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SANT JORDI, 
FESTA CIUTADANA
Carles Pellicer Punyed
Alcalde de Reus

La diada de Sant Jordi torna a ser una avinentesa 

especial per donar forma a una intensa programació 

d’activitats que fan de l’abril un gran mes per a la 

cultura, amb un accent especial en el vessant més 

festiu, participatiu i cívic. 

Una mostra d’aquest esperit és el gran nombre d’espais 

que enguany s’afegeixen a la llista d’escenaris de les 

activitats previstes, entre els quals voldria destacar la 

Biblioteca Xavier Amorós i la Biblioteca Pere Anguera, 

dos espais motors de la cultura que aquests dies, molt 

especialment, fan dels llibres espais de trobada. El 

referent d’Eduard Toda, de qui enguany celebrem el 

75è aniversari de la mort, és també una novetat que 

dóna a la diada una dimensió reusenca inconfusible, 

com l’hi donen, un any més, la llarga llista de novetats 

dels autors i autores locals.

Des d’aquestes pàgines vull convidar-vos molt 

especialment a afegir-vos a una festa que ens explica 

davant del món i que és capaç d’aplegar voluntats 

i propostes diverses. Una festa cívica i ciutadana 

marcada per la participació, oberta a totes les edats 

i a tots els gustos, que s’estén de punta a punta de la 

ciutat amb l’aroma de les roses i que fa goig de veure 

i de viure.

ACTIVITATS 
PER TOTHOM 
Montserrat Caelles Bertran
Regidora de Cultura

La festa de Sant Jordi és una de les més arrelades a 

la ciutat de Reus. És cert que és una festa de país, i 

també és cert que la ciutat de Reus, d’ençà dels anys 

de la represa democràtica, va ser una de les primeres 

a rellançar amb força aquesta celebració dedicada al 

món del llibre i la cultura.

Bona mostra d’aquest arrelament és el programa que 

teniu a les mans, en què podeu comprovar com, a 

més de les propostes que passen per les biblioteques 

municipals, existeixen desenes d’activitats sorgides de 

les entitats i la societat civil vinculades d’una manera o 

altra al Dia del Llibre. Un programa d’activitats pensada 

per arribar a tothom que fa de Reus una ciutat singular 

pel que fa a la celebració de Sant Jordi.

En paral·lel, la ciutat té des de finals de l’any passat un 

altre bon motiu per sentir-se orgullosa de la seva relació 

amb el món del llibre i la literatura: la Biblioteca Pere 

Anguera ha representat una ampliació substancial de 

l’oferta de serveis culturals i ha situat la ciutat en un 

lloc capdavanter pel que fa a l’oferta de lectura pública. 

Una oferta que ens permet durant tot l’any gaudir del 

llibre en tots els seus vessants. 

Que tingueu una bona diada de Sant Jordi!



DIVENDRES 8 D’ABRIL  
A les 11 del matí, a la Biblioteca Pere Anguera, Jornades de 
Literatura Digital. “De l’autor al lector”, taller sobre formats i 
eines de creació literària, a càrrec d’Aleix Cort.

A les 10 del vespre, al Teatre Bartrina, representació de l’obra 
Ricard de 3r, de Gerard Guix, amb l’actor Quim Àvila, sota la 
direcció de Montse Rodríguez. Preu: 15 €.

DISSABTE 9 D’ABRIL  
A dos quarts de 12 del migdia, un quart d’1 del migdia i la 1 del migdia, 
al Centre de Lectrua, representació de l’obra infantil Follet ideal, 
amb motiu de la V edició de Quarts de Teatre, Festival de Microteatre 
de Reus. Més informació a www.quartsdeteatre.cat

A les 12 del migdia, a la Sala d’Actes del Centre de Lectura, concert 
didàctic familiar XST Dorm el lleó!, titelles i música a càrrec de la 
companyia Encaixats. Amb l’Escola de Música del Centre, sota la 
direcció d’Anton Colom. Preu: 5 € / Socis CdL: 2 €.

A les 6 de la tarda, al Teatre Fortuny, representació de l’espectacle 
Viatge al centre de la terra, a càrrec de Roseland Musical & Franc 
Aleu. Una versió lliure de la novel·la de Jules Verne. Preu: 10 €.

