


dijous 11 d’ABRIL

18.30 h, al Centre de Lectura, “Lletres reusenques. Reusenques 
de lletres”, sessió literària a càrrec de  les escriptores; M. Lluïsa 
Amorós, Fina Masdéu, Marta Molas i Carme Puyol (lectura 
de textos d’Antònia Abelló). Ho organitza: la Secció de 
Llengua i Literatura del Centre de Lectura i la Biblioteca 
Xavier Amorós.

19.30 h, a la Biblioteca Xavier Amoros, club de lectura 
d’autors locals amb la Noemí Bagés.

19:30 h, a l’Arxiu Municipal, sessió del cicle “El document del 
mes”, conferència de Josep Farré sobre Manel Mas Santanà, 
cap de bombers de Reus durant la Guerra Civil.

divendres 12 d’ABRIL

De 18.30 a 21.00 h a la sala d’actes del Centre de Lectura, 
trobada de traductors “Reus: tradició traductora” amb 
l’objectiu de reflexionar sobre el món de la traducció al català i 
desxifrar-ne les claus. Més informació a la web del Centre de Lectura.

21.30 h, al bar El Racó de la Palma, “Reus Batega!”, cicle 
de concerts de grups emergents, amb Looking for Arcadia i 
Languedoc. Preu: 3 € amb consumició. Ho organitza l’AMCA i 
els Bucs de Reus.

dissabte 13 d’ABRIL

De 10.30 a 14.00 h a la sala d’actes del Centre de Lectura, 
trobada de traductors “Reus: tradició traductora”. Més 
informació a la web del Centre de Lectura.

D’11.00 a 13.00 h i de 17.30 a 19.30 h, al passeig comercial 
El Pallol, “Apropa’t a les Escoles Bressol Municipals”. Les 
Escoles Bressol Municipals surten al carrer, en plena primavera, 
per acostar-nos al món de la primera infància. 

17.00 h, al carrer de Josep Sardà i Cailà, plantada d’elements 
participants en el II Aniversari del Gegant avi Joan de 
l’Esplai Fem-nos Amics.

17.45 h, Cercavila i Festa del II Aniversari de l’avi Joan. 
Amb l’acompanyament del Drac petit de Reus, la Geganta 
Roser de Sant Josep Obrer, els Gegants de l’Institut Pere 
Mata, els Gegants del barri Horts de Miró, els Gegants del 
barri Mas Iglesias, el Gegantó Campi, la Banda de la Verònica 
i el Gegant avi Joan de l’Esplai Fem-nos Amics. La cercavila 
passarà pel carrer de Josep Sardà i Cailà, carrer de Sant Joan, 

Una festa ciUtadana

La diada de Sant Jordi és un dia especial per viure la ciutat 
d’una manera intensa, per passejar pels carrers i cons-
tatar la rica vitalitat de les entitats ciutadanes i de tradi-
cions tan arrelades com la del llibre i la rosa. Amb epi-
centre a la plaça del Mercadal però ramificacions a tots els 
carrers i places, Sant Jordi és un dia obert a la participació 
de tothom, petits i grans, un dia de festa per a la cultura en 
què som referent per la contundència amb què refermem 
la nostra identitat col·lectiva.

Des d’aquestes pàgines vull agrair la contribució de totes 
les entitats i persones a títol individual que treballen de 
manera generosa i entusiasta per fer possible una festa de 
la qual us convido a gaudir un any més.  

Carles Pellicer Punyed
Alcalde de Reus
Abril de 2013

arriba sant Jordi

Amb l’arribada de la primavera i del bon temps comen-
cen les activitats preparades al voltant de la Diada de Sant 
Jordi. Presentacions de llibres, xerrades, exposicions, 
conferències i actes tradicionals omplen el calendari del 
mes d’abril per festejar una de les efemèrides amb més 
participació de l’any gràcies als floristes, als llibreters, als 
autors, a les entitats i a tota la gent que surt a gaudir-ne. 

