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Un Sant Jordi 
excepcional

La diada de Sant Jordi, la festa del llibre i de la rosa, és un gran 
esdeveniment cívic amb què reiterem el nostre compromís amb 
la cultura, amb l’expressió col·lectiva d’una manera de ser parti-
cipativa i oberta que hem anat construint generació rere genera-
ció i avui ens identifica arreu del món.

És aquest l’esperit que marca l’àmplia programació d’activitats 
que al voltant de Sant Jordi omplen l’agenda ciutadana, entre 
les quals destaca enguany la presentació de la digitalització del 
Llibre Verd, el llibre de privilegis de la ciutat dels segles XVI i XVII, 
que d’aquesta manera es fa més accessible a la ciutadania. És el 
mateix esperit que al llarg de l’any, d’aquest 2017 especial, dona 
sentit a la programació amb què celebrem el fet de ser Capital 
de la Cultura Catalana, una fita que aquests dies ens proposa 
esdeveniments tan especials com el concert de Sant Jordi de 
Camerata XXI a Mas Calvó.

Llibres, roses, trobades amb autors locals, rutes per la ciutat, 
exposicions com la que dediquem al Dr. Alexandre Frias i una 
llarga llista de propostes fan d’aquest Sant Jordi, extraordinari 
també perquè cau en diumenge, la gran festa ciutadana que ens 
convida a viure la cultura i celebrar-ne l’empenta i la vitalitat.

Sant Jordi: 
capital, Reus

La ciutat de Reus pot enorgullir-se d’haver estat una de les pri-
meres que va recuperar la festa de Sant Jordi a les darreries del 
franquisme gràcies a l’empenta de la societat civil i la vitalitat 
del seu teixit cultural. 

Avui la Capital de la Cultura Catalana Reus 2017 s’explica també per 
la força de la seva festa de Sant Jordi, que des de setmanes ante-
riors a la diada bull de propostes literàries i que el mateix dia 23 és 
una de les celebracions més concorregudes del nostre país.

De fet, podem dir amb satisfacció que un dels actius més con-
solidats de la nostra realitat cultural és la potència de l’oferta 
i l’activitat a l’entorn del llibre de la qual disposa Reus durant tot 
l’any. En concret, les nostres Biblioteques Municipals desenvolupen 
un paper crucial per a moltes persones de totes les edats: infants, 
estudiants, adults i també gent gran que troben tant a la Biblioteca 
Central Xavier Amorós com a la Biblioteca Pere Anguera serveis di-
versos que els ajuden en les seves inquietuds intel·lectuals.

Celebrem, doncs, amb tota l’energia possible la festa de Sant 
Jordi i tots els actes que l’envolten. I aprofitem també la gran 
oferta cultural que al llarg de l’any viu la ciutat i la converteix en 
una de les capitals del llibre, la literatura i la lectura.

Carles Pellicer Punyed
Alcalde de Reus

Montserrat Caelles Bertran
Regidora de Cultura



DILLUNS 10 D’ABRIL
A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala Miquel Ventura del Centre 
de Lectura, conferència “El terror dels bombardeigs aeris. Del Rif 
a Guernica, passant per Reus”, a càrrec de Joan Navais, historiador. 
Activitat del Campus Extens de la URV.

DIMARTS 11 D’ABRIL
A les 6 de la tarda, a la Sala Fortuny del Centre de Lectura, contes 
japonesos, a càrrec de Carme González. Cicle Ressò del japonisme. 

DIJOUS 13 D’ABRIL
A les 12 del migdia, des de la Casa Rull, ruta literària del vermut 
Espais literaris amb aroma de donzell i sorpresa literària per a 
nens. La ruta recorrerà els espais literaturitzats en els contes del 
llibre 14 vermuts. Espais literaris amb aroma de donzell, alhora 
que dona a conèixer aspectes històrics sobre el vermut. Organit-
za: Reusenques de Lletres, amb el suport d’Ans Educació. Reserva 
prèvia: lletresdereusenques@gmail.com.

DIMARTS 18 D’ABRIL
A les 11 del matí, al Centre Cívic del Carme, Conta Contes Solidaris 
amb els alumnes de P3, P4 i P5 de l’Escola Prat de la Riba.