A les 6 de la tarda, a Cal Massó, presentació del llibre La mirada 
de un sueño, de Francisca Segura Simón, a càrrec de Francisca S. 
Simón i Manuel Rivera.

A dos quarts de 8 del vespre, un quart de 9 del vespre, les 9 del 
vespre al Centre de Lectura, dos quarts d’11 de la nit i un quart de 12 de 
la nit, representació de l’obra per a adults Sis autors a la recerca de 
personatge, amb motiu de la V edició de Quarts de Teatre, Festival de 
Microteatre de Reus. Més informació a www.quartsdeteatre.cat

A les 9 del vespre, al Teatre Bartrina, representació de l’obra 
Animals de companyia (amb fòrum posterior), d’Estel Solé. En un 
to de comèdia realista, l’obra posa en dubte el valor de l’amistat. 
És la constatació que la solitud i la necessitat d’afecte ens porta a 
tots a convertir-nos en animals de companyia. Preus: 20, 15 i 12 €.

DILLUNS 11 D’ABRIL  
A dos quarts de 6 de la tarda, a la Sala Annexa de la Biblioteca 
Xavier Amorós, Seminari Textos i Contextos.

A dos quarts de 6 de la tarda, a la Sala Infantil de la Biblioteca 
Xavier Amorós, LECXIT, sessió especial Sant Jordi.

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

A les 8 del vespre, a la Sala Central de la Biblioteca Xavier Amorós, 
presentació del llibre Les aventures del Peret Ganxet , de Carme 
Bigorra i M. Josep Salvador.

DIMARTS 12 D’ABRIL  
A dos quarts de 6 de la tarda, a la Sala Infantil de la Biblioteca 
Xavier Amorós, Seminari de Biblioteca Escolar.

A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala d’Actes del Centre de 
Lectura, presentació del llibre Sociabilitats a la Catalunya 
contemporània. Temps i espais en conflicte, de Montse Duch, 
Ramon Arnabat i Xavier Ferré.

A les 8 del vespre, a la Sala Central de la Biblioteca Xavier Amorós, 
presentació del llibre La força de l’Aglaia, de M. Lluïsa Amorós.

DIMECRES 13 D’ABRIL  
A dos quarts de 6 de la tarda, a la Sala Infantil de la Biblioteca Xavier 
Amorós, contes solidaris, amb l’associació El Sueño de la Campana.

A dos quarts de 8 del vespre, a Cal Massó, presentació del llibre La força 
del vent, de Marta Magrinyà, a càrrec de Marta Magrinyà i Josep Baiges.

A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala d’Actes del Centre de Lectura, 
presentació del llibre de poesia Dies de suau oreig, d’Aureli 
Trujillo Cabezas, a càrrec de Francesc Roig Queralt.

DIJOUS 14 D’ABRIL   
A dos quarts de 6 de la tarda, a la Sala Infantil de la Biblioteca 
Xavier Amorós, Club de lectura Blau.

A dos quarts de 6 de la tarda, a la Biblioteca Pere Anguera, contes 
solidaris. La cotorra m’ha dit...

A les 8 del vespre, a la Sala Central de la Biblioteca Xavier Amorós, 
presentació del nou llibre de Coia Valls Etheria, a càrrec de Rosa 
Pagès, dins el programa “Autors de capçalera”.

A les 8 del vespre, a Cal Massó, presentació del llibre Todo vale, 
de Lluís Andreu Bertran, a càrrec de Lluís Andreu i Òscar Ramírez.

DIVENDRES 15 D’ABRIL  
A les 7 de la tarda, a Cal Massó, presentació del llibre La catifa 
vermella, dones en primera línia de la política institucional, un 
llibre col·lectiu, amb 10 autores i pròleg de Marta Selva Masoliver, a 
càrrec de Carme Porta, Carme Valls, Lourdes Muñoz i Empar Pont.

A dos quarts de 8 del vespre, al local de l’AJJRR (c. d’Eduard Toda 
12, baixos), conferència “VAMPIRS! El mite a la literatura i al 
cinema”, a càrrec de Joaquim Masdeu i Salvador Palomar. Organitza: 
Assoc. de Jugadors i Jugadores de Rol de Reus i Carrutxa.

