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CampUS EXTENS DE La URV a REUS

Dijous 4 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, 
conferència «La grip de 1918: la ciutat de Reus davant el 
contagi», a càrrec de la doctora Margarita Gonzalvo-Cirac. 
L’epidèmia de grip de 1918 és considerada la pandèmia 
més gran de la història de la humanitat, amb més de 50 
milions de morts. 
Divendres 19 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, conferència «So i essència. Natura i música», a 
càrrec del músic i compositor Josep M. Guix (Reus, 1967), 
un dels creadors musicals més personals i fascinants del 
panorama musical català. Ho organitza: biblioteca del Centre 
de Lectura.
Dimarts 23 d’octubre: «El camí de la inclusió a l’Institut 
Domènech i Montaner», a càrrec de Lluís Bolívar i Maite 
Pàmies, coordinadora de l’IFE (Itineraris Formatius Específics 
per a alumnat amb NEE) de l’Institut Lluís Domènech 
Montaner de Reus. Activitat del curs «Educació per a la 
diversitat: l’escola inclusiva».
Dimarts 13 de novembre, a les 11.00 h, al  Teatre 
Bartrina, «Ciència al Teatre», amb motiu de la Setmana de 
la Ciència que organitza la URV .
Dijous 15 de novembre, a les 18.00 h, conferència 
«Maria Aurèlia Capmany i nació», a càrrec d’Agnès Toda 
i Bonet, llicenciada en Filologia Catalana. Activitat de les 
jornades «Quan la paraula trenca la nit: Manuel de Pedrolo 
i Maria Aurèlia Capmany», que organitza el Consell Directiu 
del Centre de Lectura.
Dijous 15 de novembre, a les 19.00 h, conferència 
«Maria Aurèlia Capmany: resistència i activisme cultural al 

Camp de Tarragona», a càrrec de Brigid Amorós, filòloga. 
Activitat de les jornades «Quan la paraula trenca la nit: 
Manuel de Pedrolo i Maria Aurèlia Capmany».
Dilluns 19 de novembre, a les 19.30 h, a la sala Ramon 
Amigó, conferència «Més enllà de les criptomonedes», a 
càrrec de Martí Segarra Casas, enginyer de Dades.
Dimarts 20 de novembre, a les 19.00 h, a la sala Emili 
Argilaga: taula rodona «Una escola oberta al món amb una 
mirada atenta», a càrrec de Tània Milan, Ana Canóniga 
i Ivette López, mestres de l’Escola Miquel Martí i Pol de 
Barberà del Vallès (Vallès Occidental). Activitat del curs 
«Educació per a la diversitat: l’escola inclusiva».
Dilluns 26 de novembre, a les 19.30 h, a la sala 
Emili Argilaga: «Bondats i maldecaps de la investigació 
biomèdica: l’exemple de la Sida», a càrrec del doctor 
Francesc Vidal, catedràtic i director del Departament de 
Medicina i Cirurgia de la Facultat de Medicina i Ciències de 
la Salut de la URV, consultor sènior del Servei de Medicina 
Interna de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona 
i investigador principal del grup de recerca Infecció i 
Immunitat de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili 
(IISPV). 
Dilluns 10 de desembre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, conferència «Biosfer Teslab, una start-up reusenca 
en recerca biomèdica de frontera», a càrrec de Núria 
Amigó Grau, presidenta i consellera delegada de Biosfer 
Teslab.