La plaça del Mercadal serà el centre neuràlgic de la cele-
bració el mateix dia 23 d’abril, però vull destacar també 
tot aquest gruix d’activitats que es reparteixen des d’unes 
setmanes abans i fins a uns dies després, i que organit-
zem des de l’Ajuntament, però també des de la societat 
civil i les entitats de la ciutat. Entre tots fem que Sant Jor-
di sigui, sens dubte, una festa de tots. Gràcies per fer-ho 
possible.  

Joaquim Sorio Vela
Regidor de Cultura i Joventut 
Abril 2013



plaça de Prim, carrer de Llovera, avinguda de Prat de la Riba i 
l’Atri de Mossèn Jocund Bonet (Parròquia de Sant Joan). A les 
18.30 h, balls d’exhibició i regal d’aniversari.

19.30 h, a l’auditori de la Sala Santa Llúcia, recital de 
caramelles a càrrec de la coral L’encís, de l’Orfeó Reusenc; 
el Grup de Caramelles de Riudoms, i la coral l’Harmonia 
Reusenca. Preu: 5 €, socis 3 €

21.00 h, al Teatre Bartrina, A place to bury strangers, espectacle 
de dansa de la companyia de Roberto Olivan. Preu: 15/12/9 €

diumenge 14 d’ABRIL

18.00 h, al Teatre Bartrina, 2n cicle de concerts, Reus a quatre 
Bandes, amb la participació de la Unió Musical Alqueriense 
(Castelló). Preu: 5€, socis de la Banda Simfònica de Reus: 3€

19.00 h, a l’auditori de la Sala Santa Llúcia, representació de 
l’espectacle de cant coral, l’Esperit i la Paraula a càrrec de la 
Coral Mixta d’Igualada. Preu: 10 €, socis 8 €.

dilluns 15 d’ABRIL

19.00 h, a la Biblioteca Xavier Amorós, trobada amb els 
autors locals i presentació de les seves darreres novetats 
editorials. Amb l’acompanyament musical d’alumnes de Grau 
Professional del Conservatori de Reus.

dimarts 16 d’ABRIL

19.30 h, a la sala d’actes del Centre de Lectura, presentació 
del llibre Viatge d’un moribund, de Joan Sales, a cura de Maria 
Bohigas i Sales. Llibre de poemes editat per primera vegada 
l’any 1952 i ara reeditat per Club Editor. 

dimecres 17 d’ABRIL

18.30 h, a la Biblioteca Xavier Amorós, club de lectura en 
anglès amb The boy luck club, de Ammy Tan.

19.30 h, a l’Institut Salvador Vilaseca, presentació del llibre 
De convent franciscà a institut (1488-1975), editat per 
l’Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona.

20.00 h, a la Biblioteca Xavier Amorós, presentació d’un 
poemari il·lustrat Els cercles obstinats, de Carme Andrade.

 dijous 18 d’ABRIL

18.30 h, a la Biblioteca Xavier Amorós, club de lectura de 
còmics amb Epiléptico de David B.

19.30 h, al Teatre Bravium, gala de lliurament de la segona edició 
dels Premis Enganxen, del blog El Món de Reus, de Josep Baiges.

19.30 h, a la sala d’actes del Centre de Lectura, presentació 
del llibre: Lletres reusenques. Reusenques de lletres, a càrrec de 
Montserrat Corretger, autora del pròleg del llibre; Maria Pallach 
escriptora i llibretera; Manuel Silva Editor; Ana Santos, de 
l’editorial Silva; i Fina Veciana, il·lustradora. Ho organitza la Secció 
de Llengua i Literatura del Centre i la Biblioteca Xavier Amorós.

19.30 h, a l’Arxiu Municipal, presentació del llibre El ball de 
diables d’Igualada. Un entremès de temps medievals ençà, 
editat per Carrutxa.

19.30 h, a la llibreria Galatea, presentació del llibre El anarquista 
que se llamaba como yo, de Pablo Martín Sánchez, a càrrec de 
Laia Quílez i José Ángel Prieto.

