
Trobada 
Gaudinista

El present Cicle es la primera manifestació 
de la col·laboració entre el Centre de Lectura, 
Amics de Gaudí – Reus i el Taller Gaudí, 
Centre d’investigació de l’Escola Politècnica 
Superior d’Edificació de Barcelona de la 
Universitat Politècnica de Catalunya.

La seva finalitat es contribuir a la divulgació 
a Reus de la vida, pensament i obra de 
l’arquitecte Gaudí, dins dels actes de 
celebració del 150 aniversari de la fundació 
del Centre de Lectura i del 158 aniversari 
del naixement d’Antoni Gaudí.

Aquest cicle d’actes neix amb la vocació de 
continuïtat en els propers anys com a 
celebració de cada aniversari del naixement 
de Gaudí.

La present edició està dedicada al llibre i 
Gaudí, i servits d’una de les principals obres 
de la seva bibliografia, el llibre de l’arquitecte 
tarragoní i fidel estudiós i amic d’Antoni 
Gaudi, Cesar Martinell, es tracte de destacar 
tres dels aspectes fonamentals del seu 
estudi: el Gaudí home, la seva tècnica o 
teoria i la seva obra.
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CICLE D’ACTES GAUDINISTES

- Vestíbul Biblioteca -

Del 28 de maig al 19 de juny

Exposició de Llibres 
sobre Antoni Gaudí

Inauguració
Divendres 28 de maig - 20 hores
Sr. Lluís Miquel Pérez Segura
Alcalde de reus

El coneixement de la vida, la teoria i l’obra d’Antoni 
Gaudí es coneix a través de la seva bibliografia, dels 
testimoniatges de la seva vida i de l’observació de la 
seva obra.

La observació i l’estudi a través de llibres va ser 
fonamental en la formació d’Antoni Gaudí. A través dels 
llibres va conèixer i va estudiar en profunditat l’art oriental, 
l’islàmic, el gòtic i el clàssic, del que es va captivar.

El llibre doncs es un valor cabdal dins de l’estudi i el 
coneixement de la vida, la teoria i l’obra de Gaudí, i en 
uns actes que tenen com a principal motiu el servir de 
celebració del 150 aniversari de la fundació del Centre 
de Lectura de Reus i del 158 aniversari del naixement 
d’Antoni Gaudí, la organització d’una exposició de llibres 
sobre el genial arquitecte es la millor manera de rendir-
li homenatge a ell i a l’entitat en el seu 150è aniversari.

TROBADA GAUDINISTA

- Sala d’Actes -

Divendres 28 de maig de 2010

20 h.  Presentació de la Trobada 

Alcalde de Reus, 
Sr. Lluís Miquel Pérez Segura.

President del Centre de Lectura, 
Sr. Jordi Agràs Estalella

President d’Amics de Gaudí-Reus, 
Sr. Joaquim Camps Calmet

20:30 h   Ponències

Història viva del Temple de la Sagrada Família
Sra. Teresa Martínez de Dalmases
Descendent del fundador del Temple de la Sagrada 
Familia, Sr. Josep Ma Bocabella Verdaguer

150 anys del naixement de Gaudí i vuit més
Sr. Eliseu Oriol Pagès
Coordinador de comunicació del Taller Gaudí de la 
Universitat Politècnica de Catalunya

JORNADA ANTONI GAUDÍ I REUS

- Sala d’Actes -

Dissabte 19 de juny

19:30 h   Presentació de la Jornada

Alcalde de Reus, Sr. Lluís Miquel Pérez Segura
President del Centre de Lectura, Sr. Jordi Agràs Estalella
President d’Amics de Gaudí Reus, Sr. Joaquim Camps 
Calmet
Director del Taller Gaudí (UPC), Sr. Benet Meca Acosta

20 h. Taula Rodona

Sr. Jaume Massó Carballido, director del Museu 
d’Arqueologia Salvador Vilaseca  tractarà sobre “'Els 
clients reusencs de Gaudí”.

Sr. Anton Maria Pàmies Martorell, arquitecte i director 
del Pla Urbanístic municipal, tractarà sobre aspectes de 
l’estil o característiques tècniques de l’obra de Gaudí.

Sr. Jordi Bonet Armengol, arquitecte coordinador de les 
obres del Temple de la Sagrada Família que tractarà 
sobre aspectes de l’estil o característiques tècniques de 
l’obra de Gaudí.

Moderador i conclusions: Sr. Eliseu Oriol Pagès, 
coordinador de comunicació del Taller Gaudí (UPC).

21 h. Clausura de l’acte i de l’exposició de llibres

Alcalde de Reus, Sr. Lluís Miquel Pérez Segura
President del Centre de Lectura, Sr. Jordi Agràs Estalella
President d’Amics de Gaudí Reus, Sr. Joaquim Camps 
Calmet


