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La diada de Sant Jordi, la festa del llibre i de la rosa, expressa 
el nostre compromís amb la cultura i amb una manera de 
ser participativa i oberta que avui ens identifica arreu del 
món. Una diada que a Reus, amb epicentre al Mercadal, es 
fa present a tots els racons de la ciutat i convida tothom a 
afegir-s’hi i viure-la amb intensitat.

És aquest l’esperit que marca l’àmplia programació d’activitats 
que al voltant de Sant Jordi omplen l’agenda d’aquests dies, 
enguany marcada per un aniversari: els 15 anys de l’obertura 
de la Biblioteca Central Xavier Amorós, un equipament de 
proximitat que juntament amb la Biblioteca Pere Anguera 
cada dia treballa per obrir portes a la cultura. Els 15 anys de la 
Biblioteca ens permetran reiterar el reconeixement a Xavier 
Amorós, una de les veus més destacades de la literatura 
reusenca contemporània que ressonarà al costat de les veus 
de la resta d’autors que posen accent reusenc a les novetats 
editorials del 2018.  

Llibres, roses, rutes per la ciutat, una haima per prendre el te i 
un llarga llista de propostes marquen aquesta nova edició d’una 
diada que, un any més, tornarà a convertir la ciutat en un espai 
obert a la cultura i a la participació, i en un gran escenari per 
celebrar l’empenta i la vitalitat de les iniciatives ciutadanes.

Sant Jordi, 
llibres i roses
Carles Pellicer Punyed
Alcalde de Reus

La diada de Sant Jordi ens ofereix la possibilitat de posar 
novament a les mans dels ciutadans un programa d’activitats 
que gira al seu voltant amb una multitud de propostes per 
a totes les edats i tots els públics. Presentacions de llibres 
diverses, xerrades, conferències, exposicions i signatures de 
publicacions es donen la mà per celebrar plegats una de les 
festes més arrelades al país i també a la nostra ciutat.

I, a més, enguany amb motiu de la celebració de Reus Ciutat 
de la Música 2018 ho amenitzem tot amb notes musicals, 
vetllades poètiques musicades o per exemple la revetlla de 
Sant Jordi que es farà el dia 20 d’abril a la Biblioteca Xavier 
Amorós, en la qual músics reconeguts com Joan Reig -bateria 
d’Els Pets- punxaran els vinils de la col·lecció de Ràdio Reus. 

El programa que us presentem és una mostra més de la gran 
vitalitat que tenim a la ciutat. Actes diversos però també una 
gran presència a la plaça, amb més de 70 entitats diferents, 
11 floristeries o 13 llibreries, entre altres; tots plegats per 
aconseguir, un any més, una festa de Sant Jordi extraordinària. 

Celebrem 
plegats la Diada 
Montserrat Caelles Bertran
Regidora de Cultura



 Dimarts 10 d’abril 
 A les 7 de la tarda, a la Llibreria Galatea, presentació d’On eres 

l’1-0?, amb Quico Sallés.

 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala Central de la Biblioteca Xavi-
er Amorós, presentació del 3r volum de les aventures d’en Peret Gan-
xet: L’Esperança es troba al parc, de M. Josep Salvadó i Carme Bigorra i 
il·lustracions de Marc Díez, a càrrec de M. Lluïsa Amorós.

 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala d’Actes Emili Argilaga del 
Centre de Lectura, cicle En Veu Alta: lectura de textos de Manuel de 
Pedrolo, amb motiu del centenari del seu naixement, a càrrec del 
Col·lectiu En Veu Alta. Presentació a càrrec de Montserrat de Anciola.

 A les 9 del vespre, al Teatre Fortuny, representació de Marat/
sade, de Peter Weis. Preu: 30, 20 i 10 €.

 Dimecres 11 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, amb AQN.

 A dos quarts de 6 de la tarda, a la Caseta de l’Arbre (c. de les Pei-
xateries Velles, cantonada amb el c. del Fossar Vell), xerrada sobre 
cançons i contes Waldorf, a càrrec de Maria Teresa Corbí. Preu: 10 € 
per persona, 15 € per família.