20.00 h, a la Biblioteca Xavier Amorós, presentació del llibre 
Juan Prim, de Reus a la calle del Turco, de Fernando Mollá Ayuso.

divendres 19 d’ABRIL

16.00 h, a la Residència Casal i Centre de Dia, club de lectura 
amb Maria Lluïsa Amorós per parlar de l’obra “Dietari secret”, 
amb els participants del club de la Residència.

21.30 h, al bar El Racó de la Palma, “Reus Batega!”, cicle 
de concerts de grups emergents, amb Fadeout i The Krav 
Maga. Preu: 3 € amb consumició. Ho organitza l’AMCA i els 
Bucs de Reus.



diumenge 21d’ABRIL

19.00 h, a l’auditori de la Sala Santa Llúcia, representació 
Sobre els danys del Tabac. Direcció i versió de Francesc Cërro 
i interpretat per Xavier Graset. 

dilluns 22d’ABRIL

9.30 h, al Centre Cívic del Carme, contes solidaris per Sant Jordi 
al centres cívics. L’Agustí Farré ens explicarà diferents contes del 
món. Ho organitza la Regidoria de Participació i Ciutadania. 

16.30 h, al Centre Cívic Mas Abelló, contes solidaris per Sant 
Jordi al centres cívics. L’Agustí Farré ens explicarà diferents 
contes del món. Ho organitza la Regidoria de Participació i 
Ciutadania. 

18.30 h, al Centre Cívic Llevant, contes solidaris per Sant Jordi 
al centres cívics. L’Agustí Farré ens explicarà diferents contes del 
món. Ho organitza la Regidoria de Participació i Ciutadania. 

19.30 h, a la sala d’actes del Centre de Lectura, presentació 
del llibre Pseudònims de Josep Poca i Albert Manent. Diccionari 
de pseudònims usats a Catalunya i a l’emigració. Presentació a 
càrrec de Joaquim Mallafrè i de Josep Poca.

“Adopta un autor/a”, és una iniciativa de les entitats que 
participen muntant una paradeta per la Diada de Sant Jordi, 
les quals trien un autor i n’exposen un fragment de l’obra. 
Recorregut ideal pels amants de les lletres i la literatura.

A l’estand de l’Ajuntament podreu passar a recollir el darrer 
punt de llibre col·leccionable del Seguici Festiu -enguany del 
Ball de Cavallets- i consultar les darreres publicacions dels 
autors locals. També hi trobareu el punt de llibre que edita la 
Biblioteca Central de Reus Xavier Amorós, amb les darreres 
obres publicades, i la Guia de Lectura, aquest any dedicada al 
Seguici Festiu de Reus.

dissabte 20 d’ABRIL

De 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h, al carrer Gras i 
Elies, davant de la botiga Llanes de colors, porta la agulla i 
teixeix la teva rosa solidària. Els beneficis de la venda de 
les roses es destinaran íntegrament a la Fundació d’animals 
de companyia Camp de Tarragona. Ho organitza Addictes 
al Ganxet i hi col·labora Llanes de colors. Més info a www.
llanesdecolorsreus.blogspot.com.es

De 10.30 a 20.00 h, al Castell del Cambrer, lectura continuada 
del Quixot. Ho organitza el Centro Cultural Castellano-Manchego 
de Reus.

 11.00 h, des de la plaça del Mercadal, 
itinerari literari per Reus, a propòsit del llibre Rutes literàries 
pel Baix Camp, de Dolors Requena i Fina Masdéu. Inscripcions 
a la Secretaria del Centre de Lectura, fins al 17 d’abril, inclòs. 
Places limitades. Preu: (inclou un exemplar del llibre) socis de les 
entitats coorganitzadores: 5 €, no socis: 10 €. Destinataris: lectors 
en general i, especialment, docents i discents d’Ensenyament 
Secundari.

11.00 h, al centre botànic, activitat familiar “Pau Casals, l’amic 
dels ocells”. Més informació i inscripcions a www.codoleducacio.
cat. Ho organitza Còdol educació.

19.00 h, a l’auditori de la Sala Santa Llúcia, representació 
de l’obra Revistas del Corazón, a càrrec del Grup Escènic 
Atenea, de Tarragona.

