


Sant Jordi, 
la festa del llibre i de la rosa

La diada de Sant Jordi torna a acollir una intensa pro-
gramació 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’es-
pais que seran escenari de les activitats previstes, 
entre els quals voldria destacar la Biblioteca Xavier 
Amorós i la Biblioteca Pere Anguera, dos espais mo-
tors de la cultura que aquests dies, molt especialment, 
són punt de trobada amb els llibres. Els referents de la 
gran ballarina Roseta Mauri i del personatge de ficció 
Peret Ganxet són enguany noms propis que afegeixen 
a la diada una dimensió reusenca inconfusible, com l’hi 
donen, un any més, la llarga llista de novetats dels au-
tors i autores locals.

Des d’aquestes pàgines vull convidar-vos a afegir-vos 
a una festa que avui ens identifica davant del món i 
que és capaç d’aplegar voluntats i propostes de moltes 
persones i entitats. Una gran festa cívica i ciutadana 
marcada per la participació, oberta a totes les edats 
i a tots els gustos, que omple els carrers de la ciutat. 

Carles Pellicer Punyed
Alcalde de Reus

Sant Jordi crida 
la gent al carrer

Amb l’arribada del programa d’activitats al voltant de 
Sant Jordi ens arriba la crida a la ciutadania a sortir al 
carrer i a gaudir d’aquesta festa dels llibres i de la rosa 
per excel·lència, una festa que també és una mostra 
de la cultura popular i tradicional de casa, amb cas-
tells, sardanes i bèsties de foc, però també de totes les 
entitats que ens acompanyen i treuen les seves para-
des al carrer.

La plaça del Mercadal i els carrers del voltant esdevenen 
un pol d’atracció per a tots els reusencs i reusenques, que 
caminen, passegen, miren i remiren les novetats editori-
als i gaudeixen, en definitiva, d’una de les grans jornades 
festives del nostre calendari tradicional. 

Us convido a participar-hi, així com també a les mol-
tes presentacions de llibres que al voltant dels espais 
culturals de la ciutat, i en especial a les nostres bibli-
oteques municipals, podrem viure aquests dies. En el 
programa destaquem especialment la trobada anual 
que es fa amb els autors i autores locals el dilluns dia 
15 d’abril a la Biblioteca Central Xavier Amorós. És 
gràcies al seu treball i a les seves publicacions que la 
creativitat local continua creixent.

Montserrat Caelles Bertran
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Reus  



Dimecres 10 d’abril
 A dos quarts de 6 de la tarda, a la Sala Infantil de la 

Biblioteca Xavier Amorós, Contes a cau d’orella: contes 
solidaris a càrrec de l’Associació Aquun.

 A dos quarts de 7 de la tarda, a la Sala Annexa de la 
Biblioteca Xavier Amorós, club de lectura d’anglès. 

Dijous 11 d’abril
 A dos quarts de 6 de la tarda, a la Sala Infantil de la Bi-

blioteca Xavier Amorós, club de lectura Vermell, a càrrec 
de Josep Fargas. 

 A dos quarts de 6 de la tarda, a la Biblioteca Pere An-
guera, La cotorra m’ha dit: contes solidaris amb l’Associ-
ació Pont de Solidaritat. 

 A dos quarts de 7 de la tarda, a la Sala Annexa de la 
Biblioteca Xavier Amorós, A-Punt: BibLiceu. Conferència 
sobre l’òpera Els pescadors de perles, de Georges Bizet, a 
càrrec de Pol Avinyó, divulgador musical del Liceu. 

 A les 7 de la tarda, a la Llibreria Galatea, signatura 
d’exemplars de la darrera obra de l’escriptor i guionista Al-
bert Espinosa, El millor d’anar és tornar, a càrrec de l’autor. 

Divendres 12 d’abril
 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala Emili Argilaga del 

Centre de Lectura, presentació del llibre de poemes Camí 
del ximple, de Ferran Garcia Querol. 

 A les 9 del vespre, al Teatre Fortuny, concert de Liceu's 
SuperSax Project. Preu: 20 €.

 A les 9 del vespre, al Teatre Bravium, concert del Cor 
Masculí de Barcelona. Preu: 8 €, socis 6 €.

Dissabte 13 d’abril
 A les 12 del migdia, a la Sala Emili Argilaga del Centre 

de Lectura, concert del quintet vocal ugandès Aba Taano.

 A les 12 del migdia, a la Llibreria Galatea, signatura de 
llibres a càrrec de Paola Calasanz (Dulcinea), Raquel Riba 
(Lola Vendetta), Sònia Cervantes i Enric Calpena. 