 A les 7 de la tarda, a la Llibreria Galatea, presentació de Miroli-
na, amb Pep Macaya.

 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala Miquel Ventura del Centre 
de Lectura, conferència “Josep Cruset (1912-1998) o la infinita ma-
nera. Itinerari poètic i vital”, a càrrec de Bernat Puigdollers.

 Dijous 12 d’abril 
 A dos quarts de 6 de la tarda, a la Biblioteca Pere Anguera, Con-

tes a cau d’orella: contes solidaris, amb AQN.

 A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Infantil del Centre de Lectura, 
l’Hora del Conte: El mestralet, a càrrec de la seva autora Núria Naval.

 A dos quarts de 7 de la tarda, a la Sala Annexa de la Biblioteca 
Xavier Amorós, Xips de literatura: Xavier Amorós o el temps recu-
perat, amb Antoni Nomen. Inscripcions obertes.

 A les 7 de la tarda, a la Llibreria Galatea, presentació de Taxi, 
amb Carlos Zanón.

 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala Central de la Biblioteca 
Xavier Amorós, presentació del llibre La bassa de les granotes, 
d’Agnès Padró. 

 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala d’Actes Emili Argilaga del 
Centre de Lectura, conferència: “Visió i aprenentatge. Desenvolu-
pament visual cognitiu necessari per afrontar amb èxit l’aprenen-
tatge escolar”, a càrrec de M. Pia Teixidó Pont. 

 A les 8 del vespre, a la Sala Santa Llúcia, presentació de Si-
napsis (Todo vale), de Lluís Andreu Bertran, a càrrec de l’autor, 
Juan López-Carrillo i Eduardo González Carriedo. Entrada lliure.

 Divendres 13 d’abril 
 A les 6 de la tarda, als jardins de la Biblioteca Xavier Amorós, 

trobada d’autors locals, a càrrec de Carles Bigorra. 

 A les 6 de la tarda, a la Llibreria Galatea, taller monstruós amb 
Jaume Copons i Liliana Fortuny.

 A les 7 de la tarda, a la Sala Santa Llúcia, xerrada “Dr. Alexandre 
Frias, el metge i home creador de la Gota de Llet de Reus”, a càrrec 
de Dolors Quintana i Pere Lindez. Entrada lliure.

 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala d’Actes Emili Argilaga del 
Centre de Lectura, presentació del llibre El Maig de les Dones. El mo-
viment feminista a Catalunya durant la Transició, de Meritxell Ferré. 

 A les 9 del vespre, al Teatre Bartrina, cineclub: Handia, dirigida 
per Jon Garaño i Aitor Arregi. Preu per als socis del Centre de Lec-
tura: 2 €. Entrada general: 5 €. 

 A les 9 del vespre, al bar del Teatre Bravium, espectacle Màgia 
d’aprop al bar, a càrrec de l’Associació de Mags i Il·lusionistes de 
Catalunya (AMIC). Entrada lliure.

 A les 9 del vespre, al Teatre Fortuny, concert solidari amb The 
Hanfris Quartet. Preu: 20 €.

 Dissabte 14 d’abril 
 A les 11 del matí, a la Sala Annexa de la Biblioteca Xavier Amo-

rós, tertúlia pedagògica dialògica, a càrrec d’Odissea Associació.

 A les 11 del matí, a la Biblioteca Infantil del Centre de Lectura, 
l’Hora del Conte: Un món de contes, a càrrec de la companyia de 
titelles Naip. Dirigida al públic infantil d’entre 3 i 12 anys.

 A dos quarts de 12 del migdia, a la Sala Infantil de la Biblioteca 
Xavier Amorós, Club de lectura el Formiguer per a famílies amb 
infants de 0 a 4 anys, a càrrec d’Agustí Farré.