A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Mestral, pintada de la façana de 
vidre principal per convertir-la en un mural temàtic de Sant Jordi, a 
càrrec de Laura Busquets, professora de restauració del centre cívic.

A les 6 de la tarda, als jardins de la Biblioteca Xavier Amorós, troba-
da d’autors locals de Sant Jordi. Presentació de les novetats d’inte-
rès local i trobada d’autors i lectors. Acte a càrrec de La Gata Borda i 
músics del Conservatori de la Diputació de Tarragona. 

A les 7 de la tarda, a la Sala d’Actes Emili Argilaga del Centre de 
Lectura, conferència “L’art del kimono i el kimono en l’art”, a càrrec 
de Núria Dolcet, de l’Associació Amakuni. Cicle Ressò del japonisme. 
Activitat del Campus Extens de la URV.

A dos quarts de 9 del vespre, a la Sala d’Actes Emili Argilaga del Cen-
tre de Lectura, presentació del llibre Niet. El NO de Vasili Arkhipov 
que va salvar la meva vida... (i la teva), de Gerard Salvat.

DIMECRES 19 D’ABRIL
A les 9 del matí, al Centre Cívic Migjorn, parada d’intercanvi de llibres.

A dos quarts de 10 del matí, al Centre Cívic Migjorn, contacontes a 
càrrec de Conxa Torres, amb els alumnes del cicle inicial de l’Escola 
Marià Fortuny.

A les 10 del matí, al Centre Cívic del Carme, dibuixa roses al vestíbul, 
a càrrec dels alumnes de pintura.

A les 10 del matí, al Centre Cívic Llevant, Conta Contes Solidaris amb 
els alumnes de P4 de l’Escola Rubió i Ors.

A dos quarts d’11 del matí, a l’Arxiu Municipal de Reus – Arxiu Comar-
cal del Baix Camp, presentació de la digitalització del Llibre Verd, el 
llibre de privilegis de la ciutat de Reus (s. XVI-XVII), per fer-lo acces-
sible a tota la ciutadania a través de la xarxa.

De 5 a dos quarts de 8 del vespre, al Centre Cívic del Carme, inter-
canvi de manualitats realitzades per nens i nenes del Centre Obert 
per muntures d’ulleres velles destinades a una ONG.

A dos quarts de 6 de la tarda, al Centre Cívic Migjorn, lectura com-
partida Maridatge de música&poesia, amb els alumnes del Centre 
Obert, de l’activitat de la Creu Roja, del Centre Noves Oportunitats i 
de la Fundació Pont i Gol; demostració de balls i ritmes de la Xarxa 
d’Esports de l’Ajuntament de Reus i berenar per a tothom.

A dos quarts de 7 de la tarda, a la Sala Infantil de la Biblioteca Xavier 
Amorós, contes a cau d’orella. Contes de Sant Jordi amb la col·labo-
ració dels Serveis Territorials de Cultura de Tarragona.

A dos quarts de 7 de la tarda, a la Sala Annexa de la Biblioteca Xavier 
Amorós, Club de lectura LOve2read.

A les 7 de la tarda, a la Sala d’Actes Emili Argilaga del Centre de Lec-
tura, Carme Sansa diu i canta Maria Aurèlia Capmany. Acompanya-
ment musical a càrrec de l’acordionista Jaume Mallofrè. Espectacle 
literari en homenatge a Maria Aurèlia Capmany. Activitat del Campus 
Extens de la URV.

A dos quarts de 9 del vespre, a la Sala Miquel Ventura del Centre de 
Lectura, presentació del llibre Història de la ràdio, a Reus, d’Albert 
Suñol i Óscar Ramírez. 



DIJOUS 20 D’ABRIL
A les 9 del matí, al Centre Cívic del Carme, parada d’intercanvi de 
llibres.

De les 9 del matí a les 9 del vespre, al Centre Cívic Mas Abelló, parada 
d’intercanvi de llibres, amb l’obsequi d’un punt de llibre.

A dos quarts de 10 del matí, al Centre Cívic Migjorn, contacontes 
solidaris, amb els alumnes del cicle inicial de l’Escola Marià Fortuny.