 A les 9 del vespre, al Teatre Bartrina, representació 
d’Una Ilíada, una versió de Lisa Peterson i Denis O’hare. 
Preu: 20, 15 i 12 €. 

Diumenge 14 d’abril
 A les 7 de la tarda, al Teatre Bravium, concert de l’Or-

questra de Cambra Peret Ganxet. Preu: 10 €, socis 8 €.

 A les 7 de la tarda, a la Sala Santa Llúcia, representació 
de Camins tancats, a càrrec de la Cia. la Maula. Preu: ge-
neral 14 €, anticipada general 12 €, soci 8 €, Carnet Jove 
de l’Ajuntament de Reus 10 €.

Dilluns 15 d’abril
 A les 6 de la tarda, als jardins de la Biblioteca Xavier 

Amorós, trobada d’autors locals, a càrrec d’Alexandre 
Bonanit. 

 A les 7 de la tarda, a la Sala Emili Argilaga del Centre de 
Lectura, projecció de l’audiovisual Armènia. Un país, una 
fe (1a part), dins el cicle Viatjant amb en Santi Nogués.

 A les 7 de la tarda, al Casal de les Dones (plaça de la 
Patacada, 9), presentació del llibre Jaume Aiguader, 
la nació popular, amb la participació de Manuel Pérez 
Nespereira, autor del llibre; la diputada i regidora Noemí 
Llauradó i l’exconseller Josep Huguet, membre de la Fun-
dació Josep Irla. En finalitzar l’acte s’entregaran diversos 
exemplars gratuïts de la publicació.

Dimarts 16 d’abril
 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala d’Actes Emili Ar-

gilaga del Centre de Lectura, presentació del volum núm. 
146 de les Edicions del Centre de Lectura, amb les con-
ferències del cicle dedicat a l’escultor Joan Roig i Solé, 
celebrades del 17 d’abril al 17 de maig de 2018. 

 A dos quarts de 10 de la nit, al Teatre Fortuny, repre-
sentació de Muerte en el Nilo, d’Agatha Christie. Preu: 30, 
20 i 10 €.

Dimecres 17 d’abril
 De 6 a 7 de la tarda, a la Llibreria Galatea, signatura de 

llibres a càrrec de Gerard Quintana, Sílvia Soler i Ramon 
Solsona.



A la parada de l’Ajuntament podreu passar a recollir el 
punt de llibre que edita la Biblioteca Xavier Amorós, l’úl-
tim punt de llibre col·leccionable del seguici festiu dedi-
cat al Ball de Diables, i a consultar les darreres publicaci-
ons dels autors locals. 

De les 9 del matí a les 12 del migdia, a la plaça del Mer-
cadal, contes a les places a càrrec dels autors locals.

 De les 10 del matí a les 2 del migdia, al Gaudí Centre, 
activitat Et dius Jordi, Jordina, Jorge, Georgina? Si és així, 
podràs entrar gratuïtament al Gaudí Centre i, en acabar la 
visita, rebràs un obsequi.

 De les 10 del matí a les 2 del migdia, a la Biblioteca 
Xavier Amorós, Marató de donació de sang.

 De les 10 del matí a les 2 del migdia, a la plaça d’Evarist Fà-
bregas, Biblioteques sobre rodes, amb activitats per a joves.

 A dos quarts d'11 del matí, a la parada de l'Associació 
de Familiars de Malalts Mentals Dr. Francesc Tosquelles, 
representació de la llegenda de Sant Jordi amb titelles a 
càrrec dels usuaris del Club Social El Porxo.

Diada de 

Sant Jordi
patró de Catalunya 

 De les 11 del matí a la 1 del migdia, a la parada de 
l’Ajuntament de la plaça del Mercadal, signatura de lli-
bres a càrrec dels autors locals.

  A dos quarts d'1 del migdia, a la parada de l'Associació 
de Familiars de Malalts Mentals Dr. Francesc Tosquelles, 
representació de la llegenda de Sant Jordi amb titelles a 
càrrec dels usuaris del Club Social El Porxo.

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

 De les 4 a les 7 de la tarda, al Gaudí Centre, activitat 
Et dius Jordi, Jordina, Jorge, Georgina? Si és així, podràs 
entrar gratuïtament al Gaudí Centre i, en acabar la visita, 
rebràs un obsequi.

 A les 4 de la tarda, a les Peixateries Velles, contacontes 
teatralitzat sobre la llegenda de Sant Jordi.

 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 càrrec de Dolors Bargalló.

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

 A les 6 de la tarda, a la Sala de Premsa Anton Borrell de 
l’Ajuntament de Reus, conferència “Els llibres del Comú 
de Guillem Espuny i de Arnau Duran, s. XIV”, a càrrec 
d’Anna Ferran i Ezequiel Gort.

