
 

 

 

 

CONVENIS I SUBVENCIONS REBUDES -2014 

 

El Centre de Lectura és una entitat privada sense afany de lucre, fundada l’any 1859 i  declarada d’utilitat 

pública l’any  2004. Les seves fonts d’ingressos provenen principalment dels recursos propis, com són les 

quotes abonades pels seus associats i les quotes generades per l’activitat de les seves Escoles, per les de 

cursos i altres tallers que s’hi imparteixen, també cal tenir en compte les aportacions personals de tots els 

voluntaris que presten els seus serveis a l’entitat sense cap remuneració a canvi, com són molts dels  

conferenciants, tots els directius, etc. Altres ingressos provenen de subvencions de l’administració pública, 

de convenis de col·laboració i en menys mesura dels lloguers d’espais: cafeteria, refugi Muste-Recansens, 

sales, aules. 

 

 

 

 

 



 

INSTITUCIÓ CONCEPTE  QUANTITAT  
GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
OSIC 

Subvenció per al foment del català. 
Projecte: “Vivim i divertim-nos en català” 

4.127,00 € 
 

GENERALITAT DE CATALUNYA.  
DEPARTAMENT DE CULTURA 
OSIC 

Subvenció per formació i documentació relacionades amb la 
cultura popular i tradicional catalana. 
Projecte: “Els goigs del llegat de la família Prats” 

           4.271,00 €  

GENERALITAT DE CATALUNYA.  
DEPARTAMENT DE CULTURA 
OSIC 

Subvenció per activitats culturals relacionades amb la cultura  
popular i tradicional catalana. 
Projecte: “Activitats de foment i difusió culturals” 

16.254,00 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA.  
DEPARTAMENT DE CULTURA 
OSIC 

Subvenció per a projectes artístics de caràcter professionals de 
formació, exhibició i difusió de les arts visuals. 
Projecte: “Art al Centre de Lectura” 

6.561,00 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA.  
DEPARTAMENT DE CULTURA 
OSIC 

Subvenció per activitats literàries, promoció i difusió de la 
literatura catalana. 
Projecte: “Reus tradició traductora. II trobada de traductors 
literaris a la llengua catalana” 

4.500,00 € 

DIPUTACIÓ  DE TARRAGONA Subvenció per l'execució de les activitats culturals de l'entitat            15.000,00 €  

AJUNTAMENT DE REUS 
PATRONAT DE TURISME  

Subvenció concedida per a la difusió del Concurs Exp. Nacional 
de Roses 

             1.600,00 €  

AJUNTAMENT DE REUS REG. 
COORD. 

Subvenció concedida per  el desenvolupament del Concurs Exp. 
Nacional de Roses 

             1.700,00 €  

AJUNTAMENT REG.R.CÍVIQUES  Subvenció concedida per el desenvolupament del Concurs Exp. 
Nacional de Roses 

               300,00 €  

DIPUTACIÓ  DE TARRAGONA Subvenció concedida per al manteniment de les instal·lacions 
de l'entitat 

           10.000,00 €  



 

 

INSTITUT RAMON MUNTANER XII convocatòria d’ajuts per la realització de congressos, jornades, 
cursos i seminaris de l’institut Ramon Muntaner.                    
Projecte: “Jornades d'història: Joan Prim i Prats, personalitat 
política i militar”. 

1.000,00 € 

INSTITUT RAMON MUNTANER IX convocatòria d’ajuts per a projectes d’investigació o de 
difusió cultural de l’institut Ramon muntaner 
Projecte:  “La premsa històrica a la ciutat de Reus (1813-1939)”
  

2.200,00 € 

FEDERACIÓ D’ATENEUS DE 
CATALUNYA 

IMPULS’AT 
Projecte: activitats culturals 

650,00 € 

AJUNTAMENT DE REUS Conveni d’integració de la Biblioteca del Centre de Lectura a la 
xarxa de lectura pública de Reus 

111.124,91 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
Departament de Governació i 
Relacions Institucionals 
 

Memòria, Pau i Drets Humans 
Projecte:  “Edició del llibre commemoratiu del 30 aniversari del 
Memorial per la Pau Josep Vidal Llecha”. 

2.550,00 € 


