publicat, conjuntament amb altres joves 
autors, el llibre de pensament Qui no mereix una pallissa!

També el Club de Lectura entre les dues entitats, Òmnium 
Baix Camp i el Centre de Lectura, continua aquest curs. Serà 
a la seu d’Òmnium Baix Camp (raval Santa Anna, 2 2n pis) i es 
comentaran els següents llibres:
20 de setembre: Zanoni d’Edward Bulwer-Lytton, amb la 
presència de Joaquim Mallafrè, traductor de l’obra al català.
18 d’octubre: L’illa de Bembé de Mercè Falcó, amb la presència 
de l’autora.
22 de novembre: Totes les bèsties de càrrega de Manuel de 
Pedrolo.
13 de desembre: Les possessions de Llúcia Ramis, amb la 
presència de l’autora.

JORNADES «QUAN LA PARAULA TRENCA LA NIT: MANUEL 
DE PEDROLO I MARIA AURÈLIA CAPMANY»
El Consell Directiu del Centre de Lectura organitza les jornades 
«Quan la paraula trenca la nit: Manuel de Pedrolo i Maria 
Aurèlia Capmany», que aniran a càrrec d’especialistes en la vida i 
obra dels dos autors, dels quals se celebra enguany el centenari del 
seu naixement. Tots els actes tindran lloc a la sala Emili Argilaga. 
Dilluns 5 de novembre: 
18.00-19.00 h: «Manuel de Pedrolo i la voluntat d’escriptura 
total», a càrrec d’Anna Maria Villalonga, comissària de l’Any 
Pedrolo. 

19.00-20.00 h: «Entendre Pedrolo: l’ordenació dels maons», 
a càrrec d’Antoni Munné-Jordà, escriptor i redactor de la revista 
Serra d’Or.
Dijous 8 de novembre:
18.00-19.00 h: «Manuel de Pedrolo, entre l’alta cultura i la 
cultura popular», a càrrec de Margarida Aritzeta, escriptora i 
professora de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada de 
la URV.
19.00-20.00 h: «Relació epistolar entre Rafael Tasis i 
Manuel de Pedrolo», a càrrec de Xavier Ferré i Trill, doctor en 
Història i Sociologia.
Divendres 9 de novembre:
19.30 h: Lliurament dels XXXVIII Premis Literaris Baix Camp 
per a joves escriptors amenitzats amb la companyia La Gata 
Borda al voltant de textos de Maria Aurèlia Capmany i Manuel de 
Pedrolo. Ho organitza: Òmnium Baix Camp.
Dilluns 12 de novembre:
18.00-19.00 h: «Maria Aurèlia Capmany i els seus articles a 
la revista Serra d’Or (1961-1992)», a càrrec de Marta Nadal, 
comissària de l’Any Capmany.
19.00-20.00 h: «Història catalana i llegenda a l’obra de 
Maria Aurèlia Capmany», a càrrec de Magí Sunyer, escriptor i 
professor de Literatura Catalana de la URV.
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Dijous 15 de novembre:
18.00-19.00 h: «Maria Aurèlia Capmany i nació», a càrrec 
d’Agnès Toda i Bonet, llicenciada en Filologia Catalana, 
traductora i membre del Consell Directiu del Centre de Lectura.
19.00-20.00 h: «Maria Aurèlia Capmany: resistència i 
activisme cultural al Camp de Tarragona», a càrrec de Brigid 
Amorós, filòloga.
20.00-21.00: Presentació del llibre de les jornades a càrrec 
d’Agnès Toda, responsable de les Edicions del Centre de Lectura, 
i clausura a càrrec de Joan-Elies Adell, director de la Institució 
de les Lletres Catalanes.

Els docents que ho sol·licitin podran reconèixer l’activitat com a 
formació permanent del professorat. Codi de l’activitat: 7020881702.
Els estudiants que ho demanin podran obtenir un certificat 
d’assistència emès pel Departament de Filologia Catalana de la URV. 
Qualsevol altra persona interessada, si ho comunica, podrà rebre 
un certificat d’assistència i aprofitament de les jornades.

CONFERÈNCIES 
Dilluns 22 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, 
«L’economia de Reus en el trànsit del segle xviii al xix», 
a càrrec de Josep Fàbregas, historiador i membre del Consell 
Directiu del Centre de Lectura. Acte organitzat amb motiu del 
centenari del Foment Industrial i Mercantil de Reus.
Dilluns 19 de novembre, a les 19.30 h, a la sala Ramon 
Amigó, «Més enllà de les criptomonedes», a càrrec de Martí 
Segarra Casas, enginyer de Dades.
Dilluns 10 de desembre, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, 
«Biosfer Teslab, una start-up reusenca en recerca biomèdica 
de frontera», a càrrec de Núria Amigó Grau, presidenta i 
consellera delegada de Biosfer Teslab.

DOCUMENTAL
Dijous 25 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, 
projecció d’Octubre. Crònica de l’1-O a Calella d’Ernest Vila. 
L’1 d’octubre de 2017, 5.975 persones van votar a Calella el 
referèndum d’autodeterminació de Catalunya. Aquell dia, i els 
posteriors, marcarien per sempre la ciutat. En aquest documental, 
els seus autors recorden tot el que va succeir a través de 
testimonis que, de forma coral, dibuixen l’escenari i context en el 
qual es van desenvolupar els esdeveniments.

VI JORNADES D’ADVOCATS I ADVOCADES
DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Els dies 4 i 5 d’octubre, al Teatre Bartrina, organitzades pel 
Consell General de l’Advocacia Espanyola conjuntament amb el 
Col·legi d’Advocats de Reus.

ANY EUROPEU DEL PATRIMONI CULTURAL
El 2018 se celebra l’Any Europeu del 
Patrimoni Cultural, una oportunitat única per 
celebrar la riquesa i diversitat del patrimoni 
europeu. La commemoració, aprovada pel 

Hi col·labora:





Parlament Europeu i el Consell d’Europa el 17 de maig de 2017, 
vol sensibilitzar la societat sobre la història i els valors europeus, 
reforçar un sentiment d’identitat comú i valorar les possibilitats 
que ofereix el nostre patrimoni cultural per al desenvolupament 
de la societat. El Centre de Lectura s’adhereix a la convocatòria 
del Departament de Cultura de la Generalitat i ha organitzat el 
dissabte 13 d’octubre dues visites guiades a la nostra entitat, per 
tal que els participants puguin conèixer la biblioteca patrimonial i 
l’important fons artístic. Les visites les guiarà Hèctor Fort a les 12 
del migdia i a les 6 de la tarda. Per participar-hi cal inscripció prèvia 
a la secretaria de l’entitat (secretaria@centrelectura.cat).

LLIURAMENT DELS XXXVIII PREMIS LITERARIS BAIX CAMP 
PER JOVES ESCRIPTORS D’ÒMNIUM BAIX CAMP
Divendres 9 de novembre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, lliurament dels XXXVIII Premis Literaris Baix Camp per 
a per a joves escriptors d’Òmnium Baix Camp, que compta amb 
tres premis corresponents a tres gèneres diferents: el XXXVIII Premi 
Gabriel Ferrater de Poesia, el XXXVIII Premi Antoni de Bofarull de 
Narrativa Breu i el VI Premi Josep Maria Gort i Sardà d’Assaig Breu.

II CONCURS DE CARTELLS DE L’EXPOSICIÓ DE ROSES DEL 
CENTRE DE LECTURA
El Centre de Lectura de Reus convoca el concurs per escollir el 
cartell del 72è Concurs Exposició Nacional de Roses de l’any 2019.
1.- Participants: Convocatòria adreçada a tots els socis del Centre 
de Lectura.
2.- Tema: La finalitat de les obres, que hauran de ser inèdites i 
originals, és destacar les roses com a element principal.
3.- Tècnica i mides: La tècnica és lliure i el format del cartell haurà 
de ser vertical i de mida DIN A3. Hi haurà de figurar la inscripció:
72è Concurs Exposició Nacional de Roses
4, 5 i 6 de maig de 2019
CENTRE DE LECTURA DE REUS

4.- L’autor/a haurà de tenir present que, en la part 
inferior del cartell, caldrà deixar-hi un espai, d’uns 4 
cm, per imprimir-hi els logotips dels patrocinadors.
5.- Presentació: Els originals s’hauran de lliurar a la 
secretaria del Centre de Lectura fins al 9 de gener de 
2019, a les 14.00 h. Els cartells s’hauran de presentar 
impresos i en format digital. Les obres presentades 
NO hauran d’anar signades amb el nom de l’autor/a. 
Les obres que estiguin signades, seran desqualificades 
automàticament.
Al dors de l’obra, hi figurarà un lema o pseudònim, 
el qual també s’haurà d’escriure en un sobre tancat. 
A dins del sobre, hi figurarà el nom i cognoms, el 
NIF, el telèfon i l’adreça electrònica de l’autor/a del 
cartell. El guanyador signarà l’obra un cop hagi estat 
proclamada vencedora del concurs.
6.- Jurat: El formaran tres persones vinculades al 
Centre de Lectura de Reus, les quals seran proposades 
per l’organització del 72è Concurs Exposició Nacional 
de Roses. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
7.- Condicions: L’obra original quedarà en poder 
del Centre de Lectura, així com l’ús que se’n pugui 
fer: edició del cartell, programes de mà, entrades, 
invitacions i qualsevol altre tema relacionat amb 
el 72è Concurs Exposició Nacional de Roses. Els 
concursants es responsabilitzen totalment de 
la inexistència de drets de tercers en les obres 
presentades, així com de tota reclamació per drets 
d’imatge. El Centre de Lectura no es fa responsable 
dels desperfectes o danys que, fortuïtament, puguin 
ocasionar-se en les obres presentades. Els cartells 
no premiats es podran recollir a la secretaria del 
Centre de Lectura del 15 al 31 de gener del 2019. 
La participació en el concurs comporta l’acceptació 
d’aquestes bases.





programació de l’Escola de Lletres de la biblioteca

i de la Secció de Llengua i Literatura
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OFERTA DINAMITZADORA 
PRESENTACIONS DE LLIBRES

Divendres 30 de novembre, a les 19.30 
h, a la sala Emili Argilaga, Els fenòmens de 
l’atenció (Obrador Edèndum) d’Eugeni d’Ors, 
a càrrec de Víctor Pérez, curador de l’edició; 
Jordi Llavina, escriptor; i Josep Murgades, 
filòleg i estudiós d’Ors. El llibre aplega la 
documentació d’un curs inèdit que Eugeni 
d’Ors va impartir l’any 1909, en què revelava 
el seu interès per estar al corrent de la 
incipient psicologia experimental.