DISSABTE 16 D’ABRIL  
A les 12 del migdia, a la Sala d’Actes del Centre de Lectura, concert 
familiar Des d’aquell dia, els clarinets són negres. Amb els 
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intèrprets David Puertas (narrador) i Carles Pertegaz (clarinet), de 
Camerata XXI. Preu: 5 € / Socis CdL: 2 €.

A les 9 del vespre, al Teatre Fortuny, representació de l’obra 
Aureo, de la companyia Dantzaz Konpainia. Una producció 
formada per cinc peces coreogràfiques curtes que pretenen ser 
una successió de degustacions de dansa de diferents estils, amb 
la qualitat internacional com a eix d’unió i pensades perquè en 
gaudeixi tot tipus de públic. Preus: 25, 15 i 10 €.

A les 9 del vespre, al Teatre Bartrina, concert de Blaumut. Un 
dels grups musicals més consolidat del panorama actual del 
pop català, ens presenta el seu darrer treball El primer arbre 
del bosc, una visió més madura i profunda que ens convida 
a fer un intens viatge interior ple d’emocions i sentiments. 
Preu: 15 € anticipada / 18 € taquilla.

DILLUNS 18 D’ABRIL  
A les 6 de la tarda, als jardins de la Biblioteca Xavier Amorós, 
trobada d’autors locals de Sant Jordi. Presentació de les novetats 
d’interès local. Trobada d’autors i lectors.

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes del Centre de Lectura, 
presentació del llibre de poemes The liquid dark, de Marcel 
Pey, a càrrec de Mercè Costafreda.

DIMARTS 19 D’ABRIL  
A dos quarts de 4 de la tarda, a l’Arxiu Municipal, presentació del 
“Drac de l’Arxiu”, a càrrec de Salvador Palomar. Organitza: Arxiu 
Municipal de Reus, amb la col·laboració de Carrutxa.

A dos quarts de 8 del vespre, a Cal Massó, presentació del llibre 
El cant de les primaveres llibres, de Lluís Aragonès, a càrrec de 
Lluís Aragonès i David Fernàndez.

A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala d’Actes del Centre de Lectura, 
projecció de Ricard II, dins el cicle de projeccions de The Hollow 
Crown (La corona buida), una sèrie britànica de la BBC sobre la 
tetralogia històrica de William Shakespeare. Amb motiu dels 
quatre-cents anys de la mort del cèlebre escriptor.

A les 9 del vespre, al Teatre Fortuny, Ara Malikian 15. Atansar 
la música clàssica a tots els públics és l’objectiu d’aquest virtuós 
violinista, poc ortodox, que prefereix ballar i saltar mentre toca 
que seure al faristol, amb el gest contingut propi de la música 
clàssica. Preus: 30, 20 i 10 €.

DIMECRES 20 D’ABRIL  
Durant tot el dia, al punt d’intercanvi de llibres del Centre Cívic 
del Carme, intercanvi de llibres.

A les 3 de la tarda, al Centre Cívic Mas Abelló, intercanvi literari 
amb les escoles Rosa Sensat i Eduard Toda.

A dos quarts de 5 de la tarda, al Centre Cívic Mas Abelló, tarda 
medieval. Ambientació en el temps de la llegenda de Sant Jordi i 
tallers de l’època: circ, jocs de pilota, titelles, escacs, ganxet, lectura i 
manualitats, entre d’altres. En acabar, berenar per a tots els assistents.

A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Migjorn, lectura compartida 
amb Lena Paüls, que ens explicarà el seu conte La Draga sense 
escates. Lectura de fragments a càrrec de diverses entitats 
ubicades al centre cívic.

A dos quarts de 6 de la tarda, a la Sala Infantil de la Biblioteca 
Xavier Amorós, contes a cau d’orella. Contes de Sant Jordi amb 
Roser Bonet.

De dos quarts de 6 de la tarda a tres quarts de 8 del vespre, al 
Centre Cívic del Carme, paradeta de Sant Jordi, organitzada pel 
Centre Obert del Carme. S’hi podran intercanviar jocs infantils en 
bon estat, nous i usats, per objectes fets a mà pels infants que 
assistiran a l’activitat (punts de llibre, pinces de drac, fermalls, 
collarets, braçalets i anells).