A les 11 del matí, al Centre Cívic Mas Abelló, contacontes solidaris, 
amb els alumnes del cicle inicial de l’Escola Rosa Sensat.

A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Mas Abelló, tarda medieval. Ta-
llers i activitats ambientats en l’època de sant Jordi, photocall, es-
cacs gegants, demostració de balls i ritmes de la Xarxa d’Esports de 
l’Ajuntament de Reus i, per acabar, coca amb xocolata per a tothom.

A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Mestral, entrega de contes impresos 
de la llegenda de Sant Jordi als nens del Centre Obert a càrrec de 
l’Associació de Veïns del Barri Gaudí. Durant el mes d’abril, dins la 
Setmana Cultural, la quitxalla adaptarà, reescriurà i il·lustrarà la lle-
genda de sant Jordi ambientada en el barri.

De 5 a dos quarts de 8 del vespre, al Centre Cívic del Carme, inter-
canvi de manualitats realitzades per nens i nenes del Centre Obert 
per muntures d’ulleres velles destinades a una ONG.

A dos quarts de 6 de la tarda, a la Sala Infantil de la Biblioteca Pere 
Anguera, La cotorra m’ha dit: contes amb Conxa Torres.

A dos quarts de 6 de la tarda, a la Llibreria Galatea, signatura d’au-
tors de Sant Jordi que han tret novetats per aquest Sant Jordi. De 
dos quarts de 6 a dos quarts de 7, amb Pilar Rahola; i de 6 a 7, amb 
Màrius Serra, Care Santos, Gemma Ruiz i Andreu Claret.

A les 7 de la tarda, a la Sala d’Actes de la Biblioteca Pere Anguera, 
poemes a l’entorn de la diada de Sant Jordi amb l’Associació de Ve-
ïns Mas Iglesias a càrrec del Grup de Declamació dels Amics de Reus.

A dos quarts de 8 del vespre, a la Llibreria Galatea, presentació d’Un 
home cau, de Jordi Basté.

A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala d’Actes del Centre de Lectura, 
presentació de la tesi doctoral “Plàcid Vidal, memorialista singular 
d’obra viscuda”, a càrrec de Fina Masdéu, doctora en literatura catalana.

A les 8 del vespre, al cafè de Bravium Teatre, Club de lectura en català, per 
parlar de L’edat dels homes, la darrera novel·la de l’escriptor Hèctor 
Bofill, amb la presència de l’autor i conduïda per Biel Ferrer. Organit-
za: Club de Lectura en Català, Òmnium Baix Camp i Bravium Teatre.

DIVENDRES 21
A les 9 del matí, al Centre Cívic Mestral, parada d’intercanvi de 
llibres “Llibres viatgers, llibres amb ànima”, amb l’obsequi de 
roses de roba.

A les 9 del matí, al Centre Cívic Ponent, parada d’intercanvi de 
llibres, amb l’obsequi de punts de llibre.

A dos quarts de 10 del matí, al Centre Cívic Mestral, contacontes 
solidaris, amb els alumnes de P5 i del cicle inicial de l’Escola Ciutat 
de Reus.

A les 10 del matí, al Centre Cívic del Carme, demostració de puntes 
de coixí, a càrrec de l’Associació de Puntaires de Reus.

A les 11 del matí, al Centre Cívic Ponent, contacontes solidaris.

De 5 a dos quarts de 8 del vespre, al Centre Cívic del Carme, inter-
canvi de manualitats realitzades per nens i nenes del Centre Obert 
per muntures d’ulleres velles destinades a una ONG.

A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Mestral, De la poesia al conte, 
lectura d’El secret del drac, basat en el poema d’un veí del barri 
Gaudí. Posteriorment, il·lustracions de murals a la plaça basats en 
la història.

A les 6 de la tarda, al Centre Cívic Mestral, lectura del conte La lle-
genda de Sant Jordi del barri Gaudí, interpretada pels nens del Cen-
tre Obert.

A dos quarts de 7 de la tarda, a la Sala Central de la Biblioteca Xa-
vier Amorós, Club de lectura La força del vent, amb l’autora Marta 
Magrinyà.