CONFERÈNCIES
Divendres 19 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, «So i essència. Natura i música», a càrrec del 
músic i compositor Josep M. Guix. 
Josep M. Guix (Reus, 1967) és un dels compositors més 
personals i fascinants del panorama musical català. Capaç 
de crear una música íntima i delicada, que recorda Mompou 
en tot allò que té d’essencial: formes concentrades, un 

tractament subtil de 
les ressonàncies i del 
silenci, així com una 
escriptura refinada i 
curosa amb el so. Les 
seves composicions 
–de gestualitat molt 

mesurada i subtils contrastos tímbrics– posseeixen un gran 
poder d’evocació, i endinsen l’oient en un món de sonoritats 
exquisides d’enorme bellesa i actitud contemplativa. En 
la conferència parlarà de les raons per les quals escriu 
música i de la forma en què ho fa: la influència de la poesia 
japonesa (haikus), dels gravats i de determinades pintures 
abstractes, de la polifonia renaixentista... La conferència 
coincidirà amb l’aparició al mercat del seu CD monogràfic en 
format digital, enregistrat per la London Sinfonietta.

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Club conduït per la cap de la biblioteca del Centre, 
Montserrat de Anciola, en què els participants 
comenten una novel·la que han llegit prèviament. 
Totes les sessions són a les 19.00 h a la sala de 
projeccions de la biblioteca infantil.
Dijous 25 d’octubre: Offshore, de Petros Màrkaris.
Dijous 29 de novembre: Sota el signe de sagitari, 
de Jaume Fuster.
Dijous 20 de desembre: Xerrada pendent de 
concretar.

VIVIM I DIVERTIM-NOS EN CATALÀ
Un espai programat per a 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. 





Amb el suport de

L’enregistrament en àudio es podrà escoltar a través de 
Reusdigital.cat i constarà de quatre programes en els quals 
els joves exposaran les seves experiències en el món de la 
cultura i la llengua catalanes.
 
BIBLIOTECA INFANTIL
10è ANIVERSARI
La biblioteca infantil del Centre de Lectura es va inaugurar 
el 10 d’octubre del 2008, després d’un seguit d’obres de 
remodelació que es van dur a terme a la sala Vidal Llecha. 
Per commemorar aquests deu anys de funcionament, la 
biblioteca ha programat un seguit d’activitats.

Dissabte 20 d’octubre, a les 
11.30 h, a la biblioteca infantil, 
estrena del conte Qui hi ha sota 
el barret?, de Lena Paüls i Rosa 
Virgili. La presentació del llibre anirà 
acompanyada d’un taller de barrets. 

Dissabte 27 d’octubre, a les 11.30 h, a la biblioteca 
infantil, espectacle de titelles de la companyia Titelles Naip: 
Les aventures de la família Raton, adaptació del conte de 
Jules Verne realitzada, i traduïda, per Manel Ricart. 

CLUB DE LECTURA JUVENIL
Club de lectura per a nens i nenes d’entre 11 i 
14 anys, conduït per Marta Vidal. Els dijous 18 
d’octubre, 15 de novembre i 20 de desembre, de 
17.30 a 18.30 h, a la sala de projeccions.

EXPLICA’M UN CONTE
Hora del conte i taller per a nens 
i nenes d’entre 6 i 9 anys, conduït per 
Marta Vidal. Els dijous 25 d’octubre, 
22 de novembre i 27 de desembre, 
de 17.30 a 18.30 h, a la sala de 
projeccions.

TRESORS DE LA BIBLIOTECA
Mudarra, Josep. La Viva imagen de Christo. 
Sermon de S. Bernardo Calvò, obispo de Vique 
y protector de la villa de Reus. Reus: por Rafaél 
Compte ..., [1788 o post.] Donatiu de la família 
Guix. 
Rafael Compte i Ferrando (1756-1801) està 
considerat el primer impressor de Reus. Els 
seus impresos eren molt acurats i, tal com 
assenyala Enric Aguradé a Impressors i llibreters 
a Reus: 1720-1900 (Centre de Lectura, 1996), 
«es desconeix qui era el gravador de les seves 
planxes i xilografies encara que és possible que les fes 
ell mateix. Les portades dels pocs llibres que ens han 
arribat, i sobretot els gravats dels goigs i les estampes són 
equilibrats i ben compostos.»

OFERTA FORMATIVA

laCaixa
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS

DE BARCELONA
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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
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
Per inscriure-s’hi és necessari haver cursat el nivell inicial.
Curs d’iniciació al guió cinematogràfic
Professor: Albert Casanovas Llort
Edat: a partir de 16 anys
Horari: dilluns i dimecres de 19.30 a 21.30 h
Taller d’enquadernació
Professora: M. Rosa Molas
Edat: a partir de 18 anys
Places limitades
Durada: 90 hores
Opció 1: els dimecres de 17.00 a 20.40 h. Inici el 7 de novembre.
Opció 2: els dijous de 17.00 a 20.30 h. Inici el 8 de novembre.
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
Tots els dilluns de gener a maig de 2019, de 19.00 a 20.00 h.
Curs organitzat conjuntament amb la Secció de Ciències Socials, 
Polítiques i Econòmiques.





Les activitats de les Seccions

SECCIÓ DE CIÈNCIES SOCIALS, POLÍTIQUES I 
ECONÒMIQUES
PRESENTACIONS DE LLIBRES

Dilluns 8 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala 
Emili Argilaga, presentació de 100 dones. 100 
inspiracions creatives, d’Antoni Gelonch. El 
mecenes i col·leccionista d’art Antoni Gelonch 
(Lleida, 1956) ha recollit a 100 dones. 100 
inspiracions creatives (Viena Edicions) textos 
de Berthe Morisot, Kate Chopin, Mary Cassatt, 
Gertrude Stein, Elizabeth Barrett Browning, 
Isadora Duncan, Natàlia Gontxarova, Camille 
Claudel, Iris Murdoch, Simone Weil, Edna O’Brien, 

Françoise Sagan, Patti Smith, Marlene Dumas, Cindy Sherman 
i altres dones artistes de llocs i d’èpoques diferents, en què 
parlen del fet creatiu, de la inspiració, del poder transformador 
de l’art i de molts altres aspectes del procés artístic. El llibre 
està prologat per l’actual consellera de Cultura de la Generalitat, 
Laura Borràs. Presentarà l’acte l’escriptora Àngels Ollé.
Dijous 18 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala 
Emili Argilaga, presentació d’Ostatges polítics de 
Madola (pintures) i Montse Assens (poemes). 
El llibre, editat per l’Associació de Relataires en 
Català (ARC), recull la visió de les dues artistes 
sobre els presos polítics. Presentarà el llibre 
Joaquim Besora, president de la Secció de 
Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques.
Dimarts 4 de desembre, a les 19.30 h, a 
la sala Emili Argilaga, presentació d’Inquisició 
i Decadència. Orígens del genocidi lingüístic i cultural a la 
Catalunya del segle xvi (Librooks) de Jordi Bilbeny, a càrrec 

de Biel Ferrer Puig, filòleg, i del mateix autor. A 
finals del segle xv i començaments del xvi, el català 
(juntament amb el llatí) era la llengua hegemònica 
en la producció editorial, la cultura i les lleis a les 
ciutats de Barcelona i València. Però, pràcticament 
d’un dia per l’altre, va desaparèixer de tots aquests 
àmbits i va ésser substituït pel castellà. Què va 
succeir? Es va tractar d’una simple qüestió d’oferta 
i demanda? O hi va tenir alguna cosa a veure la 
censura d’estat i la inquisició? Acte organitzat amb 
col·laboració de l’Institut Nova Història.

CONFERÈNCIES
Dijous 4 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, «La grip de 1918: la ciutat de Reus 
davant el contagi», a càrrec de la doctora Margarita 
Gonzalvo-Cirac. Acte organitzat amb motiu del 
centenari de l’epidèmia de grip del 1918, que és 
considerada la pandèmia més gran de la història 
de la humanitat i que causà més de 50 milions de 
morts.
Dilluns 26 de novembre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga: «Bondats i maldecaps de la investigació biomèdica: 
l’exemple de la sida», a càrrec del doctor Francesc Vidal, 
catedràtic i director del Departament de Medicina i Cirurgia 
de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV, 
consultor sènior del Servei de Medicina Interna de l’Hospital 
Universitari Joan XXIII de Tarragona i investigador principal del 
grup de recerca «Infecció i Immunitat de l’Institut d’Investigació 
Sanitària Pere Virgili» (IISPV). A més de la tasca assistencial 
i docent, el seu interès s’ha dirigit a l’estudi de malalties 





infecciones i la sida. Vidal i el grup que dirigeix col·laboren 
activament com a membres de la Red de Investigación de Sida 
(RIS) en el programa d’immunopatogènia i vacunes pel VIH. El 
grup fa més de 15 anys que funciona com a tal, i es considera 
un dels grups consolidats en VIH/SIDA en l’àmbit nacional i 
internacional.

