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BIBLIOTEQUES AMB DO

Dilluns 22 de juliol 20:00 h.

Rumbesia a càrrec de la Companyia
La última y nos vamos

Al juliol, a la Biblioteca Central Xavier Amorós
Amb la col·laboració de la DO Catalunya
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Dilluns 1 de juliol 18:30 h.

Recital de poesia fusionat amb rumba.

ACTIVITAT INFANTIL

El raïm trepitjat a càrrec de Keké Shuga

Dilluns 29 de juliol 20:00 h.

Dones escriptores i vi a càrrec de
Calidoscopi Cultura

Un conte amè que ens instrueix sobre el món
del vi i de la vinya alhora que transmet valors
com l’amistat, l’empatia, la vida comunitària i
l’emprenedoria.

Tast de vins mentre es comenten les vides i
obres d’escriptores i poetes amb els
fragments més destacats.

Dilluns 8 de juliol 20:00 h.

Contes portàtils: concert-literari a
l'entorn dels contes breus de PereCalders
a càrrec de Cia. Professors substituïbles

La ironia i l'absurd dels contes de Calders es
barregen amb les músiques més diverses.

Dilluns 15 de juliol 20:00 h.

Tastavins i tastamots a càrrec de
Miquel Sesé

Aproximació a l’apassionant món del vi,
combinant-lo amb tot un reguitzell de jocs de
paraules.

A més a més:
17 de juliol 18:30 h.

Projecció del curt de Bohèmia de David Morancho,
adaptació del Vinòmic de les DO Catalunya amb la
directora, l’Anna Petrus i el productor Jordi Comellas.
Del 1 al 31 de juliol a la sala central

Exposició de 4 obres de l’artista Sofía Idoia basades
en 4 referències de la DO Catalunya.

BIBLIOTECA CHILL OUT AMB ELS NOSTRES MÚSICS
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A l’agost a la Biblioteca Pere Anguera
Dilluns 5 d’agost 18:30 h.

S

Premi Especial del Jurat al Festival de Nova York de curts.

Dilluns 19 d’agost 18:30 h.

Plombiers

Petites grans coses

Grup de pop amb seu a La Selva del Camp creat
l'any 2018. Han anat teixint complicitats i buscant
bons moments, per tal de fer néixer cançons a
partir d'idees, melodies, i sobretot, molts records.

Grup d'indie-rock alternatiu rapsodià de la
ciutat de Reus, creat el gener del 2017 pel
cantant i guitarra Frankie Boronat, i el baixista
Arnau. Van gravar un EP "La darrera gènesi"
de tres cançons, i poc després van incorporar
al bateria Rafa i el guitarra Roger.

Dilluns 12 d’agost 18:30 h.

Dilluns 26 d’agost 18:30 h.

Laura Noah

Cantautora reusenca que resideix a Nova York. Es
va convertir a principis del 2019 en la primera
artista catalana a cantar en català a la ràdio
pública dels Estats Units. Interpreta les seves
cançons també en castellà, anglès, i hebreu.

Terra ferma
Grup d'ska fusió de la ciutat de Reus que neix
l'any 2014 a partir d'un projecte anterior. Van
enregistrar un EP l'any 2015 anomenat
"Aixecant el vol". L'any següent un single
anomenat "Declaració de principis". L'any 2018
presenten l'LP "Un brot de llum".

ACTIVITATS
ESTIU

A les Biblioteques
de Reus

2019

AIGUA

Joc de lectura de l’estiu 2019
EeesssPlaaaixxx és el so d’una gota d’aigua quan cau a
l’aigua i provoca que es mogui, formant cercles que es van
expandint i fent més grans. Si fa no fa, és el mateix efecte
que provoca la lectura. L’aigua té molts usos: per beure, per
nedar, per mullar, per rentar, per jugar, per pintar, per
surfejar, per relaxar-se, per capbussar-se...i sobretot per
viure. Per capbussar-se en el món de l’aigua i la lectura us
proposem una selecció de títols feta per ClijCAT que tenen
com a unió l’aigua en totes les seves etapes. Participa al Joc
de Lectura de l’Estiu’19. Llegeix per jugar, llegeix per viure!
PER A GRUPS CONCERTATS

Divendres de juliol i agost a les 10:00 h. del matí a la
Biblioteca Central Xavier Amorós i a la Biblioteca
Pere Anguera
CLUB D'ESTIU PER A LECTORS I LECTORES FINS A 13 ANYS:

Els dimecres de juliol i agost a les 18:30 h. a la Biblioteca
Central Xavier Amorós
Els dijous de juliol i agost a les 17:30 h. a la Biblioteca
Pere Anguera

«Qui la ballarà? Descobrim
la Roseta Mauri» a càrrec de Còdol educació
Nosaltres, com els pintors, escriptors i músics de la seva
època, ens deixarem fascinar per un personatge que va
captivar a tothom amb el seus balls i expressivitat. Aquest
estiu a la biblioteca descobrirem la ganxeta i ballarina
Roseta Mauri, a través de narracions, activitats
multisensorials, jocs i danses! T’hi esperem!
Dimarts de juliol i agost a les 18:30 h. a la Biblioteca Pere
Anguera

Taller «Bibliovinyetes»

a càrrec de Francesc Miguel
Taller on es gaudeix de l'art del dibuix de còmic. En cada
sessió es llegeixen i es comparen les vinyetes de diversos
còmics observant les diferències i els matisos dels
diferents gèneres i autors. Al final de cada sessió els
assistents dibuixen una vinyeta.
Dijous de juliol i agost a les 18:30 h. a la Biblioteca
Pere Anguera
Per a majors de 12 anys

Taller escriptura creativa

a càrrec de Rosa Pagès
Escrivim per tot, a classe, per apuntar alguna cosa, fins i
tot a l'Insta. Amb aquest taller t'ensenyarem a escriure de
forma estructurada i sobretot molt creativa.
Del 20 al 26 de juliol a la Biblioteca Central Xavier
Amorós d'10:30 h. a 13:30 h.
De 12 a 16 anys. Les inscripcions es podran realitzar de
forma presencial al Casal de Joves la Palma de Reus o bé
a través del web joventutreus.cat

"ARTER": Art i artistes al territori

L'arquitectura modernista del Camp de Tarragona
Del 1 de juliol al 31 d’agost a la sala central de la
Biblioteca Central Xavier Amorós

Visita col·lectiva al Museu d’Art Modern de la
Diputació de Tarragona.
17 de juliol de 10:00 h. a 12:00 h.
Inscripcions: Central de Biblioteques de Tarragona
cbarbe@gencat.cat

Conferència sobre l’arquitecte Josep Ma. Jujol,
a càrrec de Josep M. Buqueras i Bach.
Dijous 1 d'agost a les 18:30 h. a la Biblioteca Central
Xavier Amorós

«El que ens expliquen les òperes»
3, 10, 17, 24 i 31 de juliol a les 17:30 h. a la Biblioteca
Infantil del Centre de Lectura
Edat recomanada: entre 6 i 10 anys
Socis i lectors de les Biblioteques Municipals: gratuït.
No socis: 5€ per sessió

HORARIS
Biblioteca Central Xavier Amorós:
De dl. a dv. de 10:00 h. a 14:00 h. De dl. a dj. de 17:00 h. a 20:00 h.
Biblioteca Pere Anguera: De dl. a dj. de 17:00 h. a 20:00 h. /
Dv. de 10:00 h. a 14:00 h.
Biblioteca del Centre de Lectura: De dl. a ds. de 10:00 h. a 13:00 h. /
De dl. a dv. de 17:00 h. a 20:00 h. / Dissabtes d’agost tancat