A dos quarts de 8 del vespre, al Bravium Teatre, gala de lliurament 
de la cinquena edició dels Premis Amenós als que Més 
Enganxen. Una trentena de reconeixements atorgats a persones 
i entitats que s’han significat en favor de la ciutat. Organitza: El 
Món de Reus, el blog del comunicador Josep Baiges.

A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala d’Actes del Centre de 
Lectura, projecció de Julius Caesar (Juli Cèsar), de Joseph Leo 
Mankiewicz. Dins el cicle del cineclub “Shakespeare al cel·luloide”, 
organitzat per la Secció de Ciències de la Comunicació.

A les 8 del vespre, a la Sala Central de la Biblioteca Xavier Amorós, 
presentació del llibre Bombardeo, poca gente, de Rodolfo Hoyuelos.

DIJOUS 21 D’ABRIL   
Durant tot el dia, al punt d’intercanvi de llibres del Centre Cívic 
del Carme, intercanvi de llibres.

De les 4 de la tarda a tres quarts de 8 del vespre, al Centre Cívic 
del Carme, paradeta de Sant Jordi, organitzada pel Centre Obert 
del Carme.

A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Mestral, representació de la 
llegenda de Sant Jordi, a càrrec dels infants del Centre Obert.

A dos quarts de 6 de la tarda, a la Sala Infantil de la Biblioteca 
Xavier Amorós, Club de lectura Vermell.

A dos quarts de 6 de la tarda, a la rambla de Bernat de Torroja 
(davant la Biblioteca Pere Anguera), Contes a les Places. Les 
Biblioteques Municipals reprenen el projecte conjuntament amb 
el programa Altersuer i el Pla Educatiu d’Entorn.

A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala d’Actes del Centre de Lectura, 
presentació del llibre Diana Palmer, de Manuel Costa-Pau, a 
càrrec de Xavier Ferré, amb la presència de l’autor.
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DIVENDRES 22 D’ABRIL  
Durant tot el dia, al punt d’intercanvi de llibres del Centre Cívic 
del Carme, intercanvi de llibres.

De dos quarts de 9 del matí a dos quarts de 12 del migdia, al punt 
d’intercanvi de llibres del Centre Cívic Mestral, paradeta de 
llibres, a càrrec de l’Associació de Dones Blanca Almendro.

De dos quarts de 3 de la tarda a tres quarts de 4 de la tarda, al 
Centre Cívic Mestral, Conta Contes Solidaris, a càrrec de Roser 
Bonet, amb els alumnes de l’Escola Especial de Reus.

De dos quarts de 6 de la tarda a tres quarts de 8 del vespre, 
al punt d’intercanvi de llibres del Centre Cívic del Carme, 
intercanvi de llibres.

A dos quarts de 6 de la tarda, a la Sala Fortuny del Centre de 
Lectura, taller de poesia visual al voltant de la figura de Miguel 
de Cervantes, amb motiu dels quatre-cents anys de la seva mort. 
A càrrec d’Agustina Sobrino, artista plàstica. Organitza: Centro 
Cultural Castellano-Manchego de Reus.

A les 6 de la tarda, a la Sala d’Actes del Centre de Lectura, projecció 
d’Enric IV (primera part), dins el cicle de projeccions de The 
Hollow Crown (La corona buida), una sèrie britànica de la BBC 
sobre la tetralogia històrica de William Shakespeare. Amb motiu 
dels quatre-cents anys de la mort del cèlebre escriptor.

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes del Centre de Lectura, projecció 
d’Enric IV (segona part).
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DISSABTE 23 D’ABRIL

DIADA DE

patro de
catalunya

PARTICIPA A LA CAMPANYA 
#llibRecomanacio                    

Per Sant Jordi recomana un llibre 
via Instagram amb l’etiqueta 
#llibRecomanacio
Entre tots els participants se 
sortejarà un lot de llibres, gentilesa 
de la llibreria Gaudí.
Penja una fotografia on es vegi 
la portada del teu llibre preferit 
o aquell que et vols comprar o 
recomanar aquest Sant Jordi i 
penja-la a Instagram.

