
Biblioteca Pere Anguera. 
Horari de tarda
De dilluns a dijous de 17 a 20 h

Biblioteca Central Xavier Amorós 
Horari intensiu de matí
De dilluns a divendres de 9:30 a 14:30 h
Dilluns a la tarda de 17 a 20 h

Biblioteca del Centre de Lectura 
De dilluns a dissabte de 10 a 13 h 
De dilluns a divendres de 17 a 20 h 
Dissabtes d’agost tancat

a les biblioteques

Reus 2016



Vols tenir una ment desperta?
Vine a la biblioteca!
Programació familiar

“S’ha llegit un crim”
Les activitats del joc de lectura
de l’estiu 2016
Divendres de juliol i agost a les 12 del migdia
a la Biblioteca Central Xavier Amorós.
Dijous de juliol i agost  a 2/4 de 7 del vespre
a la Biblioteca Pere Anguera.

—
“Un estiu de faula”
Cada dimarts de juliol i agost a 2/4 de 7 del vespre
a la Biblioteca Pere Anguera.
Llibres i natura a càrrec de Pasdepardal. 
Inscripcions el mateix dia.

—
“Viatgem amb Eduard Toda”
Cada dimecres de juliol i agost a 2/4 de 7 del vespre
a la Biblioteca Pere Anguera.
Llibres, viatges i activitats a càrrec d’Ans educació.

“S’ha llegit un crim”
Joc de lectura de l’estiu 2016

Participa-hi llegint durant tot l'estiu els llibres que 
trobaràs seleccionats amb la col·laboració de ClijCAT a:
—Biblioteca Central Xavier Amorós
—Biblioteca Pere Anguera
—Biblioteca del Centre de Lectura

—
Si tens fins a 12 anys
Deixa la teva petjada al mural de cada biblioteca
per a resoldre el crim. 

—
Per a tots els públics
Converteix-te en director de cinema i presenta el 
teu curt, videolit o booktrailer sobre algun dels 
llibres de novel·la negra seleccionats.

Programació per adults

Biblioteques amb DO
amb la DO Catalunya 
Jardins Biblioteca Central Xavier Amorós
8 del vespre.

—
Dilluns 4 de juliol
Tertúlia Geogravia acompanyada per alguns vins 
de la DO Catalunya.

—
Dilluns 11 de juliol a les 8 del vespre
Presentació del projecte Vinòmics, vinyetes 
gràfiques sobre el món del ví amb tast de vins
de la DO Catalunya.

—
Dilluns 18 de juliol
Llibre de l'amic i de la mar, recital de cançó i poesia 
de Llull i Vinyoli, a càrrec de Silvamara.
Amb degustació de vins de la DO Catalunya.

—
Dilluns 25 de juliol
Lluís Fortuny RelSessions.
Audició de petit format de música i poemes.
Degustació de vins de la DO Catalunya.

—
Biblioteques Chill out
amb els nostres cantautors
Pati Biblioteca Pere Anguera
2/4 de 7 del vespre

—Dilluns 1 d'agost: Fito Luri
—Dilluns 8 d'agost: Silvio Álvarez
—Dilluns 22 d'agost: Andoni Díaz
—Dilluns 29 d'agost: Marta Garcia

Biblioteques Municipals Centre de Lectura
977 010 025 977 12 80 37
biblioteques.reus.cat www.centrelectura.cat