CICLE DE CONFERÈNCIES DE L’ASSOCIACIÓ DE 
RELACIONS CULTURALS CATALUNYA-ISRAEL (ARCCI)
Cicle organitzat conjuntament per l’ARCCI, l’Ajuntament de Reus 
i el Centre de Lectura. Totes les conferències les pronunciarà 
Andreu Lascorz, president de l’ARCCI, a la sala Emili Argilaga a 
les 19.30 h. 
Dijous 11 d’octubre: «La polèmica judeocristiana, des del 
segle iv al xv».
Dijous 22 de novembre: «La vida jueva a la Corona 
d’Aragó entre els segles xii i xv. L’aljama jueva de 
Montsó».
Dijous 13 de desembre: «Genealogia jueva. Cognoms 
judeocatalans».

XV MOSTRA DE CINEMA ESPIRITUAL 
DE CATALUNYA
La Mostra de Cinema Espiritual de 
Catalunya és un esdeveniment 
cinematogràfic anual que posa en 
valor la presència de l’espiritualitat 

en la cultura audiovisual, fa visibles les 
diferents manifestacions religioses i espirituals 

i contribueix a afavorir el diàleg interreligiós i la cohesió 
social. Ho organitza: Direcció General d’Afers Religiosos del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Totes les sessions 
són d’entrada lliure. 

Divendres 16 de novembre, a les 19.00 h, a la sala 
Emili Argilaga, Déu meu, però què t’hem fet?, de Philippe de 
Chauveron. França, 2014. Comèdia.
Divendres 23 de novembre, a les 19.00 h, a la sala Emili 
Argilaga, La tortuga vermella, de Michael Dudok de Wit. 
França, 2016. Cinema d’animació.

CURS DE NADAL
La Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques organitza 
un curs d’educació social, els dies 11 i 13 de desembre, de 
19.00 a 21.00 h. El dia 11 el curs tractarà sobre l’etiqueta i 
el protocol a taula i el dia 13, sobre l’ornamentació de la taula 
de Nadal. El curs l’impartirà Vicente Mancheño Gutiérrez, 
professor de servei de restauració de l’Escola d’Hosteleria i 
Turisme de Cambrils i expert universitari en protocol i cerimonial. 
Preu: 55 euros (socis del Centre de Lectura) i 65 euros (no 
socis). Inscripcions: secretaria del Centre de Lectura.

SECCIÓ DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
CURS «EDUCACIÓ PER A LA DIVERSITAT: L’ESCOLA 
INCLUSIVA»
La secció de Ciències de l’Educació del Centre de Lectura de 
Reus i el Centre de Recursos Pedagògics Baix Camp organitzen 
el curs «Educació per a la diversitat: l’escola inclusiva», 
amb l’objectiu d’explicar el desplegament del decret sobre la 
inclusió del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i 
d’aprofundir en les experiències sobre aquest tema que, des de 
fa temps, desenvolupen centres educatius del nostre entorn. 
Tots els actes del curs tindran lloc de les 19.00 a les 21.00 h a 
la sala Emili Argilaga. 
Dimarts 16 d’octubre: «El dret d’inclusió: una nova mirada, 
un nou repte», a càrrec de responsables dels departaments 
d’Ensenyament i de Sanitat de la Generalitat i de Lluís Bolívar, 
psicopedagog de l’Institut Domènech i Montaner.





Dimarts 23 d’octubre: «El camí de la inclusió a l’Institut 
Domènech i Montaner», a càrrec de Lluís Bolívar i Maite 
Pàmies, coordinadora de l’IFE (Itineraris Formatius Específics per 
a alumnat amb NEE) de l’Institut Lluís Domènech Montaner de 
Reus, ens explicaran com tracten la inclusivitat al seu centre.
Dimarts 6 de novembre: «Experiències inclusives al Pi del 
Burgar», a càrrec de Vanessa Torres i Sandra Badia, tutores 
del programa Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI) de 
l’escola Pi del Burgar de Reus.
Dimarts 13 de novembre: «L’escola d’educació especial i la 
inclusiva», a càrrec d’Olivia Anguren i Laura Cavallé del Centre 
d’Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos (CEEPSIR) i 
mestres del Centre Educació Especial Font del Lleó de Reus.
Dimarts 20 de novembre: «Una escola oberta al món amb 
una mirada atenta», a càrrec de Tània Milan, Ana Canóniga 
i Ivette López, mestres de l’Escola Miquel Martí i Pol de 
Barberà del Vallès (Vallès Occidental).
Dimarts 27 de novembre: «La inclusivitat en l’esport», 
a càrrec de Jaume Descarrega, psicòleg, i Carme Saldaña, 
mestra d’educació especial de l’Escola Alba. 

SECCIÓ DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Divendres 26 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, conferència «Una política volàtil. Notes sobre el 
futur», a càrrec d’Oriol Bartomeus, professor de Ciència Política 
de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en anàlisi 
del comportament electoral. Presentarà l’acte Diana Salvadó, 
coordinadora de Federalistes d’Esquerres al Camp de Tarragona.

SECCIÓ DE TECNOLOGIA
Dilluns 29 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, 
presentació del llibre El dia que Barcelona va morir (Rosa dels 
Vents) d’Enric Calpena. En aquesta novel·la, l’autor narra 
l’episodi més devastador de la Barcelona del segle x i una de 

les llegendes més fascinants de la història de 
Catalunya: la ràtzia d’Almansur, en què la ciutat 
va estar a punt de desaparèixer per sempre. 
Enric Calpena (Barcelona, 1960) és periodista i 
professor de Comunicació a la Universitat Ramon 
Llull de Barcelona. Especialitzat en divulgació 
històrica, ha dirigit i escrit el guió de nombrosos 
documentals històrics per a la televisió. Després 
de la seva primera incursió en el món de la ficció 
amb Memòria de sang (2014) i l’obra divulgativa 
Barcelona, una biografia (2015), l’autor torna a la 
novel·la amb El dia que Barcelona va morir.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Dijous 4 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala 
Rosa Magrané, reunió general de socis de la Secció 
Excursionista.

Dijous 11 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané, 
projecció Recull excursionista curs 2017-2018 de la Secció 
Excursionista i redifusió del vídeo Homenatge a Josep Abelló 
Barbat.
Dissabte 13 d’octubre, assistència a l’acte 
Cims per la Llibertat, amb la pujada al Tossal 
de les Torretes (Montsec de Rúbies). Cims per 
la Llibertat és una acció esportiva, solidària i 
reivindicativa, que consisteix en una ascensió 
simultània a 18 cims de Catalunya triats directament 
pels nostres presos, exiliats i represaliats polítics.
Diumenge 21 d’octubre, assistència al Dia del Camí de 
Muntanya.
Dijous 25 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané, 
castanyada.
De l’1 al 4 de novembre, assistència al 42è Aplec 
Excursionista dels Països Catalans, a la Sénia.
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Dijous 8 de novembre, a les 19.30 h, a la 
sala Rosa Magrané, projecció de l’audiovisual 
Caminant per Tenerife, a càrrec de Josep M. 
Beltran i Pere Ollé.
Dijous 22 de novembre, a les 19.30 h, a la 
sala Rosa Magrané, projecció de l’audiovisual 
L’altre meitat del claustre de Sant Miquel de 
Cuixà. Viatge a Nova York, a càrrec d’Andreu 
Ferré i Àngels Casamitjana.

Diumenge 25 de novembre, excursió Camarasa-Congost de 
Mu-Alòs de Balaguer (la Noguera).
Dijous 29 de novembre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, conferència «La introducció de l’esquí a Catalunya», a 
càrrec d’Andreu Pujol, i projecció de la pel·lícula familiar Evarist 
Fàbregas esquiant.

Dijous 13 de desembre, a les 19.30 h, a la sala Rosa 
Magrané, projecció de l’audiovisual Caminant pels Alps, a càrrec 
de Maria Toldrà i Jordi Domingo.
Diumenge 16 de desembre, excursió de Nadal.
Dijous 20 de desembre, a les 20.00 h, a la sala Ramon 
Amigó, celebració de la festa de Nadal.

CICLE «VIATJANT AMB EN SANTI NOGUÉS»
Tots els audiovisuals es projectaran a la sala Emili Argilaga, 
a les 19.00 h. El cicle està coorganitzat amb l’Associació de 
Prejubilats i Pensionistes del BBVA i aquest trimestre està 
dedicat a Bolívia.
Dilluns 15 d’octubre: Ciutats de Déu. 
L’audiovisual proposa un recorregut 
per Santa Cruz de la Sierra, on hi ha 
les missions (les Ciutats de Déu) que 
van fundar els jesuïtes: San Javier, 
Concepción, Santa Ana, San Miguel i 
San Rafael. Les esglésies han estat 
restaurades i incloses en la llista de 
patrimoni cultural de la humanitat de 
la UNESCO.
Dilluns 19 de novembre: El que 
val un Potosí. Sucre, ciutat colonial i 
segona capital del país. Visita a un 
jaciment paleontològic, al mercat 
dominical de Tarabuco, a Potosí i el 
seu passat esplendorós, i a una mina 
de plata del Cerro Rico. L’emblemàtic 
Uyuni, un mar de sal on roman la 
reserva mundial més important de liti, 
amb fantàstics paratges amb llacunes, 
zones volcàniques i nidificacions d’aus.
Dilluns 17 de desembre: La Paz a 
les altures. La capital de Bolívia, La 
Paz, a 4.000 metres, és una referència 
entre les ciutats més altes del món. 
Tiahuanaco, jaciment arqueològic que 
ha deixat la cultura preincaica. El llac 
Titicaca i les illes del Sol i de la Lluna, 
on hi ha una presó on foren reclosos 
els guerrillers de Che Guevara.