21.00 h, al Teatre Bartrina, Adreça desconeguda, de K. 
Kessmann Taylor. Preu: 20/15/12 €

22.00 h, als carrers i places de Reus. Nit d’aventura: Roses 
& Dragons. Una activitat que barreja el millor d’una gimcana 
i rol en viu, per viure la Diada de Sant Jordi d’una manera 
diferent. Per participar-hi cal inscriure’s prèviament al Casal de 
Joves de Reus o al web joventut.reus.cat. A partir de 14 anys. 
Coorganitzat amb l’Associació de Jugadors i Jugadores de Rol.



Amb motiu del 10è aniversari de la Biblioteca Central Xavier 
Amorós, trobareu dins de l’Ajuntament un recull fotogràfic 
d’aquests 10 anys de la biblioteca. A més, si encara no teniu 
el carnet de la biblioteca, el podeu sol·licitar a l’estand de 
l’Ajuntament.

A partir de les 9 del matí, al Castell del Cambrer, sessions 
adreçades a alumnes de primària. Proposta d’observació 
d’algunes roses ubicades en edificis propers a la plaça del 
Mercadal. Ho organitza Carrutxa.

Durant tot el dia, la parada de Carrutxa comptarà amb la 
presència d’un drac convidat i l’exposició “Reus i la Rosa”.

De 9.30 a 12.30 h, en tres punts diferents del recorregut 
de Sant Jordi es faran activitats literàries sobre animals: 
bèsties fantàstiques, bèsties fastigoses i bèsties perilloses, 
bèsties de casa i properes i bèsties extingides. Ho organitza la 
Biblioteca Xavier Amorós. 

10.30 h, a l’Ajuntament, acte de presentació de les peces 
de col·leccionisme editades en motiu del 175è aniversari del 
naixement de Marià Fortuny (segell, matasagells, 12 sobres 
de sucre i punts de llibre). Ho organitza el Grup Filatèlic i 
Col·leccionisme de Reus.

11.00 h al Casal Municipal de la Gent Gran, ubicat al Centre 
Cívic Ponent, lectura de poesies fetes pels socis dels Casals 
Municipals de la Gent Gran de Reus i lliurament de la revista que 
les recull totes. Ho organitza la Regidoria de Família i Gent Gran.

13.00 h, a l’Alcaldia de l’Ajuntament, recepció de l’alcalde de 
Reus als autors locals.

De 18.00 a 20.00 h, a l’estand de l’Ajuntament de la plaça 
del Mercadal, signatura de llibres a càrrec dels autors locals. 

18.00, 18.30 i 19.00 h, al Campanar, “Literatura de l’alçada 
d’un campanar!”. Amb motiu del 10è aniversari de la Biblioteca 
Central Xavier Amoròs us convidem a visitar el campanar 
acompanyats d’unes bones lectures. Places limitades. Inscripció 

a la Biblioteca fins al dia 22 d’abril. Preu: 1€
18.00 h, al passeig comercial El Pallol, espectacle infantil 
amb L’altra llegenda de Sant Jordi. Xatinu companyia de conta-
contes ens presenta l’estrena d’aquest nou espectacle ple de 
cançons, efectes sonors i gags molt còmics per al públic infantil.

18.00 h, pel centre de la ciutat, cercavila del Gegant avi Joan 
de l’Esplai Fem-nos Amics.

18.15 h, a la plaça del Mercadal, audició-ballada de sardanes, 
a càrrec de la Cobla Pare Manyanet.

18.30 h, al Centre de Lectura, en el marc de la Diada de Sant 
Jordi, lliurament dels premis del concurs de redacció entre 
els escolars per promoure la convivència a la ciutat, 
organitzat per la Regidoria de Convivència i Immigració 
de l’Ajuntament de Reus, conjuntament amb la Federació 
d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR). Les bases es poden 
consultar a www.reus.cat/convivencia i a www.favreus.org. 

