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ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS
D’acord amb els articles 49.1 i 49.3 dels vi-
gents Estatuts del Centre de Lectura de Reus, 
es convoca assemblea general ordinària de 
socis per al dia 25 de juny, a les 7 del vespre, 
tal com es desprèn del text de la convocatòria 
que detallem seguidament:
a) Aprovació, si escau, de la memòria de gestió cultural del 

Consell Directiu.
b) Aprovació, si escau, de la memòria de la gestió cultural 

de les seccions.
c) Aprovació, si escau, de la memòria del plenari de juntes.
d) Reaprovació dels comptes anuals de 2018 per motius 

de reclassificació comptable per donar compliment a la 
Llei 21/2014 en matèria de transparència.

e) Presentació i debat de l’informe del president sortint.
f) Lectura de la certificació de la Comissió de Garanties 

proclamant els candidats electes.
g) Proclamació del president electe.
h) Lectura del programa d’actuació del President electe.
i) Lectura de la composició del nou Consell Directiu.
j) Debat sobre el programa d’actuació del President electe.
j) Elecció de tres socis interventors d’actes.
k) Precs i preguntes.

Dimarts 25 de juny
19.00 h. Sala d'actes.

DIVENDRES 21 DE JUNY
18.30 h. Biblioteca 
infantil
Sala Emili Argilaga
La bella desperta. 
Hora del conte amb l’Asso-
ciació Síndrome de Down 
de Tarragona.

DILLUNS 17 DE JUNY
19.00 h. Sala Emili Argilaga. Audiovisual
«Viatjant amb en Santi Nogués» 
Vietnam, el drac amable. 

DILLUNS 17 DE JUNY
19.30 h. Sala Ramon Amigó
«Els dimarts de l’Òmnium  
i el Centre de Lectura»
La batalla de l’exili. 
L’estratègia que ha posat la 
justícia espanyola contra les cordes.
Presentació del llibre de Josep Casulleras. 
DILLUNS 17 DE JUNY

19.00 h. Sala seccional. Seminari formatiu
Programa integrador d’ajut al refugiat. 
«Breu panoràmica de la història de Reus»
a càrrec de l’historiador Jordi Bages-Querol.
DIMARTS 18 DE JUNY

19.00 h. Sala Emili Argilaga. Cicle conferències
«Guerra i postguerra al territori. 80 anys»
    «A les armes, camarades!  
      La dona a la Guerra Civil»
a càrrec de Joan Navais, historiador; i 

     «Destrosses a la Guerra Civil i  
      el Servicio Nacional de Regiones
      Devastadas y Reparaciones»
amb Josep Fàbregas, historiador de la URV. 

DIMARTS 18 DE JUNY
20.00 h. Sala Fortuny. Exposició de pintures
«#miradaonírica»
Inauguració de l’exposició de Josep M. Gort.

DIMECRES 19 DE JUNY
19.30 h. Sala Emili Argilaga. Conversa
 «...Y ahí lo dejo. Crónica de un proceso»
de Gonzalo Boye, advocat. Conversa oberta amb 
l’autor moderada per Marcel Banús i Banús.

DIJOUS 20 DE JUNY
17.30 h. Biblioteca infantil
Club de lectura juvenil amb Marta Vidal.
Per a infants d’entre 11 i 14 anys, 
DIJOUS 20 DE JUNY

19.30 h. Teatre Bartrina. Concert
Final de curs. Escola de música del Centre.
DIJOUS 20 DE JUNY

19.00 h. Sala seccional. Seminari formatiu
Programa integrador d’ajut al refugiat. 
Dia Mundial del Refugiat. 
Presentació del programa d’acollida per a sol·lici-
tants d’asil a Reus, a càrrec d’Óscar Revilla, director 
del Centre d’Acollida de Reus (CEAR).
DIVENDRES 21 DE JUNY

17.00 h. Claustre de l’INS Salvador Vilaseca
Festa cloenda. Escola de dansa del Centre.

Centre de Lectura de Reus
Final de la guerra civil  
i inicis del franquisme

10 de juny de 2019 
19:00h

“La salvaguarda del 
  patrimoni cultural”

Jaume Massó Carballido. Arqueòleg

20,00h

“La batalla de l’Ebre:  
  Final del somni republicà”

Josep Sánchez Cervelló
Catedràtic d’Història Contemporània a la URV 

11 de juny de 2019
19,00h

“Brigades internacionals 
  a la presó de Reus”

Josep Recasens. Historiador

20,00h

“La repressió franquista sobre les 
  dones: Antònia Abelló i Filella,  
  un paradigma, un testimoni”

Carme Puyol Torres. Arxivera

14 de juny de 2019
19.00h

«El silencio de los otros»
Almudena Carracedo i Robert Bahar. 
Documental. Esp, 2018. (Estrena a Reus)

18 de juny de 2019
19.00h

“A les armes, camarades!  
  La dona a la Guerra Civil”

Joan Navais Icart. Historiador

20.00h 

“Destrosses a la Guerra Civil i el 
  Servicio Nacional de Regiones 
  Devastadas y Reparaciones”

Josep Fàbregas Roig
Historiador i professor a la URV.

 Vuitanta anys
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Arran la commemoració del 80è aniversari del final de la Guerra Civil 
i del començament del règim franquista, el Centre de Lectura, amb la 
col·laboració del Campus Extens de la URV a Reus, organitza del 10 al 
18 de juny, un cicle de conferències sobre diversos aspectes polítics, 
socials i culturals, succeïts al nostre entorn, tot situant-los en el seu 
context històric i analitzant les conseqüències d’aquells esdeveniments. EXPOSICIONS EN CURS

Biblioteca Infantil

Sala Fortuny «#miradaonírica»  de Josep M. Gort

«90è aniversari de Tintín»

18 de juny > 13 de juliol

> 13 de juliol

> 30 de juny

Vestíbul «Le jazz au bout des doigts» Fotos de Sophie Le Roux
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