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CAMPUS EXTENS DE LA URV A REUS

El Campus Extens de la URV és un projecte estratègic 
de la tercera missió de la Universitat, la missió territorial, 
que es caracteritza pel compromís amb les institucions i els 
agents motors del desenvolupament del territori, en totes les 
seves dimensions, des del vessant més sociocultural al més 
socioeconòmic. Aquest projecte compta amb la col·laboració, 
des de l’any 2010, del Centre de Lectura, que ajuda a difondre 
les moltes activitats que realitza la Universitat Rovira i Virgili i 
a unificar esforços que repercuteixen de manera positiva en la 
programació cultural de Reus.

Les activitats del Campus Extens quart trimestre del 2019 són 
les següents: 

Dimarts 1 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga: 
«Joan Ferraté, la literatura com a diàleg». Salvador Oliva, 
professor de la Universitat de Girona, i Jordi Cornudella, 
editor, conversaran sobre els diaris Del desig, de Joan Ferraté. 
Presentarà l’acte Biel Ferrer, filòleg i membre de l’Associació 
Gosar Poder. Ho organitzen: Associació Gosar Poder i Escola de 
Lletres de la biblioteca.

Dilluns 21 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga: 
Conferència «La tradició dels cineclubs», a càrrec de Juan 
Manuel Garcia Ferrer, membre del Cineclub de l’Associació 
d’Enginyers de Barcelona. Activitat organitzada per la Secció de 

Ciències de la Comunicació amb motiu del 50è aniversari del 
Cineclub del Centre de Lectura.

Dimarts 5 de novembre, a les 19.00 h, a la sala Emili 
Argilaga: Conferència «Reflexions sobre la complexitat de 
la transformació educativa», a càrrec de Boris Mir, director 
adjunt del programa Escola Nova 21.

Dimarts 12 de novembre, a les 09.30 h, al Teatre Bartrina: 
«Ciència al Teatre», amb motiu de la Setmana de la Ciència 
que organitza la URV.

Dijous 14 de novembre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, lectura de fragments d’Aloma a càrrec del Col·lectiu 
En Veu Alta. Presentarà l’acte Joaquim Mallafrè, filòleg i 
patró de la Fundació Mercè Rodoreda. L’acte forma part del cicle 
dedicat al 50è aniversari de la segona edició d’Aloma, l’única 
novel·la dels anys trenta que Mercè Rodoreda no va rebutjar, 
que organitzen l’Escola de Lletres i la Secció de Llengua i 
Literatura.

Dimarts 19 de novembre, a les 19.00 h, a la sala Emili 
Argilaga, taula rodona amb Núria Saló, ceramista i autora 
del conte Ralet, ralet..., que parlarà de «Creativitat a la llar 
d’infants»; i Rat Cebrian, mestra i contacontes, que parlarà 
d’«A punt per explicar històries?». L’acte forma part del curs 
«Temps de transformació educativa», que organitzen la Secció 
de Ciències de l’Educació i el Centre de Recursos Pedagògics 
Baix Camp.