 A les 6 de la tarda, a la sala del rellotge del campanar, 
lectura del conte Sóc més que un rellotge a càrrec de la 
seva autora, M. Concepció Torres. Diverses lectures orga-
nitzades en grups reduïts.

Dimarts 23 d’abril



 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 de la tarda, pels carrers del nucli an-
tic, cercavila del Drac i el Drac petit, amb l’acompanya-
ment musical de la Cobla Antiga del Camp.

 A un quart de 9 del vespre, al centre de la plaça del Mer-
cadal, exhibició castellera a càrrec dels Xiquets de Reus.
A continuació, a la plaça del Mercadal, encesa del Drac, el 
Drac petit i la Víbria.

Dimecres 24 d’abril
 A les 10 del matí, al Centre Cívic del Carme, pinzellades 

de roses. 

 A les 11 del matí, a l’Arxiu Municipal de Reus - Arxiu 
Comarcal del Baix Camp (c. de Sant Antoni Maria Claret, 
3), presentació del punt de llibre de l’Arxiu.

 De 4 a 7 de la tarda, a la plaça de l’Abat Oliba, Bibliote-
ca sobre Rodes: fem rusc a Mas Pintat.

 A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Mestral, La Tarda del 
Drac, tarda d’activitats relacionades amb Sant Jordi.

 A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Migjorn, lectura compar-
tida entre les entitats i els usuaris i usuàries del 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 organitzats per la Delegació de Cultura de 
la Generalitat.

 A dos quarts de 6 de la tarda, al Mas Pintat, activitat de 
literatura i contacontes amb la Biblioteca sobre Rodes, 
per a infants entre 4 i 9 anys acompanyats d’una persona 
adulta. Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia a maspin-
tat@reus.cat o al 977 010 057.

 A dos quarts de 7 de la tarda, a la Sala Annexa de la Bibli-
oteca Xavier Amorós, club de lectura A i B: Trobada de Sant 
Jordi. In memoriam de Gabriel Ferrater, a càrrec de David 
Figueres, escriptor i membre de l’Associació Gosar Poder.

 A les 8 del vespre, al Teatre Bartrina, Tots dansen 2019, 
un projecte educatiu de dansa amb la participació de 
l’alumnat d’ESO de l’Institut Gaudí, l’Institut Domènech 
i Montaner, el Col·legi Sant Josep i l’Institut Escola Pi del 
Burgar. Preu: 5 €.

Dijous 25 d’abril
 De 10 del matí a la 1 del migdia, als jardins del Mas 

Carandell, Biblioteca sobre Rodes.

 A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Mas Abelló, tarda de 
jocs medievals.

 A dos quarts de 6 de la tarda, a la Biblioteca Pere An-
guera, La cotorra m’ha dit... Contes d’igualtat, amb Mar-
ta Palacios.

 A dos quarts de 6 de la tarda, a la Biblioteca Infantil del 
Centre de Lectura, club de lectura juvenil, adreçat a nens 
i nenes d’entre 11 i 14 anys.

 A les 7 de la tarda, a la Sala de Projeccions del Centre 
de Lectura, club de lectura de novel·la negra: Mi querido 
asesino en serie, d’Alicia Garcia Barlett.

 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala Emili Argilaga 
del Centre de Lectura, conferència «L’arqueologia de les 
necròpolis jueves hispàniques», a càrrec de Jordi Casa-
novas Miró, doctor en Filologia Semítica.

 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala Rosa Magrané del 
Centre de Lectura, conferència «Les flors del Montsant», 
a càrrec de Ramon Pere Anglès i Jaume Blanch.

 A les 8 del vespre, al Teatre Bartrina, Tots dansen 
2019, un projecte educatiu de dansa amb la participació 
de l’alumnat d’ESO de l’Institut Gabriel Ferrater i Soler, 
l’Institut Salvador Vilaseca, el Col·legi Sant Josep i l’Ins-
titut Baix Camp. Preu: 5 €.

Divendres 26 d’abril
 A les 11 del matí, al Centre Cívic Llevant, lectura de 

textos i actuació de la coral a càrrec dels i les alumnes 
del centre cívic.

 A les 5 de la tarda, a la plaça del Castell, espai de solcialit-
zació La Bufanda de la Iaia, a càrrec d’Els Amics de la Gent 
Gran. Una trobada per lluitar contra la solitud no desitjada.

 A dos quarts de 7 de la tarda, al Centre Cívic Llevant,    
IX Tarda Literària en homenatge a l’escriptora Teresa Pà-
mies i Bertran amb motiu del centenari del seu naixement.