A dos quarts de 7 de la tarda, al Centre Cívic Mestral, crea la teva 
pròpia rosa dolça, a càrrec de l’Associació de Veïns del Barri Gaudí.

A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala d’Actes del Centre de Lectura, 
presentació dels volums 140 (Una ciutat en ebullició. Petites històri-
es de Reus i de més enllà, de Joan Navais) i 141 (Xavier Amorós o el temps 
recuperat, d’Antoni Nomen) de les Edicions del Centre de Lectura. 



   Diumenge 23 d’abril 

 Sant 
Jordi
 Patró de Catalunya 

A les 8 del vespre, a la Sala Central de la Biblioteca Xavier Amorós, 
Balla’m un llibre. Es balla l’obra La força del vent.

A les 8 del vespre, a Cal Massó, presentació del llibre 3052. Persi-
guiendo un sueño, de Mamadou Dia. Hi intervindran Mamadou Dia i 
El Toubab, que interpretarà algunes cançons en directe.

DISSABTE 22 D’ABRIL
De 10 del matí a 8 del vespre, al Castell del Cambrer, lectura conti-
nuada d’El Quijote. Organitza: Centro Cultural Castellano-Manchego 
de Reus.

A les 12 del migdia, a la Sala Hortensi Güell del Centre de Lectura, 
cicle concerts familiars. Escola de Música del Centre de Lectura.

A les 12 del migdia, a la Llibreria Galatea, signatura d’autors de Sant 
Jordi, amb alguns dels autors més destacats d’aquest Sant Jordi 
del grup editorial Penguin Random House Mondadori com Elisabet 
Benavent, Marta Romagosa, Dulcinea, els presentadors d’El matí la 
mare que els va parir, Estel Solé i Gabriel J. Martín.

A la 1 del migdia, a Cal Massó, presentació del llibre El trist atzar 
del vertigen que em devora d’Òscar Ramírez. Hi intervindrà Òscar 
Ramírez, i Richard White interpretarà algunes cançons.

A les 5 de la tarda, al carrer d’Eduard Toda 12, Jornada Roses & Dra-
gons de jocs de taula de Sant Jordi. Jornada de jocs de taula ambi-
entats en sant Jordi. Activitat adreçada a totes les edats i experièn-
cia. Organitza: Associació de Jugadors i Jugadores de Rol de Reus.

A les 6 de la tarda, a la plaça d’Evarist Fàbregas, mostra de dansa 
amb els alumnes de l’Escola Artis-Fraga, que interpretaran balls de 
diferents estils com ara dansa clàssica, contemporània, espanyola, 
flamenc o claqué.

A les 6 de la tarda, al Teatre Bartrina, espectacle familiar Reggae 
per a xics – 5 anys The Penguins. Barreja de cançons tradicionals 
catalanes amb arranjaments de reggae i ska. Preu: 8 €, no numerat.

A les 9 del vespre, al Bravium Teatre, Maclownbeth, a càrrec de Pro-
jecte Longànime. Preu: 8 €, socis 6 €.

A les 9 del vespre, al Mas Calvó, concert de Sant Jordi. Danses i festes 
a Mas Calvó, a càrrec de Camerata XXI, on podrem descobrir danses 
antecessores dels balls actuals com el minuet, la giga o la gallarda.



A la parada de l’Ajuntament podreu passar a recollir l’últim punt 
de llibre col·leccionable i a consultar les darreres publicacions 
dels autors locals. També hi trobareu el punt de llibre que edita la 
Biblioteca Xavier Amorós de Reus amb les darreres obres publicades 
i la Guia de lectura i el del seguici festiu dedicat al Ball de Pastorets.

De les 10 del matí a la 1 del migdia, a la parada de l’Ajuntament de la 
plaça del Mercadal, signatura de llibres a càrrec dels autors locals.

Durant tot el dia, al vestíbul de l’Ajuntament, estafeta de correus. 
Presentació del mata-segells dedicat a Reus Capital de la Cultura 
Catalana 2017. També hi podreu trobar punts de llibre, un “tu 
sello” i altre material de col·leccionisme. Organitza: Grup Filatèlic i 
Col·leccionisme de Reus.