 A les 12 del migdia, a la Llibreria Galatea, presentació de Ger-
mans!, amb Rocio Bonilla i Mercè Rubí.

 De dos quarts de 5 a les 8 del vespre, a la plaça de l’Univers,             
V Tastet de la Ciència: La Física i la Dansa. La Jove i la Junior Compa-



nyia de l’Escola de Dansa del Centre de Lectura de Reus us presen-
taran com la utilització de la tècnica, juntament amb el coneixement 
de la física, fan del moviment un art.

 A les 6 de la tarda, a la Llibreria Galatea, presentació d’El món 
segons Halldor, amb Halldor Mar.

 A les 8 del vespre, al Teatre Bravium, concert d’Ars Sax Band, 
Let’s sax only sax. Preu: socis, 5 €; no socis, 7 €.

 A les 9 del vespre, al Teatre Bartrina, representació de Cyrano, 
d’Edmond Rostand. Preu: 20, 15 i 12 €.

 Diumenge 15 d’abril 
 A les 7 de la tarda, a la Sala Santa Llúcia, representació de 

M’agrades a les fosques, a càrrec de Companyia8. Preu: socis, 8 €; 
anticipades, 12 €; no socis, 14 €.

 Dilluns 16 d’abril 
 A les 10 del matí, al Centre Cívic Llevant, contacontes.

 A partir de les 11 del matí, al Centre Cívic Mestral, guarniment 
de l’arbre “Sota una ombra literària per Sant Jordi”, amb les reco-
manacions literàries dels usuaris dels centres cívics.

 De 3 del migdia a 7 de la tarda, al Teatre Bartrina, I Trobada de 
les Escoles de Dansa Autoritzades d’Alt i Baix Camp i l’IEA Oriol 
Martorell de Barcelona, amb un taller de dansa, amb el tema dels 
refugiats a partir del poema “Podries”. Entrada lliure.

 A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Llevant, contacontes.

 A un quart de 9 del vespre, a la Sala d’Actes Emili Argilaga del Centre 
de Lectura, presentació del llibre Reus desaparegut, de Francesc Olesti, 
a càrrec de Jaume Massó, president del Centre de Lectura i prologuista 
de l’obra; i Isabel Olesti, escriptora i autora de la introducció. 

 Dimarts 17 d’abril 
 A les 10 del matí, al Centre Cívic del Carme, taller de cuina Ga-

letes de Sant Jordi, a càrrec d’Eva Solé, amb la col·laboració dels 
Amics de la Gent Gran.

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

 A dos quarts de 6 de la tarda, a la Sala Infantil de la Biblioteca 
Xavier Amorós, Club de lectura Vermell A: L’avi gran de la Rita, a 
càrrec de Fina Requena.

 A les 7 de la tarda, al Teatre Bravium, inauguració de l’exposició 
fotogràfica “Els del Bravium... fem coses”, de Bartolomé Pluma. 
Entrada gratuïta. Amb el suport de Vermuts Miró.

 A les 7 de la tarda, a la Llibreria Galatea, presentació de La dona 
que no sabia plorar, amb Gaspar Hernàndez.

 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala Central de la Biblioteca Xavier 
Amorós, presentació del llibre Virak el neandertal, de Miquel S. Jassans.

 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala d’Actes Emili Argilaga del 
Centre de Lectura, conferència a càrrec d’Antonio Salcedo, dins el ci-
cle Roig i Soler.

 A les 9 del vespre, al Teatre Fortuny, La Decadència en l'art de 
mentir, dins el cicle Grans Mestres. Preu: 15 € sense numerar.

 Dimecres 18 d’abril 
 A les 10 del matí, al Centre Cívic del Carme, demostració de pintura 

a càrrec de les alumnes del Centre Cívic i rifa d’una rosa pintada a mà.

 A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Mestral, pintada de la façana 
del Centre Cívic a càrrec de Laura Busquets.

 A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Migjorn, contacontes.