 A les 9 del vespre, al Mas Calvó, concert del Vermusic 
2019 amb Formiga i Cigale (duet nascut a Bèlgica i format 
per Anna Amigó, de la Selva del Camp, i Eva Genniaux). 
Amb una arpa celta, un violí i les seves veus ofereixen un 
repertori de cançons tradicionals de diversos països que, 
amb els seus arranjaments, creen un estil únic. Preu: anti-
cipada 5 €, destinats a la Lliga Contra el Càncer. Entrades 
a www.entradium.com.

Dissabte 27 d’abril
 De 10 del matí a 8 del vespre, al vestíbul del Centre de 

Lectura, lectura continuada d’El Quijote. Organitza: Cen-
tro Cultural Castellano-Manchego de Reus.

 A dos quarts de 12 del migdia, a la Sala Infantil de la 
Biblioteca Xavier Amorós, club de lectura El Formiguer, a 
càrrec de la Núria, de la Capseta de Música.

 De 6 a 8 de la tarda, a la plaça d'Evarist Fàbregas, Ra-
cons de la Dansa, tallers interactius per a tots els públics. 
Art urbà: Dansa&Grafiti dirigit per Trifon Maynou i Bo-
dypercussion a càrrec d’Anna Llobart. 

 A les 6 de la tarda, a les Peixateries Velles, XXIV Troba-
da de Caramelles.

 A les 9 del vespre, al Teatre Bartrina, representació 
d’Esmorza amb mi, d’Iván Morales. Preu: 15 € (capacitat 
limitada).

 A les 9 del vespre, al Teatre Fortuny, XXXIV Gala de 
Dansa. L’Associació de Professors de Dansa de les Co-
marques de Tarragona dedica, amb motiu del Dia Inter-
nacional de la Dansa, aquesta gala a la figura de Roseta 
Mauri dins els actes de l’any dedicat a la ballarina. Preu: 
10 € (numerat)

 A dos quarts de 10 de la nit, al Teatre Bravium, repre-
sentació de Relats eròtics. Sense llençols, a càrrec d’En-
trellaçats, Companyia d’Arts Escèniques. Recomanat per 
a majors de 18 anys. Preu: 10 €, socis 8 €.

Dilluns 29 d’abril
 A les 6 de la tarda, a la plaça del Mercadal, celebració 

del Dia Internacional de la Dansa. Actuació de dansa a 
càrrec dels alumnes de la coordinadora (Escola de Dansa 
i Arts Escèniques Artis, Escola de Dansa del Centre i Esco-
la de Dansa Núria Díez, escoles autoritzades pel Departa-
ment d’Ensenyament) i amb la participació dels alumnes 
dels instituts Gaudí, Domènech i Montaner, Pi del Burgar, 
Gabriel i Ferrater, Salvador Vilaseca, Baix Camp i Col·legi 

Sant Josep. Exhibició oberta del projecte Tots Dansen. 
Durant l’acte es farà la lectura del manifest del Dia Inter-
nacional de la Dansa.

 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala Annexa de la 
Biblioteca Xavier Amorós, club de poesia: Antologia po-
ètica, de J. V. Foix.

Dimarts 30 d’abril
 A les 7 de la tarda, a l’Arxiu Municipal de Reus - Arxiu 

Comarcal del Baix Camp (c. de Sant Antoni Maria Claret, 3), 
presentació del llibre La col·lecció de Joan Prim i Prats de 
l’Arxiu Municipal de Reus, a càrrec de Daniel Piñol Alabart 
i Alfredo Redondo.

 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala Emili Argilaga del 
Centre de Lectura, presentació de la revista digital del Cen-
tre de Lectura, dedicada íntegrament a l’Any Joan Brossa.

EXPOSICIONS
 Del 23 d’abril al 29 de maig

A vestíbul de l’Ajuntament de Reus
Exposició dels dos Llibres del Comú recentment 
restaurats al CRBMC

 Fins al 14 d’abril
A la Biblioteca Pere Anguera
Exposició de la recollida de residus d’aparells elèctrics i 
electrònics (RAEE)

 Fins al 8 de juny
Museu de Reus (espai raval de Santa Anna)
«Roseta Mauri, primera ballarina de l’Òpera de París, 
un cas d’èxit»

 Fins al 28 de setembre
Museu de Reus (espai raval de Santa Anna)
«Macià Ferrando Roca, un reusenc a la 

guerra del Rif» 
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Concurs 
d'Instagram

Participeu al Concurs d'Instagram 
que convoca la Comissió de Sant 
Jordi i podreu guanyar diversos 

premis! Consulteu les bases 
al perfil @santjordireus.