19.00 h, al Centre cívic Ponent, tertúlia amb la presentació del 
llibre I ara, on ets?, de l’autora Imma Díaz, psicòloga. És un llibre 
que orienta sobre com ajudar els nens i els adolescents a entendre 
les pèrdues, aportant nous recursos per  poder fer-ho des del Cor. 
Ho organitza la  Regidoria de Participació i Ciutadania.

19.45 h, pels carrers del nucli antic, cercavila del Drac, el Drac 
Petit i de la Víbria, amb l’acompanyament musical de la Cobla 
Antiga del Camp.

20.15 h, 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.



dimecres 24 d’ABRIL

11.30 h, al centre cívic Mestral, contes solidaris per Sant Jordi 
al centres cívics. L’Agustí Farré ens explicarà diferents contes del 
món. Ho organitza la Regidoria de Participació i Ciutadania. 

17.15 h, al centre cívic Ponent, contes solidaris per Sant Jordi 
al centres cívics. L’Agustí Farré ens explicarà diferents contes del 
món.  Ho organitza la  Regidoria de Participació i Ciutadania. 

18.00 h, a la plaça del Teatre, Ruta modernista amb els 
clubs de lectura de la Biblioteca Central Xavier Amorós per 
complementar la lectura del llibre Àngels de pedra, de Rosa 
Pagès. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca.

18.30 h, al Centre Cívic Migjorn, contes solidaris per Sant Jordi 
al centres cívics. L’Agustí Farré ens explicarà diferents contes del 
món. Ho organitza la Regidoria de Participació i Ciutadania. 

dijous 25 d’ABRIL

19.30 h, a l’Arxiu Municipal, sessió del cicle “Testimonis” amb 
Artur Sardà i Elefants roses volant. Una crònica de l’afecció a 
les drogues de Reus de 1977 fins avui.

19.30 h, al local de la Federació d’Associació de Veïns de Reus 
(av. Carrilet, 29), conferència “El futur és a les nostres mans”, 
respostes a la Consulta i a un futur Estat Català. Organitza: 
Fundació Catalunya Estat i la Federació d’Associacions de 
Veïns de Reus (FAVR).

 20.00 h, a la Biblioteca Central Xavier 
Amorós, A tota veu: Lectura col·lectiva de textos en català 
i altres llengües. Hi col·laboren el Centre de Normalització 
Lingüística de l’Àrea de Reus, el Grup de Declamació del Centre 
d’Amics de Reus i Càritas Reus. Destinataris: alumnes de català 
de la ciutat i públic en general amant de la poesia.

divendres 26 d’ABRIL

10.00 h, al Centre de Lectura. Cicle de conferències sobre 
Japó. Taula rodona amb entitats, empreses, institucions i 
universitats. Més informació a www.amakuni.org

20.00 h, al Museu del raval de Santa Anna, en motiu de l’Any 
Internacional Fortuny Reus 2013, inauguració de l’exposició 
Fortuny, el mite.

21.30 h, al bar El Racó de la Palma, “Reus Batega!”, cicle de 
concerts de grups emergents, amb En Ruinas i Final History. Preu: 
3 € amb consumició. Ho organitza l’AMCA i els Bucs de Reus.

dissabte 27 d’ABRIL
Mare de Déu de Montserrat
Patrona de Catalunya

 De 10.00 a 13.00 h, a Òmnium Baix 
Camp, taller de creació literària. “Literatura i cuina”, a 
càrrec de Fina Masdéu i Beatriz Comella. Destinataris: joves 
discents a partir de 16 anys i adults. Màxim vint persones. Es 
recomana que els participants portin camera fotogràfica i/o 
imatges fotogràfiques de la ciutat de Reus. Inscripció gratuïta 
a baixcamp@omnium.cat

10.00 h, al Centre de Lectura. Cicle de conferències sobre Japó. 
L’experiència d’estudiants que han realitzat alguna investigació 
sobre aquest país. Més informació a www.amakuni.org

11.00 h, a la plaça del Teatre, “Ruta literària del grup modernista 
de Reus”. Més informació i inscripcions a www.codoleducacio.cat. 
Ho organitza Còdol educació, i hi col·labora el Centre de Lectura, 
vermuts Rofes i la Regidoria de Cultura i Joventut.