 D’un quart de 6 de la tarda a tres quarts de 8 del vespre, al 
Centre Cívic del Carme, intercanvi de manualitats per aliments, 
realitzades pels nens i nenes del Centre Obert, destinats al Banc 
d’Aliments de Reus.

 A dos quarts de 6 de la tarda, a la Sala Infantil de la Biblioteca 
Xavier Amorós, Contes a cau d’orella: contes per la igualtat, amb 
Marta Palacios.

 A dos quarts de 7 de la tarda, a la Sala Annexa de la Biblioteca 
Xavier Amorós, Club de lectura anglès: 84, charing cross road, de 
Helene Hanff.

 A les 7 de la tarda, a la Sala Annexa de la Biblioteca Xavier Amo-
rós, xerrada “Sant Jordi, un personatge calidoscòpic”, a càrrec de 
Carme Bigorra i M. Josep Salvadó.

 A les 7 de la tarda, a l’Arxiu Municipal, presentació del Fons 
Enriqueta Prats.

 A les 7 de la tarda, a la Sala Santa Llúcia, celebració del desè 
aniversari de Reusdigital.cat, amb la xerrada “Els joves, el tresor 
del periodisme”, a càrrec de Laura Rosel, presentadora del progra-
ma FAQs de TV3, i del comunicador Esteve Giralt. 

 Dijous 19 d’abril 
 Durant tot el dia, al Centre Cívic Mas Abelló, intercanvi de llibres.

 A les 10 del matí, al Centre Cívic del Carme, tertúlia literària 
“Vine amb el teu llibre preferit i recomana’l”.



 A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Mas Abelló, Tarda Medieval, 
amb tallers infantils, jocs medievals, representacions musicals i 
coca amb xocolata.

 A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Migjorn, taula solidària d’in-
tercanvi de llibres per manualitats a càrrec del Centre Obert.

 D’un quart de 6 de la tarda a tres quarts de 8 del vespre, al 
Centre Cívic del Carme, intercanvi de manualitats per aliments, 
realitzades pels nens i nenes del Centre Obert, destinats al Banc 
d’Aliments de Reus.

 A dos quarts de 6 de la tarda, a la Sala Infantil de la Biblioteca Xavier 
Amorós, Club de lectura B: El meu gran arbre, a càrrec de Josepa Fargas.

 A dos quarts de 6 de la tarda, a la Biblioteca Pere Anguera, La 
cotorra m’ha dit... Contes per la igualtat, amb Marta Palacios.

 A dos quarts de 6 de la tarda, al Centre Cívic del Carme, ballada 
de gegants a càrrec de l’Associació de Veïns l’Harmonia del Carme.

 A dos quarts de 7 de la tarda, a la Sala Annexa de la Biblioteca 
Xavier Amorós, Xips de literatura: Xavier Amorós o el temps recu-
perat, amb Antoni Nomen. Inscripcions obertes

 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala Miquel Ventura del Centre 
de Lectura, presentació del llibre Entre marges, d’Aureli Trujillo.

 A dos quarts de 8 del vespre, al local de Carrutxa (travessera del 
carrer Nou de Sant Josep 10), presentació de l’opuscle La festa de 
Sant Jordi a Reus, dins el cicle Compartir el coneixement.

 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala d’Actes Emili Argilaga del 
Centre de Lectura, audiovisual: Viatge a la Xina, a càrrec de Pere 
Iglèsies 1a part.

 A dos quarts de 8 del vespre, al Teatre Bravium, lliurament dels 
Premis Amenós als que més enganxen del Món de Reus. Guardons 
atorgats per votació popular pels lectors del bloc ElMóndeReus.
cat del comunicador Josep Baiges. Amb l’actuació de l’acordionis-
ta Guillem Anguera. Entrada lliure.

 A les 8 del vespre, a la Sala Santa Llúcia, projecció del docu-
mental Food Coop. Entrada liure.

 Divendres 20 d’abril 
 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 10 del matí, al Centre Cívic Mestral, parada d’intercanvi de 
llibres amb obsequi de rosa sorpresa.