Entra al web joventut.reus.cat/llibrecomanacio 
i trobaràs tota la informació.

GIMCANA 
EDUARD TODA I GÜELL
(Reus, 9 de gener de 1855 -Poblet, 26 d’abril de 1941) 

Cònsol, historiador, escriptor, egiptòleg, bibliòfil 
i restaurador de Poblet, l’il·lustre reusenc Eduard 
Toda i Güell, amb motiu del  75è aniversari de la 
seva mort.

A partir de les 10 del matí, des de la parada de 
l’Ajuntament, a la Plaça del Mercadal, participa 
a la gimcana d’Eduard Toda i Güell. Recull el 
targetó i omple’l mitjançant les diferents pistes 
amagades a les parades col·laboradores. Desco-
breix el text que s’amaga i participa en el sorteig 
d’entrades per als Teatres Fortuny i Bartrina.
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A partir de les 12 del migdia, al castell del Cambrer, contacontes 
multicultural. Organitza: Òmnium i ANC Reus.

A dos quarts d’1 del migdia, a la galeria delfills Il.lustres del Palau 
Municipal, descoberta del quadre de Ramon Ferran Pagès.

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

A dos quarts de 6 de la tarda, a la Sala Fortuny del Centre de 
Lectura, taller de poesia visual al voltant de la figura de Miguel 
de Cervantes, amb motiu dels quatre-cents anys de la seva mort. A 
càrrec de Agustina Sobrino, artista plàstica.

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, a la plaça d’Evarist Fàbregas, titelles amb En 
Bunyolet i la princesa. Adaptació de la llegenda de Sant Jordi, a 
càrrec de la companyia d’animació infantil Santi Ortiz.

A un quart de 7 de la tarda, a la plaça del Mercadal, audició-
ballada de sardanes, a càrrec de la Cobla Pare Manyanet.

A tres quarts de 8 del vespre, 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 un quart de 9 del vespre, al centre de la plaça del Mercadal, 
exhibició castellera, a càrrec de la Colla Castellera Xiquets de Reus. 

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

DIUMENGE 24 D’ABRIL  
A les 6 de la tarda, al Teatre Bartrina, representació de l’obra 
L’endrapasomnis, de la companyia Teatre al detall amb La Tresca 
i la Verdesca, guanyadora del Premi de la Crítica 2014 al millor 
espectacle familiar i finalista al premi Enderrock al millor disc 
de música infantil i familiar. Ens presenten una història onírica 
i màgica que ens parla de la por, del valor terapèutic dels contes 
i de com busquem solucions ben lluny quan la resposta pot ser 
dins de nosaltres mateixos. Preu: 6 €.
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A la parada de l’Ajuntament podreu passar a recollir l’últim punt 
de llibre col·leccionable que correspon al Ball de Prims, 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. 

La Guia de lectura, que s’edita cada any per Sant Jordi, recull 
enguany tot el fons bibliogràfic sota el títol Indústria al Reus 
del segle XIX que es pot trobar a la Biblioteca Xavier Amorós i 
Pere Anguera. 

Coincidint amb els seixanta anys de la mort de Ramon Violant 
i Simorra, Carrutxa recordarà amb una microexposició al seu 
local i un plafó a la seva parada, l’Etnografia de Reus i la seva 
comarca, obra cabdal per al coneixement de la cultura, materials i 
els costums la societat preindustrial al Camp, el Priorat i la Conca 
de Barberà, editada entre 1955 i 1959 per l’Associació d’Estudis 
Reusencs. A la mateixa parada també podreu veure i conèixer el 
drac convidat d’enguany.

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.

De les 10 del matí a la 1 del migdia, a la Biblioteca Xavier Amorós, 
Marató de Donació de Sang. 

De les 10 del matí a les 8 del vespre, al vestíbul del Centre de 
Lectura, lectura continuada de Don Quijote de la Mancha (1605). 
Organitza: Centro Cultural Castellano-Manchego de Reus. 