Exposicions a la Sala Fortuny

Del 28 de setembre al 9 de 
novembre: «Jaume Muxart, 
segle xxi». La vellesa no fa 
desistir Muxart de continuar 
volent entendre el món des de 
la pintura. Per això s’endinsa en 
nous temes com són el Big Bang, 
la metamorfosi de les papallones, 
la transfiguració dels àngels o la 
força dels ulls de l’ésser humà. Ell, 

que durant aquesta darrera dècada ha anat perdent capacitat 
visual de forma molt severa, es podria dir que ara, més que 
mai, hi veu des de la ment. Aquesta exposició ens mostrarà 
algunes obres d’aquestes darreres sèries.
Jaume Muxart (Martorell, 1922) va formar, l’any 1955, 
el grup Grup Taüll amb Marc Aleu, Modest Cuixart, Josep 
Guinovart, Jordi Mercadé, Antoni Tàpies i Joan Tharrats. 
Ha exposat a Barcelona, Estocolm, Londres, Copenhaguen, 
Madrid i altres ciutats europees, i també als EUA. Entre 
les seves exposicions cal esmentar «De Muxart a Van 
Gogh. Recreacions» (1990), «New York. Pintures» (1992), 
«Montserrat» (1998), «Big Bang» (2003), a més d’una 
extensa «Antològica» (2005). La seva obra, sempre d’accent 
expressionista, passà d’una figuració acadèmica a una 
neofiguració de trets lineals intensos i de dens empastament 
de la matèria. Sobre fons de fosca coloració fa eixir 
personatges o éssers de característiques fantasmagòriques en 
els quals s’entrecreuen l’element líric i la dimensió surrealista. 
El març del 2011 fou inaugurat a Martorell el Muxart Espai 
d’Art i Creació Contemporanis.

Del 16 de novembre al 8 de desembre: 
«NaturDans» de Pep Aguadé (Reus, 1954). L’exposició 
aplega un seguit de fotografies en què Pep Aguadé 
proposa una connexió entre la dansa i la natura: «Dansa 
amb natura i natura amb dansa. Tot transcorre de 
manera efímera, és com un espectacle que neix cada 
dia i que no descansa ni de nit ni de dia. Un espectacle vital on, amb la 
meva càmera, intento captar aquelles belleses que se m’ofereixen als 
ulls i que m’arriben al cor obert de bat a bat. És com una finestra, sense 
porticons, per on l’aire travessa lliure i em refresca la cara amb una subtil 
brisa que em fa tancar els ulls i tornar al nostre estat primordial i em 
permet meditar en silenci sobre el significat de la vida. És la connexió de la 
natura amb la bellesa de la dansa on tot és moviment, el moviment de la 
dansa, la música de la natura... és el que fa esclatar, dins l’ànima i la ment, 
la meva inspiració fotogràfica.»

Del 14 de desembre a l’11 de gener: «Fragments de vida» de Rosa 
M. Bessó (Reus, 1974). La mostra és un recorregut per la creació artística 
de Bessó, en què l’artista reflexiona sobre l’equilibri a l’hora de crear com a 
recerca vital en el dia a dia. En la seva obra sorgeixen temes que mostren 
aquesta recerca inconscient que en el temps es fa conscient. L’acció en 
el temps es converteix en plasmació artística i es materialitza en peces 
plàstiques, moviments, sons, paraules necessitat d’expressió... 
Rosa M. Bessó s’ha format en belles arts, arts escèniques i música i es 
dedica a la creació artística, a la interpretació escènica, a l’ensenyament 
de les arts per millorar la vida de les 
persones, a la il·lustració de llibres i 
contes, i a l’escriptura de textos teatrals, 
contes i novel·la.





Exposicions al vestíbul del Centre de Lectura

Del 8 al 27 d’octubre: «Un maridatge 
entre el teatre i la psicologia. Fòrum de 

l’espectador al Teatre Bartrina 2016/19». 
Exposició fotogràfica sobre l’activitat del 
Fòrum de l’Espectador de la delegació 
de Tarragona del Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya (COPC), un 
espai en què s’anima el diàleg entre la 
creació teatral i la disciplina psicològica. 
La mostra aplega imatges de les 
sessions del fòrum que s’han organitzat 
al Teatre Bartrina, en què el públic va 
parlar amb actors i directors en un 
diàleg conduït per Jaume Descarrega. 
Ho organitzen: Centre de Lectura, 
delegació de Tarragona del COPC i 
Teatre Bartrina.
Inauguració: dilluns 8 d’octubre a les 
19.00 h.

Del 14 al 21 de 
novembre: «Reus 
Rugby Club. 50 anys 
d’història». L’equip de 
rugbi de la ciutat va 
començar el seu camí 
l’any 1968 amb el nom 
de Rugby Reus. Deu anys 
després es va integrar 
com a secció del Reus 

Deportiu. El 2017 es va fundar un nou club desvinculat 
del Reus Deportiu, amb el nom de Reus Rugbi Club. El club 
exhibeix cinquanta anys d’intensa trajectòria, que es veurà 
reflectida en aquesta exposició de fotografies. Ho organitza: 
Reus Rugbi Club, amb la col·laboració de la biblioteca del 
Centre de Lectura.

Del 24 de novembre al 15 de desembre: «52è Concurs 
Aplec Baix Camp». Exposició de fotografies del concurs 
que convoca des de l’any 1967, i de forma ininterrompuda, 
la Colla Sardanista Rosa de Reus, amb motiu de l’Aplec 
Baix Camp que s’organitza a l’ermita de Misericòrdia durant 
la Festa Major de Misericòrdia. El concurs es convoca per 
a totes les persones aficionades a la fotografia amb els 
temes «Aplec Baix Camp» i «Costums tradicionals dels Països 
Catalans». El veredicte i el lliurament de premis, així com 
també la inauguració de l’exposició, tindran lloc el 24 de 
novembre, a les 20.00 h, al vestíbul del Centre de Lectura.





Les activitats de les escoles del Centre

ESCOLA DE TEATRE
Dissabte 10 de novembre, de 10.00 h a 14.00 h, a 
la sala Hortensi Güell, taller de cos «Lluita escènica 
a mà buida», dirigit per Rosa Nicolàs. Actriu, cantant, 

professora i coreògrafa de lluita escènica, Rosa Nicolàs ha treballat 
com a actriu i cantant en diversos muntatges teatrals dels quals 
destaquen L’òpera de tres rals, La flauta màgica, El Mikado i El 
somni d’una nit d’estiu. En cinema ha treballat sota les ordres 
d’Agustí Villaronga a Pa negre i d’Elena Trapé a Blog. En televisió 
ha intervingut en sèries com El cor de la ciutat, Ventdelplà, La 
Riera, Genius: Picasso i Víkings. Titulada des de l’any 2000 per la 
British Academy for Screen and Stage Combat (BASSC), actualment 
imparteix classes de lluita escènica a Barcelona, Londres i 
Alemanya.

Avanç dels tallers monogràfics de teatre del 2019
Dissabte 19 de gener: taller de tècnica vocal i expressió oral, a 
càrrec de Rosa Cadafalch.
Dissabte 16 de març: taller de maquillatge teatral, a càrrec de 
Teresa Costa.
Dissabte 11 de maig: taller d’interpretació dedicat al monòleg, a 
càrrec de Llorenç González.

ESCOLA DE MÚSICA
Dimarts 18 de desembre, a les 19.30 h, al 
Teatre Bartrina, concert de Nadal.

ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES
Els divendres 16, 23 i 30 de novembre, de 16.30 a 19.00 h, 
taller de pintura japonesa Sumi-E «Simplicitat i forma», impartit 

per Anna M. Llagostera Mas. Organització i 
gestió del taller: Ressò de Japonisme (Rebeca 
Pujals). Un dels objectius del taller és introduir 
l’alumne en el coneixement sobre la cultura 
japonesa: la pintura Sumi-E, l’estètica i els 
principis del zen, la pràctica i la destresa del pinzell i la tinta com a eines 
principals del Sumi-E, i veure com, a partir de la pintura monocroma, 
s’aconsegueix alliberar la pinzellada més personal. Taller adreçat a partir de 
16 anys i sense necessitat de  coneixements previs.

ESCOLA DE DANSA
Del 19 al 24 de novembre, fotografies dels alumnes de 
l’escola en diversos espais del Centre de Lectura per a la 
realització de la felicitació de Nadal.