 A les 11 del matí, al Centre Cívic Mestral, taller Preparem una rosa, 
a càrrec de Pepita Roig, del Taller de Plantes i Flors.

 D’un quart de 6 de la tarda a tres quarts de 8 del vespre, al Centre Cívic 
del Carme, intercanvi de manualitats per aliments, realitzades pels nens 
i nenes del Centre Obert, destinats al Banc d’Aliments de Reus.

 A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Mestral, contacontes solidari, amb 
l’activitat posterior Crea el teu pòster a partir de la història i, tot seguit, 
taller Fem Muffins de Sant Jordi i cloenda amb pica-pica per als assistents.

 A les 5 de la tarda, a la Llibreria Abacus, signatura de llibres a 
càrrec de Joan Lluís-Lluís i Clara Queraltó.

 A dos quarts de 6 de la tarda, a la Sala Infantil de la Biblioteca 
Xavier Amorós, Astronautes del Curiosity. El món de la xocolata: des-
xifrant l’ADN del cacau, a càrrec de Katherine Gil. 

 A dos quarts de 6 de la tarda, a la Caseta de l’Arbre (c. de les Peixateri-
es Velles, cantonada amb el carrer del Fossar Vell), espectacle Un viatge 
sensorial. Activitat dirigida a infants a partir de 2 anys. Preu: 5 €.

 A les 6 de la tarda, a la Llibreria Galatea, signatura de llibres, amb 
Joan-Lluís Lluís, Antoni Bassas i Clara Queraltó.

 A dos quarts de 7 de la tarda, a la Biblioteca Central Xavier Amorós, 
presentació del memorial Xavier Amorós amb motiu del seu 95è ani-
versari i l’espectacle musical Xavier Amorós en clau de sol, a càrrec 
de Joan Pujol. Acte en commemoració del 15è aniversari de la Bibli-
oteca Xavier Amorós.

 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala d’Actes Emili Argilaga del 
Centre de Lectura, conferència “Vençuts i estigmatitzats: el camp de 
concentració franquista de Reus (1939-1942)”. 

 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala Santa Llúcia, presentació 
del llibre L’1 d’octubre a Reus, el dia que vam abraçar la llibertat, a 
cura d’Agnès Toda, Txell Granados i Aureli Ruiz. Entrada lliure.

 A dos quarts de 8 de la tarda, a la Llibreria Galatea, presentació de 
La novel·la de Sant Jordi, amb Màrius Serra.

 A les 8 del vespre, a la Bilbioteca Central Xavier Amorós, revetlla 
de Sant Jordi amb biblio-disco-teca de l’Escola del Terrer, que pun-
xaran música de la col·lecció de vinils de la Biblioteca i degustació 
de productes locals. Acte en commemoració del 15è aniversari de 
la Biblioteca Xavier Amorós.

 A dos quarts de 9 del vespre, al Mas Calvó, concert inaugural del 
cicle Vermusic a càrrec de Camerata XXI. Més informació sobre les 
entrades al telèfon 977 010 200 o a ciutatdelamusica2018@reus.cat.



 A les 9 del vespre, al Teatre Bartrina, cineclub: La cordillera, di-
rigida per Santiago Mitre. Preu per als socis del Centre de Lectura: 
2 €. Entrada general: 5 €.

 Dissabte 21 d’abril 
 De 10 del matí a 8 del vespre, al Centre Cívic del Carme, lec-

tura continuada d’El Quijote. Organitza: Centro Cultural Castella-
no-Manchego de Reus.

 A les 10 del matí, des de la plaça de la Llibertat, Pedalem amb 
salut, ruta pels voltants de Reus amb consells bàsics per pedalar 
amb salut. Durada: 2 hores. Dificultat: baixa. A partir de 16 anys. Li-
mitat als 20 primers inscrits. Cal portar casc i es recomana dur roba 
adequada, aigua i una farmaciola. Inscripcions: www.bicicamp.org. 
Donació: 2 euros. 