A les 12 del migdia, a la plaça del Mercadal, Ballem les paraules. 
Una proposta amb poemes i dansa a càrrec de les escoles de 
dansa: Artis-Fraga, Centre de Lectura i Núria Díez. Organitza: 
Coordinadora de Dansa de Reus.

A les 12 del migdia, a la plaça del Mercadal, sessions familiars de 
contes amb els autors locals.

A les 12 del migdia, al vestíbul del Centre de Lectura, presentació de 
la restauració del bust de Cervantes, obra de l’escultor reusenc Joan 
Roig i Soler. Organitza: Centro Cultural Castellano-Manchego de Reus.
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A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Llevant, Tot Fent Punta de 
Coixí. Amb l’Associació de Dones del Camí de Valls.

A dos quarts de 6 de la tarda, a la Sala Infantil de la Biblioteca 
Xavier Amorós, contes d’igualtat.

A dos quarts de 7 de la tarda, a la Sala Annexa de la Biblioteca 
Xavier Amorós, Club de lectura Love2read, amb la lectura de 
Purity, de Jonathan Franzen.

A les 7 de la tarda, al Centre Cívic Llevant, VI Tarda Literària. 
Amb la lectura d’obres de l’escriptor reusenc Eduard Toda i 
Güell. Organitza: Centre Cívic Llevant. Regidoria de Participació 
i Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, i hi col·labora: Institut 
Municipal de Museus de Reus, Arxiu Municipal de Reus i Carrutxa.

A dos quarts de 9 del vespre, al Centre Cívic Llevant, ballada de 
sardanes amb la Cobla Pare Manyanet.

DIJOUS 28 D’ABRIL   
De les 10 del matí fins a les 12 del migdia, a la Sala d’Actes del 
Centre de Lectura, XII Certamen Nacional Infantil i Juvenil 
de Lectura En Veu Alta. Organitzat pel Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat i Enciclopèdia Catalana, amb la col·labora-
ció de la Biblioteca del Centre de Lectura.

A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Migjorn, Explora’t, Inspira’t i 
Apropa’t a la Lectura. Activitat oberta a tothom.

A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Mestral, berenar amb lectura 
de poemes, organitzat pel Casal de la Gent Gran del districte III.

A dos quarts de 6 de la tarda, a la Sala Infantil de la Biblioteca 
Xavier Amorós, Club de lectura La penya dels Signes.

A dos quarts de 6 de la tarda, a la Biblioteca Pere Anguera, contes 
solidaris. La cotorra m’ha dit...

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 es-
tils com ara dansa clàssica, contemporània, espanyola, flamenc o claqué.

A les 7 de la tarda, a la Sala Seccional del Centre de Lectura, Club de 
lectura de novel·la negra amb L’home del balcó, de Maj Sjöwall.

A les 8 del vespre, a la Sala Central de la Biblioteca Xavier Amorós, 
Literatura 3D. M’exalta el nou i m’enamora el vell. Poesia sobre 
el món industrial, a càrrec de Teatre Essela.

DIVENDRES 29 D’ABRIL  
A les 6 de la tarda, a la plaça del Mercadal, actuació de dansa i 
batucada, 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 Internacional de la Dansa. Organitza: Coordinadora de 
Dansa de Reus. Durant l’acte es farà la lectura del manifest del 
Dia Internacional de la Dansa, a càrrec de Marta Sugranyes.
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DILLUNS 25 D’ABRIL  
Durant tot el dia, al punt d’intercanvi de llibres del Centre Cívic 
Ponent, intercanvi de llibres.

De les 10 del matí fins a les 12 del migdia, a la Sala d’Actes del 
Centre de Lectura, XII Certamen Nacional Infantil i Juvenil de 
Lectura En Veu Alta. Organitzat pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat i Enciclopèdia Catalana, amb la col·laboració de 
la Biblioteca del Centre de Lectura.

De les 10 del matí fins a dos quarts d’1 del migdia, al Centre 
Cívic Ponent, intercanvi de llibres infantils, amb la participació 
de les escoles General Prim, Misericòrdia i Mare Molas; lectura 
de poemes, amb la participació del Casal de la Gent Gran, i 
escenificació de contes per part d’alumnes de l’Escola Mare Molas.

