
       Dilluns 2 de juliol  18:30 h
De la revista Patufet en surten 
algunes entremaliadures a càrrec 
d’Albert Estenegre
D’una caixa de música n’apareix un titella petit, el 
d’en Patufet, que serveix per recordar-ne el conte.

A l'agost, a la Biblioteca Pere Anguera

Biblioteca chill out
amb els nostres músics

       Dilluns 6 d’agost  18:30 h
Allò que els trens no saben a càrrec 
de Sergi Tost
Cançons pròpies on destaquen els ritmes clars i les 
lletres acurades que conviden a una segona lectura, 
combinades amb versions dels clàssics de la música 
rock i del folk irlandès.

       Dilluns 9 de juliol  20:00 h
Cartografia de capçalera
amb Eduard Iniesta
Eduard Iniesta fa un repàs la seva cartografia literària 
i musical de capçalera. Presentarà les grans obres 
que l’han influenciat, les cantarà, les llegirà i les 
interpretarà amb veu i instruments de corda.  

       Dilluns 20 d’agost  20:00 h
El nen de la neu amb Jordina Biosca
i el cantant Adolfo Osta
Des de la veu cantada de l’Adolfo neixen i moren 
històries de tots els temps. Des de la veu narrada de la 
Jordina, aquestes històries s’amplifiquen i descriuen al 
detall les sensacions i  emocions del textos.

       Dilluns 23 de juliol  20:00 h
Gran Reserva d’òpera a càrrec
de David Puertas.
Una xerrada-audició-tast sobre l’òpera i el vi o, més 
aviat, sobre el vi a l’òpera. Amb els brindis més festius 
—el de La traviata de Verdi, el de Marina d’Arrieta— i 
les àries més vinícoles del repertori: “Viva il buon vino” 
de Don Giovanni o “Beva con me” d’Otello.

       Dilluns 30 de juliol  20:00 h
Camins de nit. Concert-recital
en homenatge a Leonard Cohen a 
càrrec de Joan Antoni Forcadell (veu) 
i Jordi Forcadell (Guitarra)
Acte poeticomusical que combina una selecció de 
versos traduïts al català i cançons originals i versiona-
des en format acústic. 
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       Dilluns 20 d’Agost  18:30 h

Silvio Álvarez
Temes originals i personals compostos per ell mateix 
que exploren en la música experimental i que 
representen una important evolució en la seva 
discografia i una creativitat sense límits.

       Dilluns 27 d'agost  18:30 h

Demo a càrrec d'Albert Basora
El projecte més conegut és The krav Maga grup de Pop 
Rock psicodèlic. Recentment ha estrenat el seu treball 
personal on beu d'altres inspiracions més pop i on ha 
començat a escriure cançons en la seva llengua 
materna, el català.

Biblioteques
amb DO
A la Biblioteca Central Xavier Amorós
Amb la col·laboració de la DO Catalunya

       Dilluns 13 d’agost  18:30 h
Rumba a lo desconocido. Trobada 
acústica amb DeDuende
Cançons  que parlen de temes molt quotidians, on 
l’autor ha deixat tota la seva essència del rock i la rumba.



2018
A les Biblioteques
de Reus

Activitats
estiu

HORARIS
Biblioteca Central Xavier Amorós
De dilluns a divendres de 10:00 h a 14:00 h
De dilluns a dijous de 17:00 h a 20:00 h

Biblioteca Pere Anguera
De dilluns a dijous de 17:00 h a 20:00 h
Divendres de 10:00 h a 14:00 h

Biblioteca del Centre de Lectura
De dilluns a dissabte de 10:00 h a 13:00 h
De dilluns a divendres de 17:00 h a 20:00 h
Dissabtes d’agost tancat

L'Aparador de les meravelles
Joc de lectura de l’estiu 2018
Imagineu-vos que us trobeu al davant de la 
biblioteca més gran el món. Just al costat de la 
porta d'entrada podreu localitzar una tria del bo 
i millor per aconseguir uns bons companys de 
viatge. Registra't i llegeix!

Per a grups concertats

Club d'estiu per a lectors i lectores fins a 13 anys:

Divendres de juliol i agost a les 10:00 del matí 
a la Biblioteca Central Xavier Amorós i a la 
Biblioteca Pere Anguera

Els dimecres de juliol i agost a les 18:30 h 
a la Biblioteca Central Xavier Amorós

Exposició «L'aparador de les meravelles»
Mes de juliol a la Biblioteca Pere Anguera
Mes d'agost a la Biblioteca Xavier Amorós

Els dijous de juliol i agost a les 18:30 h
a la Biblioteca Pere Anguera

TASTAOHLLETRES
Jocs de paraules amb Pompeu Fabra a 
càrrec de Còdol educació

Dimarts de juliol i agost a 18:30 h 
A la Biblioteca Pere Anguera

Taller que té l’objectiu d’explorar petits llibres 
estiuencs amb el dibuix

Taller “Llegir & Dibuixar”
a càrrec de Francesc Miguel

Dimecres de juliol i agost a les 18:30 h
a la Biblioteca Pere Anguera

5 de juliol: Europa

19 de juliol: Àsia

2 d’agost: Amèrica

16 d’agost: Àfrica

30 d’agost: Oceania

De 17:00 h a 19:00 h
A la Biblioteca del Centre 
de Lectura
Socis i lectors de les
Biblioteques Municipals: 
gratuït
No socis: 5€ per sessió

La volta al món a través
dels contes
a càrrec de Marta Vidal

Proposta que pretén donar a conèixer, entre
els més petits, llegendes i tradicions d'arreu
del món. En cada una de les sessions viatjarem 
a un continent diferent; i a través de 
curtmetratges, contes, jocs i activitats manuals, 
els participants descobriran la riquesa cultural 
del nostre planeta i de la seva gent.

Edat recomanada: entre 6 i 10 anys