Divendres 16 de novembre, a les 20.00 h, a la sala Fortuny, participació 
de l’Escola de Dansa en la inauguració de l’exposició «NaturDans» de Pep 
Aguadé.
Diumenge 2 de desembre, al Centre Cultural Municipal de Valls, 
participació de l’escola en la gala infantil de dansa, organitzada per 
l’Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona.
Del 10 al 18 de desembre, classes obertes de Nadal.
Dimecres 19 de desembre, a les 18.30 h, al Teatre Bartrina, el projecte 
«La Pe i en Cordi fan ballar a l’escola» proposa la representació del conte 
El trencanous, amb la participació dels alumnes de les escoles Joan Rebull, 
Pompeu Fabra i de la mateixa Escola de Dansa del Centre de Lectura.
Dijous 20 de desembre, a les 18.30 h, al Teatre Bartrina, representació 
del conte El trencanous, a càrrec dels alumnes de la disciplina de clàssic de 
l’Escola de Dansa.
Del 27 al 29 de desembre, curset de dansa clàssica.
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CampUS EXTENS DE La URV a REUS

Dijous 4 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, 
conferència «La grip de 1918: la ciutat de Reus davant el 
contagi», a càrrec de la doctora Margarita Gonzalvo-Cirac. 
L’epidèmia de grip de 1918 és considerada la pandèmia 
més gran de la història de la humanitat, amb més de 50 
milions de morts. 
Divendres 19 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, conferència «So i essència. Natura i música», a 
càrrec del músic i compositor Josep M. Guix (Reus, 1967), 
un dels creadors musicals més personals i fascinants del 
panorama musical català. Ho organitza: biblioteca del Centre 
de Lectura.
Dimarts 23 d’octubre: «El camí de la inclusió a l’Institut 
Domènech i Montaner», a càrrec de Lluís Bolívar i Maite 
Pàmies, coordinadora de l’IFE (Itineraris Formatius Específics 
per a alumnat amb NEE) de l’Institut Lluís Domènech 
Montaner de Reus. Activitat del curs «Educació per a la 
diversitat: l’escola inclusiva».
Dimarts 13 de novembre, a les 11.00 h, al  Teatre 
Bartrina, «Ciència al Teatre», amb motiu de la Setmana de 
la Ciència que organitza la URV .
Dijous 15 de novembre, a les 18.00 h, conferència 
«Maria Aurèlia Capmany i nació», a càrrec d’Agnès Toda 
i Bonet, llicenciada en Filologia Catalana. Activitat de les 
jornades «Quan la paraula trenca la nit: Manuel de Pedrolo 
i Maria Aurèlia Capmany», que organitza el Consell Directiu 
del Centre de Lectura.
Dijous 15 de novembre, a les 19.00 h, conferència 
«Maria Aurèlia Capmany: resistència i activisme cultural al 

Camp de Tarragona», a càrrec de Brigid Amorós, filòloga. 
Activitat de les jornades «Quan la paraula trenca la nit: 
Manuel de Pedrolo i Maria Aurèlia Capmany».
Dilluns 19 de novembre, a les 19.30 h, a la sala Ramon 
Amigó, conferència «Més enllà de les criptomonedes», a 
càrrec de Martí Segarra Casas, enginyer de Dades.
Dimarts 20 de novembre, a les 19.00 h, a la sala Emili 
Argilaga: taula rodona «Una escola oberta al món amb una 
mirada atenta», a càrrec de Tània Milan, Ana Canóniga 
i Ivette López, mestres de l’Escola Miquel Martí i Pol de 
Barberà del Vallès (Vallès Occidental). Activitat del curs 
«Educació per a la diversitat: l’escola inclusiva».
Dilluns 26 de novembre, a les 19.30 h, a la sala 
Emili Argilaga: «Bondats i maldecaps de la investigació 
biomèdica: l’exemple de la Sida», a càrrec del doctor 
Francesc Vidal, catedràtic i director del Departament de 
Medicina i Cirurgia de la Facultat de Medicina i Ciències de 
la Salut de la URV, consultor sènior del Servei de Medicina 
Interna de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona 
i investigador principal del grup de recerca Infecció i 
Immunitat de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili 
(IISPV). 
Dilluns 10 de desembre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, conferència «Biosfer Teslab, una start-up reusenca 
en recerca biomèdica de frontera», a càrrec de Núria 
Amigó Grau, presidenta i consellera delegada de Biosfer 
Teslab.





Cineclub: programació Tardor 2018

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

977 773 112

CineClub del Centre Lectura • REUS

secció de ciències 
de la comunicació

CINE 
CLUB

Programadors 
Venanci Bonet 
Marcel Banús 
Jom Pàmies

Amb el suport de 

• Any L • Curs 49 •
 • 2018/2019 •

Disseny i compaginació
 jomPàmies.

El logo del CineClub és obra de
Pere Prats Sobrepere (1969)

21 setembre 2018 • 21 h

The Square
El quadrat
Director: Ruben Östlund
• Suècia, 2017 •  VOSE • 151 min  

28 setembre 2018 • 21 h

Suburbicon
Suburbicon
Director: George Clooney
• EUA, 2017 • VOSE • 105 min 

2 novembre 2018 • 21 h

The disaster artist
L’artista desastrós
Director: James Franco
• EUA, 2017 • VOSE • 104 min

16 novembre 2018 • 21 h
Three billboards outside 
Ebbing, Missouri
Tres anuncis als afores 
Director: Martin McDonagh
• EUA, 2017 • VOSE • 115 min 

       ¿T’agrada          

       parlar de 

la pel·lícula?

¡Participa-hi!

En acabar la 
projecció parlem 
una estona sobre 

què ens ha semblat.

(No més de 30 min)

Fem un breu 
cinefòrum al 

Cafè del Centre

23 novembre 2018 • 21 h

Wonderstruck
El museu de les meravelles
Director: Todd Haynes
• EUA, 2017 • VOSE • 116 min 

30 novembre 2018 • 21 h

Phantom Thread
El fi l invisible
Director: Paul Thomas Anderson
• EUA, 2017 • VOSE • 130 min 

14 desembre 2018 • 21 h

The Party 
La festa
Directora: Sally Potter
• Regne Unit, 2017 • VOSE • 71 min 

21 desembre 2018 • 21 h

Un beau soleil intérieur
Un sol interior
Directora. Claire Denis
• França, 2017 • VOSE • 94 min 

Sessions dels divendres al Teatre Bartrina
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cicles monogràfi cs. TT’18
ofi cis del cinema: l’ACTOR 

Jack Lemmon

Els dimecres cinèfi ls                                                                   
Sala d’actes • 19:30 hores • Entrada lliure 
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1925~2001

CINE 
CLUB

MINI

Programadors: 
Venanci Bonet, 
Marcel Banús, 

Jom Pàmies

3 octubre 2018
The apartment
L’apartament
Director: Billy Wilder

EUA, 1960. 125 min. VOS 

17 octubre 2018
Days of wine and roses
Dies de vi i de roses
Director: Blake Edwards

EUA, 1962. 117 min. VOS 

31 octubre 2018
The odd couple
La parella estranya
Director: G.Saks Guió:Neil Simon

EUA, 1968. 105 min. VOS 

14 novembre 2018
Avanti (Endavant)
¿Què va passar entre 
el meu pare i la teva mare?

Director: Billy Wilder

EUA, 1972. 144 min. VOS 

28 novembre 2018
The front page
Primera Plana
Director: Billy Wilder

EUA, 1974. 105 min. VOS 

12 desembre 2018
Missing
Desaparegut
Director: Costa-Gavras

EUA, 1982. 122 min. VOS 
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cicles monogràfi cs. TT’18

ofi cis del cinema: l’ACTOR 

Jack Lemmon

Els dimecres cinèfi ls                                                                   
Sala d’actes • 19:30 hores • Entrada lliure 
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1925~2001

CINE 
CLUB
MINI

Programadors: 

Venanci Bonet, 

Marcel Banús, 

Jom Pàmies

3 octubre 2018

The apartment

L’apartament

Director: Billy Wilder

EUA, 1960. 125 min. VOS 

17 octubre 2018

Days of wine and roses

Dies de vi i de roses

Director: Blake Edwards

EUA, 1962. 117 min. VOS 

31 octubre 2018

The odd couple

La parella estranya

Director: G.Saks Guió:Neil Simon

EUA, 1968. 105 min. VOS 

14 novembre 2018

Avanti (Endavant)
¿Què va passar entre 

el meu pare i la teva mare?

Director: Billy Wilder

EUA, 1972. 144 min. VOS 

28 novembre 2018

The front page

Primera Plana

Director: Billy Wilder

EUA, 1974. 105 min. VOS 

12 desembre 2018

Missing
Desaparegut

Director: Costa-Gavras

EUA, 1982. 122 min. VOS 
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cicles monogràfi cs. TT’18

ofi cis del cinema: el GUIONISTA

Rafael Azcona

Els dimecres cinèfi ls                                                                   
Sala d’actes • 19:30 hores • Entrada lliure 
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1926~2008

CINE 
CLUB
MINI

Programadors: 

Venanci Bonet, 

Marcel Banús, 

Jom Pàmies

10 octubre 2018

El pisito
El piset

Director: Marco Ferreri

Espanya, 1959. 76 min. VO 

24 octubre 2018

Plácido
Plácido

Dir: Luis García Berlanga

Espanya, 1961. 85 min. VO 

7 novembre 2018

El Verdugo
El botxí

Dir: Luis García Berlanga. 

Espanya, 1963. 90 min. VO 

21 novembre 2018

La escopeta nacional

L’escopeta nacional

Dir: Luis García Berlanga. 

Espanya, 1978. 95 min. VO 

5 desembre 2018

El bosque animado

El bosc animat

Director: José Luis Cuerda. 

Espanya, 1987. 108 min. VO  

19 desembre 2018

Belle Époque
Belle Époque

Director: Fernando Trueba. 

Espanya, 1992. 108 min. VO 

1926~20081926~2008
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cicles monogràfi cs. TT’18
ofi cis del cinema: el GUIONISTA

Rafael Azcona

Els dimecres cinèfi ls                                                                   
Sala d’actes • 19:30 hores • Entrada lliure 
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1926~2008

CINE 
CLUB

MINI

Programadors: 
Venanci Bonet, 
Marcel Banús, 

Jom Pàmies

10 octubre 2018
El pisito
El piset
Director: Marco Ferreri

Espanya, 1959. 76 min. VO 

24 octubre 2018
Plácido
Plácido
Dir: Luis García Berlanga

Espanya, 1961. 85 min. VO 

7 novembre 2018
El Verdugo
El botxí
Dir: Luis García Berlanga. 