A dos quarts de 7 de la tarda, a la Sala Annexa de la Biblioteca 
Xavier Amorós, Club de lectura “llegir el teatre”, amb la lectura 
de Don Joan, de Molière.

A les 7 de la tarda, al Palau Bofarull, acte inaugural de l’Any 
Eduard Toda. Conferència “Toda agafa la maleta: el context 
internacional i social on es va moure el viatger reusenc”, a càrrec 
del periodista Enric Calpena, director del programa “En Guàrdia”, 
de Catalunya Ràdio.

A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala d’Actes del Centre de 
Lectura, projecció d’Enric V, dins el cicle de projeccions de The 
Hollow Crown (La corona buida), una sèrie britànica de la BBC 
sobre la tetralogia històrica de William Shakespeare. Amb motiu 
dels quatre-cents anys de la mort del cèlebre escriptor.

DIMARTS 26 D’ABRIL  
De les 10 del matí fins a les 12 del migdia, a la Sala d’Actes del 
Centre de Lectura, XII Certamen Nacional Infantil i Juvenil de 
Lectura En Veu Alta. Organitzat pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat i Enciclopèdia Catalana, amb la col·laboració de 
la Biblioteca del Centre de Lectura.

A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala d’Actes del Centre de Lectura, 
sessió especial del cicle En Veu Alta: Llegint W. S. Amb la lectura 
de fragments de les obres més importants de Shakespeare. 

A les 9 del vespre, al Teatre Fortuny, representació de l’espectacle 
Madama Butterfly, de Giacomo Puccini. Preus: 45, 25 i 15 €.

DIMECRES 27 D’ABRIL  
De les 10 del matí fins a les 12 del migdia, a la Sala d’Actes del 
Centre de Lectura, XII Certamen Nacional Infantil i Juvenil de 
Lectura En Veu Alta. Organitzat pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat i Enciclopèdia Catalana, amb la col·laboració de 
la Biblioteca del Centre de Lectura.
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DISSABTE 30 D’ABRIL  
Durant el matí i la tarda, al Teatre Bartrina, Trobada de Corals 
Infantils.

A les 12 del migdia, pels carrers del centre, cercavila de dansa i 
batucada, a càrrec de les escoles de dansa: Artis-Fraga, Centre de 
Lectura i Núria Díez, i la batucada Batukats del Bolet. Organitza: 
Coordinadora de Dansa de Reus.

A les 9 del vespre, al Teatre Fortuny, XXXI Gala de Dansa. 
L’Associació de Professors de Dansa de les Comarques de 
Tarragona –una entitat amb més de 35 anys d’història que avalen 
el seu compromís amb la dansa, tant a nivell educatiu com 
artístic–, celebra el Dia Internacional de la Dansa (29 d’abril). Es 
llegirà el manifest que anualment es publica per commemorar 
aquest dia. Les peces coreogràfiques són dels diferents coreògrafs 
de les nostres comarques. Una gala amb convidats especials, 
ballarins professionals i altres sorpreses. Preu: 10 € numerat. 

EXPOSICIONS   
Fins al 15 de maig
Al Museu de Reus (raval de Santa Anna 59)
“Magda Folch, la mestria del retrat” 

Fins al 30 d’abril
Al Museu de Reus (plaça de la Llibertat 17)
“Paisatges del fons d’art del Museu” 

De l’1 al 30 d’abril
A la Biblioteca Pere Anguera
“Mirades”

Del 18 al 30 d’abril
Sala Central de la Biblioteca Xavier Amorós
Exposició de les novetats dels autors locals

ALTRES ACTIVITATS  

TALLER DE FOTOGRAFIA ESTENOPEICA
Vols construir la teva pròpia càmera i obtenir imatges sorprenents? 
Amb motiu del Dia Internacional de l’Estenopeica.
Dissabte, 23 d’abril, de les 9 del matí a la 1 del migdia
Diumenge, 24 d’abril, de les 10 del matí a les 2 del migdia
Centre de la Imatge Mas Iglesias - IMMR. 
Preu: 75 €. Màxim 15 persones. 
Inscripcions presencials:  Museu de Reus. Raval Santa Anna, 59
Inscripcions on-line i més informació a cimir.museu@reus.cat 
o al 977 010 665.
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