11.00 h, al campanar, “Ruta enigmàtica per la Prioral i el 
Campanar”. Més informació i inscripcions a www.codoleducacio.cat. 
Ho organitza Còdol educació, i hi col·labora la Fundació privada Reddis 
i la Prioral de Sant Pere.

21.00 h, al Teatre Bartrina, representació de l’obra Llàstima 
que siguis una puta, de John Ford. Preu 20/15/12 €

diumenge 28 d’ABRIL

18.00 h, a l’auditori de la Sala Santa Llúcia, representació 
de l’obra Coses de Família, a càrrec del grup de teatre 
Noctàmbuls, d’Alcover.



dijous 9 de MAIG

19.30 h, a la sala d’actes del Centre de 
Lectura, presentació de la novel·la Plans de Futur, de Màrius 
Serra, premi Sant Jordi 2012 (Òmnium/Proa), a càrrec del 
periodista Xavier Graset. Destinataris: lectors en general.

dissabte 18 de MAIG

  22.00 h, a la Sala Santa Llúcia, concert 
de música folk de Mallorca amb l’històric grup Al-Mayurqa 

divendres 24 de MAIG

 19.30 h, a la sala d’actes del Centre 
de Lectura, conferència del Premi d’Honor de les lletres 
catalanes 2012 Josep Massot i Muntaner sobre la recuperació 
dels materials de l’obra del Cançoner Popular de Catalunya, 
presentat per l’estudiós Salvador Rebés.

Tot seguit acte de lliurament dels Premis Literaris Baix Camp 
per a Joves Escriptors 2012-2013: 
XXXIV Premi Gabriel Ferrater de Poesia
XXXIV Premi Antoni de Bofarull de Narrativa Curta
II Premi Josep Maria Gort i Sardà d’Assaig Breu
Tot seguit, homenatge a Josep Crivillé i Bargalló, etnomusicòleg, 
i breu concert del Cor Mestral, que interpretarà cançons populars 
catalanes harmonitzades per aquest important etnomusicòleg 
traspassat l’any passat 2012. Destinataris: públic en general.

dilluns 29 d’ABRIL

18.00 h, al passeig comercial El Pallol, amb motiu del Dia 
Internacional de la Dansa, la Coordinadora de Dansa de Reus, 
ens ofereix una mostra de dansa amb els alumnes,  en la qual 
interpretaran balls de diferents estils.

dimarts 30 d’ABRIL

18.30 h, a la sala d’audiovisuals de la Biblioteca Central Xavier 
Amorós, trobada de clubs de lectura de la biblioteca amb 
l’autora Rosa Pagès per parlar del llibre Àngels de pedra.

divendres 3 de MAIG

 19.30 h, a la Biblioteca del Círcol, Sessió 
de formació “els clubs de lectura: la dimensió interpersonal 
de la lectura”, moderada pel mestre i psicopedagog Enric 
Queral. Inscripcions gratuïtes a elcircol@elcircoldereus.cat 
o, presencialment, a la  Secretaria del Círcol, de 16 a 19 h. 
Destinataris i moderador/s: trobada de lectors en general i, 
especialment, d’assistents i de monitors de clubs de lectura 
de la ciutat per posar en comú l’experiència de la lectura en 
clubs de lectura.

dissabte 4 de MAIG

 De 10.00 a 14.00 h, al Casal Desperta- 
ferro, taller de jota cantada, a càrrec d’Artur Gaya (del grup 
de música Quico, El Cèlio i el Mut de Ferreries). En finalitzar 
el taller, dinar i sobretaula amb sessió de cant improvisat. 
Inscripcions: preu taller 10 € taller / dinar segons menú de la 
Taverna del Casal Despertaferro, no inclòs. Cal adreçar-se, fins 
al dia 2 de maig, a l’a/e quicantaelsmalsespanta@gmail.com 
o, presencialment, a la Taverna del Casal Despertaferro de 18 
a les 20 h.  Ho organitza el Casal Despertaferro, Carrutxa, el 
Cor de Carxofa i els Glossadors del Camp. Destinataris: públic 
en general.



