
RELACIÓ DEL CENTRE DE LECTURA I EL TEATRE BARTRINA AMB EL 
CAER : FESTIVALS DE LA CIUTAT QUE S’EMPLACEN AL COMPLEX ESCÈ-
NIC.

ESCOLA DE DANSA:
-Fundada el 1948. Any 2000 es crea la Jove Companyia de Dansa del Centre d 
Lectura de Reus en clàssic i contemporani.
5 aules de dansa, sala de música, sala d’actes i projeccions, espai de videoteca i 
bilbioteca.

ESCOLA DE MÚSICA:
-Formació en llengauatge musical i instrument, cursos per a joves i adults.
Disposa de 4 aules de llenguatge instrument, 3 aules d’instrument i una sala d’au-
dicions polivalent, sala de reunions, biblioteca, fonoteca-videoteca amb ordina-
dors, Teatre Bartrina per fer concerts i Sala d’Actes.

ESCOLA DE TEATRE:
Grau elemental de teatre amb estudis d’Interpretació, formació de joves, escola 
d’iniciació i de formació professional per accedir al món laboral o ser un pont 
d’accés a estudis superiors de teatre.

ESCOLA DE LLETRES:
Tallers literaris i d’escriptura per adults. Organitzen el Cicle en Veu Alta, cicle 
dedicat a la lectura de fragments en veu alta d’autors catalans. Lectures drama-
titzades que compten amb la participació de catedràtics i literats especialistes 
en l’autor que és tractat i els memnres del Col·lectiu Teatral en Veu Alta. També 
organitzen rutes literàries i exposicions, concursos, així com presentacions de 
llibres i clubs de lectura.

ESCOLA D’IDIOMES
-Cursos per nens, joves i adults d’anglès i italià. Preparació per diferents exa-
mens oficials.

ESCOLA D’ART
-Tallers de dibuix i pintura per adults, taller d’introducció a les arts plàstiques, 
gravat i curs de geometria descriptiva i dibuix tècnic. Organitzen cicles d’expo-
sicions d’art a la Sala Fortuny i la creació d’un Premi Concurs ‘Sala Fortuny’ per 
obrir portes als artistes del territori català.

ALTRES TALLERS
El Centre de Lectura a part de les escoles oficials organitza tallers com ara curs 
de patchwork, dansa lliure i visió i aprenentatge per nens.

SERVEIS CENTRE DE LECTURA:

-ESCOLES, BIBLIOTECA + BIBLIOTECA INFANTIL + VIDEOTECA,SEU DE 
REUNIÓ D’ENTITATS,TEATRE BARTRINA,CINECLUB, CICLES DE CONFE-
RÈNCIES,EXPOSICIONS i TALLERS

LA COMPLEXITAT DEL CENTRE RADIOGRAFIA ARQUITECTÒNICA ATCUAL  
- RECORREGUT FOTOGRAFIC PER EL CENTRE I EL TEATRE - 

05 estat actual i fotografies - obrador d’arts escèniques a Reus