 A dos quarts de 12 del migdia, a la Caseta de l’Arbre (c. de les 
Peixateries Velles, cantonada amb el carrer del Fossar Vell), Con-
tacontes Bestial, a càrrec de Míriam Pena, mestra del Col·legi 
Sant Pau. Activitat dirigida a infants de 0 a 3 anys. Preu: 5 €.

 A les 12 del migdia, a la Sala Central de la Biblioteca Xavier Amo-
rós, presentació del llibre Han entrat a casa, de Rosa Pagès.

 A dos quarts d’1 del migdia, a la Sala d’Actes Emili Argilaga 
del Centre de Lectura, presentació del llibre Ariel Santamaria. 
Memòries polítiques, a càrrec d'Ariel Santamaria, Òscar Ramírez 
Dolcet i algun dels prologuistes de l’obra. 

 De les 5 de la tarda a les 9 del vespre, al local de l’Associació 
de Jugadors i Jugadores de Rol de Reus (c. d’Eduard Toda 14), 
Literarol, partides introductòries a diferents jocs de rol basats 
o inspirats en obres literàries. Activitat gratuïta. Informació i ins-
cripcions a rolreus@gmail.com.

 A les 9 del vespre, al Teatre Bartrina, representació de Filla del 
seu pare, a partir d’Hedda Gabler de Henrik Ibsen. Preu: 15, 12 i 9 €.

 A les 9 del vespre, al Teatre Fortuny, representació de Frankens-
tein, de Guillem Morales, basat en la novel·la de Mary Shelley. 
Preu: 30, 20 i 10 €.

 Diumenge 22 d’abril 
 A les 10 del matí, des del carrer de l’antic pas del ferrocarril (Mas 

Miarnau), ruta Cop de pedal; els masos del terme, zona oest, que 
ens descobrirà el patrimoni i la història del nostre entorn rural. Re-
corregut: 17 km. Dificultat: mitjana. A partir de 12 anys. Limitat als 30 
primers inscrits. Cal portar casc i es recomana dur roba adequada i 
aigua. Inscripcions: www.bicicamp.org. Activitat gratuïta.

 A les 12 del migdia, al Teatre Bravium, espectacle Berta, la 
Caputxeta, a càrrec de la companyia T Gràcia. Recomanat per a 
tots els públics. Preu: socis, 6 €; no socis, 8 €.

 A les 7 de la tarda, a la Sala Santa Llúcia, actuació solidària del 
Grup de Teatre Emfamaltot. La recaptació d’aquest acte es desti-
narà a l’associació AFANOC. Preu: socis, 6 €; no socis, 9 €.

 A la parada de l'Ajuntament podreu passar a recollir l'últim punt 
de llibre col·leccionable del seguici festiu, dedicat aquest any al 
Cos de Bastoners de l'Orfeó Reusenc, i a consultar les darreres 
publicacions dels autors locals. També hi trobareu Guia de lectura.

 A partir de les 9 del matí, al Centre Cívic Ponent, parada 
d’intercanvi de llibres.

Durant tot el dia, amb motiu del 15è aniversari de la 
Bilbioteca Xavier Amorós:

 A la parada de l’Ajuntament - Biblioteques Municipals, Espai 
de lectura.

 Participa a l’Instagram #emmirallat’s15 amb el sorteig d’un 
lot de productes culturals per als participants (a les 8 del vespre 
a la plaça del Mercadal). Concurs organitzat conjuntament per les 
Biblioteques Municipals i el Casal de Joves de La Palma. 

 Tens records i experiències de l’Escorxador? Cerca de 
testimonis de l’edifici de l’antic Escorxador Municipal. Posa’t en 
contacte amb la BCXA.

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

 De les 9 del matí a les 6 de la tarda, a la plaça del Pallol, 
Bibliochill de Kiku Mistu, una visió jove i moderna dels espais 
de lectura. Una nova concepció pedagògica de la relació entre el 
lector i el llibre.