Exposicions
Del 16 al 23 d’abril
Al hall de l’Ajuntament
“Exposició bibliogràfica sobre Fortuny” 

Fins al 19 d’abril,
a la Biblioteca Xavier Amorós,
“Lletres Reusenques. Reusenques de lletres”.

Fins al 20 d’abril,
al Centre de la Imatge Mas Iglesias,
“Fortuny. Memòria gràfica”, amb motiu de l’Any Internacional 
Fortuny Reus 2012-2013.

Fins al 23 d’abril, 
a la seu de l’Associació de Jugadors de Rol de Reus, 
“Exposició itinerant: El bestiari fantàstic”.
Vols conèixer les característiques i atributs tant d’aquells 
animals fantàstics (dracs, serpents, bèsties híbrides…) com 
d’aquells animals reals –com ara àligues o lleons– que  se’ls 
atribueixen propietats fabuloses segons la creença popular? 
Activitat organitzada per AJJJRR, amb la col·laboració de 
Carrutxa. Oberta divendres, dissabtes, diumenges i el dimarts 
dia 23 de 18.00 a 21.00 h. Més informació a www.ajjrr.org. 
Inauguració el 9 d’abril a les 19.00 h.

Fins al 26 d’abril,
a la Biblioteca Xavier Amorós,
“Marià Fortuny va ser notícia”.

Fins al 4 de maig,
a la Sala Constantí Art,
“Interpretant Fortuny”.

Del 26 d’abril al 15 de setembre,
al museu del raval Santa Anna,
“Fortuny, el mite”. Exposició central de l’Any Fortuny, amb una 
mostra de les obres més emblemàtiques del pintor.

«M’ha obert milers de pàgines: records, mentides
d’uns altres homes (i de ben poques dones)».
Gabriel Ferrater, “El lector”, Les dones i els dies. 
Des de finals de l'any 2010, diverses entitats culturals de la 
ciutat de Reus aplegades a l'entorn de l'epígraf Liter@Reus ens 
vam proposar reflexionar sobre l’impuls coordinat d’activitats 
literàries a la ciutat de Reus, a la comarca del Baix Camp i al 
territori del Camp. Des d’aleshores, ens hem anat trobant per 
elaborar, primer, un avantprojecte i aquest programa que hem 
intitulat Primaver@literària. Fa, doncs, uns quants anys que 
parlem, d’una banda, de concentrar en un moment determinat 
de l’any, i, d’altra banda, d’impulsar col·laborativament de 
manera més extensiva durant tot l’any, activitats literàries 
diverses amb objectius predeterminats. 

Dels bons propòsits potser hem assolit resultats humils. De 
moment, si més no, la diagnosi que vam elaborar ja va servir per 
constatar certes fortaleses (la vitalitat de certàmens impulsats 
des de la societat civil) i algunes febleses (la descoordinació 
d’esforços, per exemple). Per això, a fi de bé, creiem en la 
suma de voluntats. No només hem volgut compartir neguits 
i propostes entre entitats iniciadores de Liter@Reus  sinó 
també amb altres associacions i els ens municipals.

Les propostes d’aquesta programació de la Primaver@
literària són de formats ben diferents (tallers, itineraris, 
presentacions…) i responen a sis finalitats concretes a 
propòsit del foment de la lectura, de la incentivació de la 
creació literària, de la presència enriquidora d’autors locals, 
comarcals i nacionals de reconeguda vàlua de les lletres 
catalanes o universals, de l’interès a diversificar els gèneres i 
els registres literaris i de relacionar-los amb d’altres arts, de la 
necessària revitalització dels premis literaris de la ciutat i, fins i 
tot, de l’orientació vers nous formats tecnològics i de la difusió 
de noves perspectives didàctiques. Tot plegat, el principi, tal 
vegada, d’una nova manera de fer entre tots plegats.

Liter@Reus agrupa les entitats culturals següents: 

Hi col·laboren:



facebook.com/reuscultura

@ReusCultura - #festesreus

www.festesreus.cat
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