Durant tot el dia, a la parada d’Amakuni Reus, taller d’origami.

Durant el matí, davant de la parada de la Banda Simfònica de Reus, 
actuacions dels seus músics. 

A les 10 del matí, a la parada d’ArtSalud, animació i taller de maqui-
llatge amb Marieta Voltereta.

A les 12 del matí, a la parada d’ArtSalud, contacontes a càrrec de 
Marieta Voltereta.

A la 1 del migdia, a Alcaldia de l’Ajuntament, recepció de l’alcalde de 
Reus als autors locals.

A les 5 de la tarda, pel centre de la ciutat, cercavila del Ball de Pas-
torets amb motiu de la presentació de la Festa de l’Arbre de Maig.

A tres quarts de 6 de la tarda, a la plaça del Mercadal, audició-balla-
da de sardanes, a càrrec de la Cobla Pare Manyanet.

A les 6 de la tarda, a la Sala Anton Borrell de l’Ajuntament de Reus, 
conferència “El Llibre Verd”, a càrrec d’Ezequiel Gort.

De les 6 de la tarda a les 8 del vespre, a la parada de l’Ajuntament de 
la plaça del Mercadal, signatura de llibres a càrrec dels autors locals. 

A les 6 de la tarda, al Castell del Cambrer, presentació de la Festa de 
l’Arbre de Maig a càrrec de la Coordinadora de Danses Tradicionals 
de Reus.

A les 7 de la tarda, pels carrers del nucli antic, cercavila del Drac, 
el Drac petit i la Víbria, amb l’acompanyament musical de la Cobla 
Antiga del Camp.

A les 7 de la tarda, pel centre de la ciutat, cercavila del Ball de Prims, 
amb motiu de la presentació de la Festa de l’Arbre de Maig.

A un quart de 8 del vespre, al centre de la plaça del Mercadal, exhi-
bició castellera a càrrec dels Xiquets de Reus.

A continuació, a la plaça del Mercadal, encesa del Drac, el Drac petit 
i la Víbria.

DILLUNS 24 D’ABRIL
A les 10 del matí, a l’Arxiu Municipal de Reus – Arxiu Comarcal del 
Baix Camp, presentació del punt de llibre El cavaller de l’Arxiu i, se-
guidament, xerrada sobre la figura del cavaller sant Jordi.

A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Llevant, construcció del Castell 
de Sant Jordi a càrrec de l’Associació de Veïns Horts de Miró i, al 
mateix lloc i hora, parada d’intercanvi de llibres i punts de llibre per 
material higiènic.

A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Xavier Amorós, Sala en Veu Alta, 
tertúlia pedagògica dialògica, a càrrec de Jordi Prieto.

A dos quarts de 7 de la tarda, a la Sala Annexa de la Biblioteca Xavier 
Amorós, Club de lectura Llegir el teatre: A tots els que heu vingut, 
de Marc Rosich.

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes del Centre de Lectura, inaugura-
ció de les II Jornades “Esport, cultura i societat” i taula rodona amb 
Josep Baiges, Santi Juncosa i Enric Tricaz. Modera: Adrià Morte.

DIMARTS 25 D’ABRIL
A les 10 del matí, al Centre Cívic Llevant, lectura de textos de sant 
Jordi, amb els alumnes de l’Escola Rubió i Ors.

A dos quarts de 7 de la tarda, a la Sala Annexa de la Biblioteca Xavier 
Amorós, Club de lectura de literatura italiana, El dia de l’òliba, de 
Leonardo Sciascia.

A les 7 de la tarda, al Centre Cívic Llevant, VII Tarda Literària, dedica-
da a l’obra de Xavier Amorós, Àngels Ollé i Pere Prats.

A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala d’Actes del Centre de Lectura, 
II Jornades “Esport, cultura i societat” i taula rodona amb Joan Oli-
ver, Xavier Llastarri, Jaume Gil Aluja, Andreu Subies i Isaac Sanromà. 
Modera: Arnau Borràs.



