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Dia 6 d'octubre, a les 17:00h. Taller de"Relaxació per viure millor a càrrec de la Sra. Alba Borras, ella ens mostrarà diferents tècniques i eines per relaxar-nos, tant amb la 
respiració, com amb el cos.  

Dia 13 d'octubre, a les 17:00h. Tarda de Poemes 
Dia 20 d'octubre, a les 17:00h. Sortida cultural per Reus, "El nostre comerç" que ens mostrarà l'essència del comerç de Reus a través del seu urbanisme. 
Dia 27 d'octubre, a les 17:00h. El grup de lectura interpretativa de la nostra Associació representarà una petita comèdia que té com a protagonista a una castanyera. 

ACTES ORGANITZATS PEL CENTRE D’AMICS DE REUS

ALTRES ACTES - ASSOCIACIÓ DE DONES GANXETES 

Recorregut històric per l'ateneisme penedesenc. Vila-rodona (Alt Camp).
Acte organitzat per la Federació d’Ateneus de Catalunya
Hora sortida: 10,30 - Hora finalització: 14,00 
Després de la visita es farà un dinar amb inscripció prèvia per la gent interessada.
Més informació: delegaciotgn@ateneus.cat 

Dissabte,
dia 16
Matí

Recorregut històric per l'ateneisme penedesenc. La Bisbal del Penedès i
Llorens del Penedès. Acte organitzat per la Federació d’Ateneus de Catalunya
Hora sortida: 10,30 desde La Bisbal - Hora finalització: 14,00 a Llorens.
Després de la visita es farà un dinar amb inscripció prèvia per la gent interessada.
Més informació: delegaciotgn@ateneus.cat 

Dissabte,
dia 23
Matí

Teatre, a càrrec del Grup del Centre “L’Albada”, amb la representació de
l’obra ”No et vesteixis per sopar” al teatre de la Germandat Santa Llúcia.
Entrades a la secretaria del Centre. Socis 4€. No socis 6€

Dissabte,
dia 23

19,00 h.

Col·labora

Obertura de l’exposició, SOM IMATGE (1a edició) selecció de fotografies realitzades
en les habituals i periòdiques sortides del col·lectiu  FOTOCAT.CAT. grup de fotografia
del Centre d’Amics de Reus. L’exposició romadrà oberta fins el dia 2 de novembre.
Horari 18:30 a 20:30h. Sala d’exposicions del Centre.

Dilluns,
dia 18

18,30 h.

NOU
HORARI

El Centre d’Amics de Reus,
DIMARTS i DIVENDRES: Matí de 2/4 d’11 a 2/1 d’1.
DILLUNS, DIMECRES i DIJOUS: tarda de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 

SORTEIG
DE NADAL

Enguany el Centre “juga” a la loteria Nacional de Nadal amb el número 95850
i a la Loteria de Cap d’Any amb els números: 06351 - 36254 - 43439 - 60496.
Podeu recollir els talonaris i/o butlletes a la secretaria del Centre.  NOUS HORARIS

El dia 13 de novembre, LLIURAMENT del guardó “El més Amic de Reus” al Restaurant “La bella Itàlia” 


