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DIJOUS 27 DE JUNY
17.30 h. Biblioteca infantil. Amb Marta  Vidal
Hora del conte i taller 
Per a nens i nenes d’entre 6 i 9 anys.
DIJOUS 27 DE JUNY

19.00 h. Sala de projeccions
Club de lectura de novel·la negra 
S de silenci
de Sue Grafton.
DIJOUS 27 DE JUNY

19.30 h. Sala Emili Argilaga. Conferència
Jaume Alonso Cuevillas
advocat del president Carles Puigdemont. 
Org. Centre de Lectura, ANC i Òmnium Baix Camp.

DIMECRES 26 DE JUNY
19.30 h. Sala Emili Argilaga. MiniCineclub
Cicle: El Centre com a plató de cine.
«Yo soy la Juani»

        de Bigas Luna. 2006. 90 min.

DIMECRES 26 DE JUNY
21.00 h. Teatre Bartrina. Representació
«La feréstega domada»
Adaptació d’Aurora Díaz-Plaja a partir del text de 
Shakespeare, a càrrec dels alumnes de 3r d’inter-
pretació i 4t d’especialització de l’Escola de teatre.

DIJOUS 27 DE JUNY
08.30 h. Sala Emili Argilaga. Jornada
«XIX Jornada sobre 
  medicaments veterinaris»
de la Secció de Ciències Exactes, Físiques i Naturals.

XXXV MEMORIAL PER LA PAU
El Centre de Lectura i l’Associació Josep Vidal i 
Llecha convoquen aquest premi que té la fina-
litat de donar suport a persones, grups, campa-
nyes o investigacions dedicades a la defensa i al 
foment de la pau, el desarmament i l’ecologia. 
Està dotat amb 8.000€ i el termini de presen-
tació de propostes és el dia 6 de juliol de 2019.

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.

EXPOSICIONS EN CURS

Biblioteca Infantil

Sala Fortuny «#miradaonírica»  de Josep M. Gort

«90è aniversari de Tintín»

> 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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