Espanya, 1963. 90 min. VO 

21 novembre 2018
La escopeta nacional
L’escopeta nacional
Dir: Luis García Berlanga. 

Espanya, 1978. 95 min. VO 

5 desembre 2018
El bosque animado
El bosc animat
Director: José Luis Cuerda. 

Espanya, 1987. 108 min. VO  

19 desembre 2018
Belle Époque
Belle Époque
Director: Fernando Trueba. 

Espanya, 1992. 108 min. VO 

1926~20081926~2008
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Teatre Bartrina:

programació Tardor 2018

Dissabte 6 d’octubre, a les 20.00 h
Rhumans de Rhum & Cia
Direcció: Jordi Aspa. Interpretació: 
Joan Arqué, Roger Julià, Pep Pascual, 
Mauro Paganini i Piero Steiner. 
Direcció musical: Pep Pascual. 
Composició musical: Pep Pascual i 
Mauro Paganini. 70 minuts.
Rhumans convida a viatjar i a 

reflexionar sobre la figura del pallasso amb un collage musical 
farcit de números de creació pròpia i algun clàssic.

Dissabte 13 d’octubre, a les 21.00 h
Obeses presenta Fills de les estrelles
Guitarra i veu: Arnau Tordera. Teclats: Arnau Burdó. Baix: 
Jaume Coll. Bateria: Maiol Montané. Durada: 90 minuts. 
Festival Accents.
Torna el grup de culte de l’escena musical catalana. A Fills 
de les estrelles ofereixen una lírica enfocada a les reflexions 
existencials que remouen el nostre temps.

Diumenge 14 d’octubre, a 
les 19.00 h
Toti Soler i Gemma Humet 
presenten Més de 50 anys
Guitarra i veu: Toti Soler. Veu: Gemma Humet. Durada: 70 
minuts. Festival Accents.
Música i poesia, dues formes d’art germanes que, juntes, 
creixen i germinen. Dues veus unides cap a l’emoció. Així 
toquen i canten Toti Soler i Gemma Humet. Una oportunitat 
única per veure i escoltar a Reus algunes de les peces 
d’aquest llegendari guitarrista del nostre país que durant 
anys va acompanyar Ovidi Montllor.

Del 17 al 20 d’octubre 
XXI Festival Internacional de Moviment
i Teatre Gestual COS

Divendres 26 d’octubre, a les 21.00 h
Concert del 10è aniversari de la Sax Ars Band
Director, saxo alt i tenor: Pere Gavarró. Veu i saxo alt: Mari 
Àngels Piñol. Veu i saxo tenor: Xavier Bagés, Joan Sans. Saxo 
alt: Joan Biosca, Santi Bartolomé. Saxo tenor: Albert Masdeu, 
Antonio Gilabert, Ezequiel Molina, Joan Bartolomé. Saxo 
baríton/alt: Gerard Gavarró. Saxo alt: Eva Castro, Juli Blanco, 
Anton Rovira, Arnau Colomé. Percussió: Salvador Compte. 
Piano/teclat: Glòria Biosca. Contrabaix: Arseni Pujals. Artistes 





convidats: Bàsic Escola de Ball, Romina Gilabert (cantant). 
Durada: 105 minuts.
Sax Ars Band és una big band amb una característica 
singular i diferencial, ja que les seccions instrumentals són 
exclusivament saxòfons. La història del grup comença fa deu 
anys a Reus al voltant de l’acadèmia de música Ars i del 
saxofonista reusenc Pere Gavarró.
 
Dissabte 27 d’octubre, a les 21.00 h, i diumenge 28, a 
les 18.00 h
Mesura x mesura de William Shakespeare per la 
companyia Teatre Estable del Baix Camp (TEBAC)
Direcció: Miquel Àngel Fernández. Ajudant de direcció: Ivonne 
Màrquez. Interpretació: en curs. Repressió, abús de poder 
i arbitrarietat de la justícia. Una comèdia amb aquests 
eixos temàtics es manifesta com una crítica contundent als 
governants. 

Diumenge 4 de novembre, a les 18.00 h
El silenci d’Hamelin, de la companyia Farrés Brothers & Cia
Text i direcció: Jordi Palet i Puig. Interpretació: Olalla Moreno, 
Jordi Farrés i Pep Farrés. Escenografia: Alfred Casas. Música: 
Jordi Riera. Assessorament en llengua de signes catalana: 
Anna Granero, Nayeli Pascual, Gloria Díaz i Marta Cañizares. 
Durada: 60 minuts. Espectacle recomanat a partir de 7 anys.

Què passaria si al conte del famós 
flautista hi hagués una nena sorda? 
La Clara i el Bruno són germans. Són 
dos dels nens que van viure allò que 
va passar a Hamelin. Un espectacle 
al voltant de les altres capacitats i les coses que no es diuen i que 
acaben surant a la superfície. El silenci d’Hamelin és un espectacle 
accessible a tots els públics, incloses les persones sordes, a partir 
dels 7 anys.

Del 7 al 10 de novembre Festival Internacional de Cinema de 
Reus Memorimage

Diumenge 11 de novembre, a les 19.00 h
Concert del 27è aniversari d’El Toubab
Bateria i veus: Gorka Robert. Percussions: 
David Rincón. Baix: Gustavo Cruz. Guitarres: 
Toni Català. Trompeta: Xavi Barrero. Saxo: 
Òscar Hueskar. Piano: Miquel Vilella. Violoncel: 
Olga Prats. Durada: 90 minuts.
El Toubab celebra 27 anys de viatges 
musicals. Per això oferirà un concert pensat per a un dia especial, 
en el qual també estrenarà el documental Confiesan que he vivido 
dirigit per Agnès Olivé, on diversos artistes i amics parlen del 
singular artista reusenc.

Dissabte 17 de novembre, a les 21.00 h
Un tret al cap, de Pau Miró
Direcció i dramatúrgia: Pau Miró. Interpretació: 
Emma Vilarasau, Mar Ulldemolins, Vicky 
Luengo i Imma Colomer. Durada: 65 minuts.
Una periodista acomiadada, una víctima que 





Entrades gratuïtes per als socis del Centre de Lectura per els 
espectacles Mala broma i Concert de Nadal de l’Orquetra Camerata XXI. Els 
socis poden passar a recollir les entrades gratuïtes per la taquilla del Teatre 
Bartrina fins a tres dies abans de l’espectacle.

demana insistentment que es faci públic el seu cas i una 
dona (la germana de la periodista) que només vol gaudir 
dels darrers anys de la seva vida en plenitud. Entre les tres 
es crea un triangle en què tot allò que és tan difícil de dir és 
justament el que els permetrà sortir del carreró sense sortida 
on han anat a parar.

Dissabte 1 de desembre, a les 21.00 h
Mala broma, de Jordi Casanovas
Direcció: Marc Angelet. Revisió traducció: 
Jordi Vidal. Interpretació: Anna Sahun, Ernest 
Villegas i Òscar Muñoz. Durada: 85 minuts.
Dos antics amics es retroben després de 
vint anys. Quan eren joves, presentaven 
plegats un programa radiofònic d’humor. 

Ara un d’ells ha triomfat com a humorista i l’altre ha fracassat 
com a periodista.

Diumenge 2 de desembre, a les 16.30 i 18.00 h
Tripula, de la companyia Farrés Brothers & Cia 
Creació: Pep Farrés, Jordi Farrés i Jordi Palet. Direcció: Jordi 
Palet. Interpretació: Jordi Farrés i Pep Farrés. Veu en off: Pere 
Arquillué. Música: Jordi Riera. Durada: 60 minuts. Espectacle 
recomanat a partir de 4 anys.

Dos científics il·luminats 
han descobert una nova 
manera de viatjar i avui 
ho exposen a un grup 
de passatgers: un globus 
estàtic, que viatja per 
l’espai i va a llocs que fins 
ara ningú sospitava que 
existissin.

Diumenge 16 de desembre, a les 18.00 h
Amb el cap clar i el cor net. Homenatge a Xesco 
Boix 
Text i direcció: Miquel Àngel Fernández. Cançons 
i música: Fito Luri. Titelles: Arnau Colom. Intèrprets: Fito Luri i Arnau 
Colom. Durada: 60 minuts. Espectacle recomanat a partir de 6 anys.
Amb el cap clari i el cor net s’emmiralla de forma poètica en la lluita del 
dia a dia d’en Xesco Boix defensant valors plens de concòrdia. El llegat 
perenne que va regalar a les generacions futures és la substància que 
alimenta aquest conte.

Dissabte 22 de desembre, a les 21.00 h 
Concert de Nadal de l’Orquestra Camerata XXI

Dissabte 23 de desembre, a les 18.00 h
Les noies de Mossbank Road, d’Amelia Bullmore
Traducció: Roser Batalla. Direcció: Sílvia Munt. Interpretació: Clara Segu-
ra, Marta Marco i Cristina Genebat. Durada: 110 minuts.
Aquesta història parla de l’amistat sorgida en un espai de llibertat com 
és un pis d’estudiants. Aquí, les protagonistes, entre els 18 i els 19 
anys, descobriran qui són per primera vegada i construiran a Mossbank 
Road un refugi on sembla que res dolent no els pot passar.