Dilluns 23 d’abril,

Sant Jordi
Patró de Catalunya



 De les 10 del matí a la 1 del migdia, al vestíbul de l’Ajuntament, 
estafeta de correus. Presentació del mata-segells dedicat 
a l’Orfeó Reusenc, amb motiu del seu centenari. També hi 
podreu trobar, durant tot el dia, punts de llibre, un “tu sello” 
i altre material de col·leccionisme. Organitza: Grup Filatèlic i 
Col·leccionisme de Reus.

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

 A les 10 del matí, al Centre Cívic Migjorn, taller de roses de 
poma i contacontes amb el projecte Petits del Barri.

 De les 11 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.

 A les 11 del matí, a l’Arxiu Municipal, presentació del punt de 
llibre de l’Arxiu, acompanyada d’una breu xerrada sobre la Rosa 
(motiu del punt d’enguany). Acte organitzat per l’Arxiu Municipal 
juntament amb Carrutxa.

 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, al Centre Cívic Llevant, taula solidària 
d’intercanvi de llibres per manualitats a càrrec del Centre Obert. 
En acabar, exhibició de balls hip-hop. 

 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 Sala Anton Borrell de l’Ajuntament de 
Reus, conferència “El llibre del Juhí de Prohòmens de la vila y terme 
de Reus. Delictes, judicis i sentències al Reus medieval i modern”.

 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 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 dels Xiquets de Reus.

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

 Dimarts 24 d’abril  
 A dos quarts de 10 del matí, al Centre Cívic Migjorn, taller Pre-

parar una rosa, amb el Taller de Plantes i Flors.

 A les 10 del matí, al Centre Cívic del Carme, punt d’intercanvi de 
llibres, amb l’obsequi d’un punt de llibre.

 A les 5 de la tarda, al Centre Cívic del Carme, contacontes.

 A dos quarts de 6 de la tarda, al Centre Cívic Migjorn, Contes de 
Vilaencanteri.

 A un quart de 7 de la tarda, al Centre Cívic Migjorn, taller de circ social.

 A dos quarts de 7 de la tarda, a la Sala Annexa de la Biblioteca 
Xavier Amorós, Club de lectura A i B: Sortida a Occident, de Moshin 
Hamid, amb el traductor Albert Nolla.

 A tres quarts de 7 de la tarda, al Centre Cívic Migjorn, ball de 
capgrossos i gegants (Associació de Veïns Parcel·les Casas, Asso-
ciació de Veïns del barri Montserrat, colla gegantera Els Fènix i la 
batucada Reusamba) i pica-pica de cloenda.

 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala d’Actes Emili Argilaga del 
Centre de Lectura, conferència "Cultura i art. El context reusenc 
de Roig i Solé", a càrrec de Marc Ferran, dins el cicle Roig i Soler. 

 A les 9 del vespre, al Teatre Fortuny, concert La Reina de la nit, 
amb l’Orquestra Simfònica Camera Musicae i Sara Blanch. Preu: 
25, 15 i 10 €.

 Dimecres 25 d’abril 
 A dos quarts de 10 del matí, al Centre Cívic Migjorn, lectura de 

poemes i auca de Sant Jordi amb el Projecte Imbra.

 A les 10 del matí, al Centre Cívic Llevant, lectura de textos de 
Sant Jordi amb alumnes de l’Escola Rubió i Ors.

 A les 4 de la tarda, al Centre Cívic Llevant, demostració de pun-
tes de coixí a càrrec de l’Associació de Dones Camí de Valls.

 A dos quarts de 6 de la tarda, a la Sala Infantil de la Biblioteca 
Xavier Amorós, Contes a cau d’orella: contes a càrrec dels Serveis 
Territorials de Cultura.

 A dos quarts de 6 de la tarda, al Centre Cívic Llevant, ballada del 
gegant Pau Miró de l’Associació de Veïns Horts de Miró.

 A dos quarts de 7 de la tarda, al Centre Cívic Llevant, VIII Tarda 
Literària Pompeu Fabra.



