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CAMPUS EXTENS DE LA URV A REUS

Dijous 12 i 19 d’abril, a les 18.30 h, a la Biblioteca Xavier 
Amorós, sessions a càrrec del professor Antoni Nomen per 
donar a conèixer la figura i l’obra de Xavier Amorós a través 
del llibre Xavier Amorós o el temps recuperat, amb motiu 
del 15è aniversari de la biblioteca i de la inauguració del 
Memorial Xavier Amorós.

Divendres 20 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, 
conferència: «Vençuts i estigmatitzats: el camp de 
concentració franquista de Reus (1939-1942)», a càrrec 
de Jordi Carrillo, historiador. La fi de la Guerra Civil va portar a 
una fragmentació social dividida bàsicament entre vencedors 
i vençuts. Per una banda, els legitimats per la victòria i 
amb un destí encara per escriure. I, per l’altra, els exclosos i 
castigats pel seu passat republicà. Una de les maneres de 
reprimir, controlar i estigmatitzar els vençuts va ser a través 
dels camps de concentració. El de Reus va ser un dels més 
importants de Catalunya i l’últim que 
es va tancar. 

Dimecres 25 d’abril, a les 
19.30 h, a la sala Miquel Ventura, 
celebració del Dia Internacional 
de la Poesia, amb lectura d’obra 
literària a càrrec de Jordi Llavina i 
el seu poemari Ermita (Meteora, 
2017). Jordi Llavina (Gelida, 
1968) torna a la poesia després 
de Matí de la mort (2015). 
Mitjançant la descripció d’una 

pujada física a l’ermita de Sant Pere del Puig, talaia des d’on 
es domina tot el Camp fins a la blavor mediterrània, ens 
proposa un viatge als records, a les arrels familiars, als anys 
transcorreguts, però també ens exposa, en plena ascensió, els 
seus perquès actuals i les seves ànsies de futur.

Dilluns 30 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, 
conferència: «La	química,	l’aliada	de	Sherlock	Holmes», 
a càrrec de Ricard Boqué, professor del Departament de 
Química analítica i orgànica de la Universitat Rovira i Virgili. 
Presentarà l’acte Xavier Correig, membre del Consell Directiu 
del Centre de Lectura. 

Dimarts 8 de maig, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, 
conferència: «Els retrats escultòrics de J. Anselm Clavé», 
a càrrec de Dolors Capdevila, catedràtica d’Història de l’Art. 
Activitat del cicle dedicat a l’escultor Joan Roig i Solé.

Dimarts 26 de juny, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, 
conferència: «Reus i la batalla de l’Ebre», a càrrec de 
l’historiador Joan Navais. Acte per commemorar el 80è 
aniversari de la batalla de l’Ebre (1938). Presentarà l’acte 
Joaquim Besora, president del Plenari de Juntes del Centre de 
Lectura.

Dilluns 2 de juliol, a les 16.00 h, a la sala Hortensi Güell, 
curs de la Universitat d’Estiu de la URV: «L’actualització de 
la normativa arran de la publicació de la gramàtica i 
l’ortografia	de	l’IEC». [Vegeu informació de la pàg. 14]. 