Dimecres 26 de desembre, a les 19.00 h 
El poema de Nadal, de Josep M. de Sagarra
Interpretació: Josep Maria Puig i Baiget. Música: Xavier Pié. Durada: 60 
minuts. Espectacle gratuït.
Sagarra ens parla de la joia del Nadal, del misteri d’aquella nit, dels 
pastors i la cova, del pessebre, del bou i la mula, o bé de l’estrella. 
Però, com a autor de teatre, ens exposa un poema dramàtic, un poema 
per reflexionar, punyent i molt entenedor. 





Serveis als socis
"

Sol·licitud d’alta de soci/sòcia:
Nom i cognoms:

DNI:

Data de naixement                                                                                                           Localitat

Domicili:                                                                                                        Localitat                                                                        Codi postal: 

Telèfon:                                                                                Correu electrònic:

Número de compte bancari (IBAN +20 dígits):

Titular del compte:                                                                                        Data i Signatura: 

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

"

Consulteu les condicions especials per a socis al web: 
www.centrelectura.cat. 
Fills de socis: Fins als 23 anys es poden donar d’alta com a socis 
exempts de pagament, amb carnet de soci personal i possibilitat 
d’utilitzar tots els serveis que ofereix l’entitat.

Torna a casa: Aquelles persones que van ser sòcies abans 
de l’any 2010 ho poden tornar a ser sense pagar la quota 
d’entrada de 40 €. A més a més, rebran un exemplar de les 
Edicions del Centre. 

Alumne de la URV: Els alumnes de la URV poden donar-se 
d’alta com a socis pagant només una part de la quota general. 
Promoció acordada amb el Campus Extens de la URV. 

Regala Centre: Durant el curs es podrà adquirir a la secretaria 
del Centre un xec regal de 150 € per tal que els compradors el 

regalin a un familiar, company o treballador per poder-se donar 
d’alta de soci durant un any (majors de 18 anys), un any i mig (de 
14 a 18 anys) i dos anys (menors de 14 anys).

Accés a l’Ateneu Barcelonès: Els socis tenen accés als serveis 
de l’Ateneu Barcelonès, prèvia sol·licitud cursada pel Centre de 
Lectura. A més a més, poden fer-se socis de l’entitat barcelonina 
sense pagar la corresponent quota d’ingrés.

Carnet de soci: Vàlid per obtenir descomptes als Museus de 
Reus; Gaudí Centre; llibreries Gaudí, Domingo, Araceli i Galatea; 
Abacus; Tomàs Barberà; Associació de Concerts de Reus; Teatre 
Lliure; Cafè Teatre del Centre; refugi de muntanya Musté-
Recasens de Mont-ral, i Reus Deportiu.

Import mensual de les quotes de l’any 2018 dels socis numeraris: 
16 € al mes.





Dia a dia          (125 motius per apropar-te al Centre)

ACTIVITATS Més informació a la pàg.

OCTUBRE 2018

dm. 3 19.30 h Els dimecres cinèfils. Cicle Jack Lemmon: The apartment Sala Emili Argilaga 22
dj. 4 11.30 h VI Jornades d’Advocats/des de Violència de Gènere 2018 Teatre Bartrina 8
dj. 4 19.30 h Conferència «La grip de 1918: la ciutat de Reus davant el contagi», a càrrec de Margarita Gonzalvo-Cirac Sala Emili Argilaga 13
dj. 4 19.30 h Reunió general de socis de la Secció Excursionista Sala Rosa Magrané 15
dv. 5 10.00 h VI Jornades d’Advocats/des de Violència de Gènere 2018 Teatre Bartrina 8
dv. 5 19.30 h Acte de concessió del 34è Memorial Josep i Liesel Vidal Sala Emili Argilaga 6
ds. 6 20.00 h Rhumans de Rhum & Cia Teatre Bartrina 24
dl. 8 19.00 h Inauguració de l’exposició «Un maridatge entre el teatre i la psicologia. Fòrum de l’espectador al Teatre Bartrina 2016/19» Vestíbul 18
dl. 8 19.30 h Presentació del llibre 100 dones. 100 inspiracions creatives d’Antoni Gelonch Sala Emili Argilaga 13
dt. 9 19.30 h Presentació del llibre Memòria de les oblidades. Història de la presó de les Oblates de Tecla Martorell. Sala Emili Argilaga 6
dm. 10 19.30 h Els dimecres cinèfils. Cicle Rafael Azcona: El pisito Sala Emili Argilaga 23
dj. 11 19.30 h Conferència «La polèmica judeocristiana, des del segle IV al XV», a càrrec d’Andreu Lascorz Sala Emili Argilaga 14
dj. 11 19.30 h Projecció de Recull excursionista curs 2017-2018 de la Secció Excursionista i  Homenatge a Josep Abelló Barbat Sala Rosa Magrané 15
ds. 13  Assistència de la Secció Excursionista a l’acte Cims per la Llibertat  15
ds. 13 12.00-18.00 h Visites guiades al Centre de Lectura amb motiu de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural Vestíbul 8
ds. 13 21.00 h Concert d’Obeses Teatre Bartrina 24
dg. 14 19.00 h Concert de Toti Soler i Gemma Humet  Teatre Bartrina 24
dl. 15 19.00 h Cicle «Viatjant amb en Santi Nogués»: projecció de l’audiovisual Ciutats de Déu Sala Emili Argilaga 15
dt. 16 19.00 h Curs «Educació per a la diversitat: l’escola inclusiva». Conferència «El dret d’inclusió: una nova mirada, un nou repte» Sala Emili Argilaga 14
dm 17 19.30 h Els dimecres cinèfils. Cicle Jack Lemmon: Days of wibe and roses Sala Emili Argilaga 22
dj. 18 17.30 h Club de lectura juvenil Sala de projeccions 11
dj. 18 19.30 h Presentació del llibre Ostatges polítics de Madola i Montse Assens Sala Emili Argilaga 13
dv. 19 19.30 h Conferència«So i essència. Natura i música», a càrrec del músic i compositor Josep M. Guix Sala Emili Argilaga 10
ds. 20 11.30 h Estrena del conte Qui hi ha sota el barret? de Lena Paüls i Rosa Virgili. La presentació del llibre
  anirà acompanyada d’un taller de barrets. Biblioteca infantil 11
dg. 21 Assistència de la Secció Excursionista al Dia del Camí de Muntanya  15
dl. 22 19.30 h Conferència «L’economia de Reus en el trànsit del segle XVIII al XIX», a càrrec de Josep Fàbregas Sala Emili Argilaga 8
dt. 23 19.00 h Curs «Educació per a la diversitat: l’escola inclusiva». Conferència«El camí de la inclusió a l’Institut Domènech i Montaner» Sala Emili Argilaga 15

Amb conveni amb





ACTIVITATS Més informació a la pàg.

dm. 24 19.30 h Els dimecres cinèfils. Cicle Rafael Azcona: Plácido Sala Emili Argilaga 23
dj. 25 17.30 h Explica’m un conte Sala de projeccions 11
dj. 25 19.00 h Club de lectura de novel·la negra: Offshore de Petros Màrkaris Sala de projeccions 10
dj. 25 19.30 h Castanyada de la Secció Excursionista Sala Rosa Magrané 15
dj. 25 19.30 h Projecció del documental Octubre. Crònica de l’1-O a Calella, d’Ernest Vila Sala Emili Argilaga 8
dv. 26 19.30 h Conferència «Una política volàtil. Notes sobre el futur», a càrrec d’Oriol Bartomeus Sala Emili Argilaga 15
dv. 26 21.00 h Concert del 10è aniversari de la Sax Ars Band Teatre Bartrina 24
ds.  27 11.30 h Espectacle de titelles de la companyia Titelles Naip Les aventures de la família Raton Biblioteca infantil 11
ds. 27 21.00 h Mesura X mesura de William Shakespeare per la companyia Teatre Estable del Baix Camp (TEBAC) Teatre Bartrina 25
dg. 28 18.00 h Mesura X mesura de William Shakespeare per la companyia Teatre Estable del Baix Camp (TEBAC) Teatre Bartrina 25
dl. 29 19.30 h Presentació del llibre El dia que Barcelona va morir d’Enric Calpena Sala Emili Argilaga 15
dt. 30 19.30 h Lliçó inaugural del curs acadèmic 2017-2018 del Centre de Lectura, a càrrec de Laura Borràs,
  consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya Sala Emili Argilaga 5
dm. 31 19.30 h Els dimecres cinèfils. Cicle Jack Lemmon: The odd couple Sala Emili Argilaga 22