 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala Miquel Ventura del Centre 
de Lectura, Campus Extens de la URV: Dia Internacional de la Poesia, 
amb Jordi Llavina. 

 A les 8 del vespre, al Centre Cívic Llevant, cloenda de la VIII 
Tarda Literària Pompeu Fabra amb acompanyament musical.

 Dijous 26 d’abril 
 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, 
 La cotorra m’ha dit... Contes amb Oscar del Sueño de la Campana.

 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala d’Actes Emili Argilaga del 
Centre de Lectura, audiovisual: Viatge a la Xina, a càrrec de Pere 
Iglèsies 2a part. 

 Divendres 27 d’abril 
 A dos quarts de 6 de la tarda, a la Sala Infantil de la Biblioteca 

Xavier Amorós, Els Astronautes del Curiosity.

 A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala d’Actes Emili Argilaga del 
Centre de Lectura, conferència d’ARCCI: “La dona jueva a l’edat 
mitjana”, a càrrec d’Andreu Lascorz.

 A un quart de 9 del vespre, a la Sala Santa Llúcia, projecció I 
ara, on anem? (Where do we go now?), de Nadine Labaki. Preu: 
socis, 3 €; no socis, 5 €.

 Dissabte 28 d’abril 
 A les 12 del migdia, a la plaça del Mercadal, celebració del Dia 

Internacional de la Dansa (29 d’abril). Actuació de dansa a càrrec 
dels alumnes de la coordinadora (Artis, Centre de Lectura, Núria 
Díez) i diverses entitats culturals d’altres països. Durant l’acte es 
farà la lectura del manifest del Dia Internacional de la Dansa.

 A les 8 del vespre, a la Sala Santa Llúcia, estrena d’Embolicant la 
Troika, a càrrec del grup de teatre Desgavellats. Preu: socis, 6 €; no 
socis, 9 €.

 A les 9 del vespre, al Teatre Bravium, Que soni el jazz!, concert a 
càrrec del Cor Masculí de Barcelona. Preu: socis, 6 €; no socis, 8 €.

 A les 9 del vespre, al Teatre Fortuny, XXXIII Gala de Dansa. L’As-
sociació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona 
vol, amb aquest esdeveniment, celebrar el 200è aniversari del 
naixement del ballarí i coreògraf Marius Pepita (1818-1910) i el Dia 
Internacional de la Dansa (29 d’abril). Preu: 10 € (numerat).

 Diumenge 29 d’abril 
 A les 12 del migdia, al Teatre Bravium, espectacle infantil Una 

altra història de Sant Jordi, a càrrec del grup d’animació Picarols. 
Preu: socis, 6 €; no socis, 8 €.

 A les 7 de la tarda, a la Sala Santa Llúcia, representació d’Em-
bolicant la Troika, a càrrec del grup de teatre Desgavellats. Preu: 
socis, 6 €; no socis, 9 €.

Exposicions
Del 2 al 30 d’abril 
A la Biblioteca Xavier Amorós 
“Un bon costum, llegir”
Fotocamp

Del 5 al 27 d’abril 
A la Biblioteca Xavier Amorós 
Exposició de les novetats de Sant Jordi d’interès local

Del 23 al 27 d’abril
A l’Ajuntament de Reus
Exposició del llibre del Juhí de 
Prohòmens de la vila y terme de Reus

Del 23 d’abril al 9 de maig
A la Biblioteca Pere Anguera
Exposició Any Betrana

Del 28 d’abril al 7 de maig 
A la Biblioteca Xavier Amorós 
“Refugiades de lluny i de prop”
Associació Catalana per la Pau

Concurs de mots encreuats
Amb motiu de l'Any Pompeu Fabra, participeu al concurs de
mots encreuats que se celebrarà el dia de Sant Jordi a la plaça 
del Mercadal. Més informació el mateix dia 23 a la parada de 
l'Ajuntament de Reus.



Sant
Jordi

23 · ab r i l · 2018

· R e u s ·