A dos quarts de 8 del vespre, des de la plaça de Prim, ruta literària 
del vermut Espais literaris amb aroma de donzell. La ruta recorrerà 
els espais literaturitzats en els contes del llibre 14 vermuts. Espais 
literaris amb aroma de donzell, alhora que donarà a conèixer aspec-
tes històrics sobre el vermut. Organitza: Reusenques de Lletres, amb el 
suport d’Ans Educació. Reserva prèvia: lletresdereusenques@gmail.com.

DIMECRES 26 D’ABRIL
A les 4 de la tarda, Fem puntes de coixí per Sant Jordi. Demostració 
a càrrec de l’Associació de Dones del Camí de Valls a l’entrada del 
centre cívic.

A dos quarts de 7 de la tarda, a la Sala Infantil de la Biblioteca Xavier 
Amorós, contes a cau d’orella. Contes per la igualtat.

A dos quarts de 7 de la tarda, a la Biblioteca Pere Anguera, Club 
de lectura.

A les 7 de la tarda, al Teatre Bartrina, Ballem i omplim rialles, espec-
tacle de dansa amb les escoles de la ciutat i entorn. Donatiu: 6 €. Es 
pot col·laborar amb la fila zero. Organitza: Fundació Mòssen Frederic 
Bara i Coordinadora de Dansa de Reus. Col·labora: Forn Sistaré. A 
partir de les 6 de la tarda, al vestíbul del Teatre Bartrina, el Berenar 
de la Dansa, per gentilesa del Forn Sistaré.

A dos quarts de 8 del vespre, a l’Arxiu Municipal de Reus – Arxiu 
Comarcal del Baix Camp, presentació del llibre Santa Maria de Bon-
repòs. El monestir cistercenc de Montsant, a càrrec del mateix autor, 
Ezequiel Gort.

A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala Miquel Ventura del Centre de 
Lectura, II Jornades “Esport, cultura i societat”. Conferència “Pioners 
en esport i ciutadania”, a càrrec de Joan Navais, historiador. 

A dos quarts de 8 del vespre, al Teatre Bravium, Premis Amenós als que 
més Enganxen 2017, amb l’acompanyament musical d’Albert Galcerà.

DIJOUS 27 D’ABRIL
A dos quarts de 6 de la tarda, a la Sala Infantil de la Biblioteca Pere 
Anguera, La cotorra m’ha dit: contes...

A les 7 de la tarda, al Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca i a la 
Sala d’Actes - Sala Fortuny del Centre de Lectura, inauguració de 
l’exposició “Un segle i mig de cultura a Reus i a Catalunya”. La inau-
guració es realitzarà en els dos espais on estarà ubicada l’exposició. 
S’iniciarà al Museu i continuarà al Centre de Lectura.

DIVENDRES 28 D’ABRIL
A dos quarts de 9 del vespre, al Palau Bofarull, Vermusic. Actuació 
del Trio Montsant (tangos). Organitza: Vermuts Miró i Reus Capital de 
la Cultura Catalana 2017.

A dos quarts d’11 de la nit, al Racó de La Palma, 9è Aniversari de 
Reusdigital.cat, actuació conjunta de Max Sunyer, Emili Baleriola i 
Amadeu Casas.

DISSABTE 29 D’ABRIL
A les 12 del migdia, a la plaça de la Llibertat, actuacions del Grupo 
Flamenco Buen Color i del Grupo Rociero Mezcla de Raíces, amb mo-
tiu del Dia Internacional de la Dansa. 

A les 6 de la tarda, a la plaça de la Llibertat, actuació de dansa, a 
càrrec de les escoles de dansa Artis-Fraga, Centre de Lectura i Núria 
Díez, i la batucada Batukats del Bolet, amb motiu del Dia Internaci-
onal de la Dansa. Organitza: Coordinadora de Dansa de Reus. Durant 
l’acte es farà la lectura del manifest del Dia Internacional de la Dan-
sa, a càrrec de Marta Sugranyes.

A les 7 de la tarda, a la Sala Santa Llúcia, espectacle Roig. Textos i 
música sobre Montserrat Roig. 

A dos quarts de 8 del vespre, al Bravium Teatre, concert d’Ars Sax 
Band, amb Swing & Love Festival (Paraules que es tornen música). 
Preu: 7 €, socis 5 €.