NOVEMBRE 2018

dv. 2 21.00 h Cineclub: The disaster artist Teatre Bartrina 21
dg. 4 18.00 h El silenci d’Hamelin, de la companyia Farrés Brothers &Cia Teatre Bartrina 25
dl. 5 18.00 h Conferència «Manuel de Pedrolo i la voluntat d’escriptura total», a càrrec d’Anna Maria Villalonga, comissària de l’Any Pedrolo.  Sala Emili Argilaga 7
dl. 5 19.00 h Conferència «Entendre Pedrolo: l’ordenació dels maons», a càrrec d’Antoni Munné-Jordà Sala Emili Argilaga 7
dt. 6 19.00 h Curs «Educació per a la diversitat: l’escola inclusiva». Conferència«Experiències inclusives al Pi del Burgar» Sala Emili Argilaga 15
dm. 7 19.30 h Presentació del llibre Groc. Història gràfica d’una lluita Toni Galmés Sala Ramon Amigó 6
dm. 7 19.30 h Els dimecres cinèfils. Cicle Rafael Azcona: El verdugo Sala Emili Argilaga 23
dj. 8 18.00 h Conferència «Manuel de Pedrolo, entre l’alta cultura i la cultura popular», a càrrec de Margarida Aritzeta Sala Emili Argilaga 7
dj. 8 19.00 h «La relació epistolar Tasis-Pedrolo», a càrrec de Xavier Ferré i Trill Sala Emili Argilaga 7
dj. 8 19.30 h Projecció de l’audiovisual Caminant per Tenerife, a càrrec de Josep M. Beltran i Pere Ollé Sala Rosa Magrané 16
dv. 9 19.0 h Lliurament dels XXXVIII Premis Literaris Baix Camp per a joves escriptors d’Òmnium Baix Camp Sala Emili Argilaga 7
ds. 10 10.00 h Taller de cos «Lluita escènica a mà buida», dirigit per Rosa Nicolàs Sala Hortensi Güell 19
dg. 11 19.00 h Concert del 27è aniversari d’El Toubab Teatre Bartrina 25
dl. 12 18.00 h Conferència «Maria Aurèlia Capmany i els seus articles a la revista Serra d’Or (1961-1992)»,
  a càrrec de Marta Nadal, comissària de l’Any Capmany Sala Emili Argilaga 7
dl. 12 19.00 h Conferència «Història catalana i llegenda a l’obra de Maria Aurèlia Capmany», a càrrec de Magí Sunyer Sala Emili Argilaga 7
dt. 13 11.00 h «Ciència al Teatre», amb motiu de la Setmana de la Ciència que organitza la URV . Teatre Bartrina 20





ACTIVITATS Més informació a la pàg.

dt. 13 19.00 h Curs «Educació per a la diversitat: l’escola inclusiva». Conferència «L’escola d’educació especial i la inclusiva» Sala Emili Argilaga 15
dm. 14 19.30 h Inauguració de l’exposició «Reus Rugby Club. 50 anys d’història» Vestíbul 18
dm. 14 19.30 h Els dimecres cinèfils. Cicle Jack Lemmon: Avanti Sala Emili Argilaga 22
dj. 15 17.30 h Club de lectura juvenil Sala de projeccions 11
dj. 15 18.00 h Conferència «Maria Aurèlia Capmany i nació», a càrrec d’Agnès Toda i Bonet Sala Emili Argilaga 8
dj. 15 19.00 h Conferència «Maria Aurèlia Capmany: resistència i activisme cultural al Camp de Tarragona», a càrrec de Brigid Amorós Sala Emili Argilaga 8
dv. 16 16.30 h Taller de pintura japonesa Sumi-E «Simplicitat i forma», impartit per Anna M. Llagostera. 
  El curs també s’imparteix els dies 23 i 30 de novembre Sala seccional 19
dv. 16 19.00 h XV Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya: Déu meu, però què t’hem fet? de Philippe de Chauveron Sala Emili Argilaga 14
dv. 16 20.00 h Inauguració de l’exposició «NaturDans» de Pep Aguadé  Sala Fortuny 17
dv. 16 21.00 h Cineclub: Three billboards outside Ebbing, Missouri Teatre Bartrina 21
ds. 17 21.00 h Un tret al cap, de Pau Miró Teatre Bartrina 25
dl. 19 19.00 h Cicle «Viatjant amb en Santi Nogués»: projecció de l’audiovisual El que val un Potosí Sala Emili Argilaga 16
dl. 19 19.30 h Conferència «Més enllà de les criptomonedes», a càrrec de Martí Segarra Sala Ramon Amigó 8
dt. 20 19.00 h Curs «Educació per a la diversitat: l’escola inclusiva». Conferència «Una escola oberta al món amb una mirada atenta» Sala Emili Argilaga 15
dm. 21 19.30 h Els dimecres cinèfils. Cicle Rafael Azcona: La escopeta nacional Sala Emili Argilaga 23
dj. 22 17.30 h Explica’m un conte Sala de projeccions 11
dj. 22 19.30 h Projecció de l’audiovisual L’altre meitat del claustre de Sant Miquel de Cuixà. Viatge a Nova York,
  a càrrec d’Andreu Ferré i Àngels Casamitjana Sala Rosa Magrané 16
dj. 22 19.30 h Conferència «La vida jueva a la Corona d’Aragó entre els segles xii i xv» a càrrec d’Andreu Lascorz Sala Emili Argilaga 14
dv. 23 19.00 h XV Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya: La tortuga vermella de Michael Dudok de Wit Sala Emili Argilaga 14
dv. 23 21.00 h Cineclub: Wonderstruck Teatre Bartrina 21
ds. 24 20.00 h Inauguració de l’exposició «52è Concurs Aplec Baix Camp» Vestíbul 18
dg. 25  Excursió Camarasa-Congost de Mu-Alòs de Balaguer (la Noguera)  16
dl. 26 19.30 h Conferència «Bondats i maldecaps de la investigació biomèdica: l’exemple de la Sida», a càrrec del doctor Francesc Vidal Sala Emili Argilaga 13
dt. 27 19.00 h Curs «Educació per a la diversitat: l’escola inclusiva». Conferència «La inclusivitat en l’esport» Sala Emili Argilaga 15
dm. 28 19.30 h Els dimecres cinèfils. Cicle Jack Lemmon: The front page Sala Emili Argilaga 22
dj. 29 19.00 h Club de lectura de novel·la negra: Sota el signe de sagitari de Jaume Fuster Sala de projeccions 10
dj. 29 19.30 h Conferència «La introducció de l’esquí a Catalunya», a càrrec d’Andreu Pujol, i projecció de la pel·lícula familiar Evarist Fàbregas esquiant Sala Emili Argilaga 16
dv. 30 19.30 h Presentació del llibre Els fenòmens de l’atenció d’Eugeni d’Ors, a càrrec de Víctor Pérez, Jordi Llavina i Josep Murgades Sala Emili Argilaga 10
dv. 30 21.00 h Cineclub: Phanton Thread Teatre Bartrina 21





ACTIVITATS Més informació a la pàg.

DESEMBRE 2018

ds. 1 21.00 h Mala broma, de Jordi Casanovas Teatre Bartrina 26
dg. 2 16.30 h Tripula, de la companyia Farrés Brothers & Cia  Teatre Bartrina 26
dg. 2 18.00 h Tripula, de la companyia Farrés Brothers & Cia  Teatre Bartrina 26
dt. 4 19.30 h Presentació del llibre Inquisició i Decadència. Orígens del genocidi lingüístic i cultural a la Catalunya del segle XVI Sala Emili Argilaga 13
dm. 5 19.30 h Els dimecres cinèfils. Cicle Rafael Azcona: El bosque animado Sala Emili Argilaga 23
dl. 10  Classes obertes de Nadal de l’Escola de dansa. Fins al 18 de desembre  19
dl. 10 19.30 h Conferència «Biosfer Teslab, una start-up reusenca en recerca biomèdica de frontera», a càrrec de Núria Amigó Grau Sala Emili Argilaga 8
dt. 11 19.00 Curs d’educació social: l’etiqueta i el protocol a taula Sala de projeccions 14
dt. 11 19.30 h Presentació del llibre Sobre la terra impura de Melcior Comes.  Sala Emili Argilaga 16
dm. 12 19.30 h Els dimecres cinèfils. Cicle Jack Lemmon: Missing Sala Emili Argilaga 22
dj. 13 19.00 h Curs d’educació social: l’ornamentació de la taula de Nadal Sala de projeccions 14
dj. 13 19.30 h Conferència «Genealogia jueva. Cognoms judeocatalans», a càrrec d’Andreu Lascorz Sala Emili Argilaga 14
dj. 13 19.30 h Projecció de l’audiovisual Caminant pels Alps, a càrrec de Maria Toldrà i Jordi Domingo Sala Rosa Magrané 16
dv. 14 20.00 h Inauguració de l’exposició «Fragments de vida» de Rosa M. Bessó Sala Fortuny 17
dv. 14 21.00 h Cineclub: The Party Teatre Bartrina 21
dg. 16  Excursió de Nadal de la Secció Excursionista  16
dg. 16 18.00 h Amb el cap clar i el cor net. Homenatge a Xesco Boix  Teatre Bartrina 26
dt. 18 19.30 h Concert de Nadal de l’Escola de música Teatre Bartrina 19
dm. 19 19,30 h Els dimecres cinèfils. Cicle Rafael Azcona: Belle Époque Sala Emili Argilaga 23
dl. 17 19.00 h Cicle «Viatjant amb en Santi Nogués»: projecció de l’audiovisual La Paz a les altures Sala Emili Argilaga 16
dm. 19 18.30 h «La Pe i en Cordi fan ballar a l’escola»  Teatre Bartrina 19
dj. 20 17.30 h Club de lectura juvenil Sala de projeccions 11
dj. 20 18.30 h Representació del conte El trencanous, a càrrec de l’Escola de dansa Teatre Bartrina 19
dj. 20 19.00 h Club de lectura de novel·la negra: conferència Sala de projeccions 10
dj. 20 20.00 h Celebració de la festa de Nadal de la Secció Excursionista Sala Ramon Amigó 16
dv. 21 21.00 h Cineclub: Un beau soleil intérieur Teatre Bartrina 21
ds. 22 21.00 h Concert de Nadal de de l’Orquestra Camerata XXI Teatre Bartrina 26
dg. 23 18.00 h Les noies de Mossbank Road, d’Amelia Bullmore Teatre Bartrina 26
dm. 26 19.00 h El poema de Nadal, de Josep M. de Sagarra Teatre Bartrina 26
dj.  27 17.30 h Explica’m un conte Sala de projeccions 11
dj. 27  Curset de dansa clàssica. Fins al 29 de desembre  19
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