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15è Aniversari Biblioteca Xavier Amorós

Dossier de Premsa

15è aniversari de l'obertura de la 

Biblioteca Central Xavier Amorós

Amb  motiu  dels  15  anys  de  l'obertura  de  la  Biblioteca  Central  Xavier  Amorós,
l'Ajuntament  de  Reus  ha  organitzat  un  programa especial  d'activitats  que serviran
també per celebrar el 95è aniversari de l'escriptor reusenc Xavier Amorós. 

Programa d'actes

• Dijous 12 i 19 d'abril, 18.30 h. Sala Annexa

Xips de literatura: «Xavier Amorós o el temps recuperat», amb Antoni Nomen. Taller
obert

• Divendres 13 d'abril, 18 h. Jardins de la biblioteca

Trobada d'autors locals, a càrrec de Carles Bigorra. Acte de la Regidoria de Cultura
obert a tothom

• Del dilluns 16 al divendres 20 d’abril a les 11 del matí. Sala infantil BCXA

«Què feien els xiquets i xiquetes de Reus fa 90 anys?» Tertúlia de Xavier Amorós amb
els alumnes de diferents escoles en motiu del seu 95è aniversari 

• Divendres 20 d’abril, 

o a les 19 h. Acte d’aniversari dels 15 anys de la Biblioteca Central Xavier
Amorós amb activitats d’homenatge a Xavier Amorós en el  seu 95è
aniversari:

- Presentació de la fotografia de Ribas Prous i del fons Xavier Amorós
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- Espectacle musical: «Xavier Amorós en clau de sol», a càrrec de Joan Pujol

- Bufada d’espelmes d’aniversari

o A les 20 h. Revetlla de Sant Jordi, amb 

BIBLIO

DISCO

TECA

A càrrec de l’Escola del Terrer amb dj’s que punxaran els vinils dipositats a la
BCXA  procedents  de  l’antiga  Ràdio  Reus.  Música  i  teca  per  compartir  una
estona agradable a l’exterior de la Biblioteca.

BiblioDiscoTeca serà doncs una veritable Revetlla de Sant Jordi en una fusió
singular espai / temps de la Biblioteca i la Discoteca. Als plats hem convidat a
músics de llarga trajectòria com en Joan Reig, bateria de Els Pets, Mesclat o
Tarraco Surfers; figura cabdal i incombustible de la música pop a les nostres
comarques.  Gent  de  la  nova  fornada  com  en  Paul  Transistor:  líder  de  la
formació The Transistor Arkestra i un dels motors destacats del segell reusenc
Philatelia Records. I personatges fronterers com en Blai Rosés aka Dj Ah!, qui
viu la música com espai de trobada amb altres llenguatges i registres de la
cultura  i  la  creació;  o  l'Alexandre  Bonanit  músic,  astròleg,  enamorat  del
modernisme aborigen i melòman inclassificable. 

Reus, 10 d'abril de 2018
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