DIUMENGE 30 D’ABRIL
A partir de les 10 del matí i durant tot el dia, al centre de la ciutat, 
Festa de l’Arbre de Maig, amb la decoració de l’arbre, jocs tradicio-
nals, vermut, cercavila de danses i ball tradicional. Organitza: Coor-
dinadora de Danses Tradicionals de Reus.

A les 6 de la tarda, al Teatre Bartrina, Els tres aniversaris, de Rebekka 
Kricheldorf. Preu: 15, 12 i 9 €.



ALTRES ACTIVITATS

#bookfaceReus
De l’1 al 25 d’abril
Vine a les Biblioteques Municipals de Reus, inspira’t amb algun dels 
llibres que haurem preparat, fes-te la fotografia i penja-la a Insta-
gram amb l’etiqueta #bookfaceReus. Entre els que ho feu sortejarem 
un lot de productes culturals. Organitza: Casal de Joves La Palma i 
Biblioteques Municipals de Reus.

Promoció de la parada d’intercanvi de llibres
Del 18 al 21 d’abril, de 9 del matí a 9 del vespre 
Al Centre Cívic Migjorn

Drac d’escates literàries del Mestral
Fins al 21 d’abril
Al Centre Cívic Mestral
Activitat dirigida als usuaris del Centre Cívic Mestral i públic en ge-
neral on cadascú pot “alimentar el drac de la cultura” penjant-hi una 
escata amb una ressenya o una recomanació literària sobre un llibre 
que li agradi. Aquest drac ha estat elaborat pels alumnes de l’IFE de 
l’IES Gabriel Ferrater, igual que part de la decoració del centre amb 
motiu de Sant Jordi. Organitzat amb la col·laboració del Pla Comuni-
tari del Barri Gaudí i el centre cívic.

RECERCAT, Jornada de Cultura i 
Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana
28, 29 i 30 d’abril
Al Centre de Lectura i a la pl. d’Evarist Fàbregas (Pallol)
Programa complet a https://www.irmu.org/projects/recercat

EXPOSICIONS
Del 21 de març al 29 d’abril
A la Sala Central de la Biblioteca Xavier Amorós 
Exposició de les novetats dels autors locals

Durant el mes d’abril
Al Centre Cívic Mas Abelló
“Vinyetes: història del còmic en català”
A càrrec del Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus 
Miquel Ventura

Del 5 al 27 d’abril
A la Biblioteca Xavier Amorós 
“Literatura digital”

Del 15 al 21 d’abril
Al Centre Cívic Mestral
Exposició de planxes d’impremta antigues del segle XIX i primera 
meitat del segle XX de temàtica diversa (il·lustracions de publica-
cions religioses, tipografia, industrial, etc.). Col·lecció particular, 
acompanyada de diversos audiovisuals breus sobre la història de 
la impremta.

Del 17 al 24 d’abril
Al hall del pavelló Joan Sirolla del C. N. Reus Ploms
“Catalunya, lluites compartides”
A càrrec d’Òmnium Cultural

Fins al 18 d’abril
Al Museu de Reus (raval de Santa Anna 59)
“Construint el territori” 

Del 19 al 24 d’abril
A Alcaldia de l’Ajuntament
Exposició del Llibre Verd, el llibre de privilegis de la ciutat de Reus 
(s. XVI-XVII), digitalitzat per fer-lo accessible a tota la ciutadania a 
través de la xarxa.

Fins al 22 d’abril
Al Museu de Reus (plaça de la Llibertat 17)
“Alexandre Frias i Roig, el metge dels infants”

Fins al 22 d’abril
A la Sala Fortuny del Centre de Lectura
“Ressò del japonisme. Literatura artística i gravats del Japó”

Fins al 22 d’abril
Al vestíbul del Centre de Lectura
“Catalunya Bombardejada” 
Cicle Pau i Drets Humans

22 i 23 d’abril, de 10 a 1 del migdia i de 5 a 9 del vespre
A l’Antic Hospital
XXI Mostra Catalana de Bonsais
Associació Cultural Bonsai Baix Camp de Reus

Del 27 d’abril al 20 de juny
Al Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca i Centre de Lectura
“Un segle i mig de cultura a Reus i a Catalunya”
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