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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 del segon trimestre del 2019 
són les següents: 

Dimarts 2 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga: 
conferència «Les Oblates: presó de dones a les comarques 
tarragonines durant el franquisme», a càrrec de Meritxell	
Ferré (URV). Acte de les jornades «Història, societat i activitat al 
Camp de Tarragona a l’edat moderna i contemporània».

Dimarts 14 de maig, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, 
conferència «La	diversitat	religiosa	com	a	repte	polític», 
a càrrec d’Enric	Vendrell	 i	Aubach, exdirector general d’Afers 
Religiosos de la Generalitat. Nascut a Tarragona l’any 1963, 
Vendrell és llicenciat en Dret per la UNED i diplomat en 
Gestió i Administració Pública per la Universitat Internacional 
de Catalunya i també ha cursat els crèdits del programa de 
doctorat sobre Ciència Política i de l’Administració a la UIC. Ha 
treballat en l’àmbit de la gestió d’entitats, tant públiques com 
privades, i ha estat professor de l’Escola de Relacions Laborals 
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Acte del cicle «Pau 
i drets humans», que organitza la Secció de Ciències Socials, 
Polítiques i Econòmiques.

Divendres 17 de maig, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, conferència «Diàleg amb El Capital	de	Marx», a 
càrrec d’Antoni	Puig	Solé. A hores d’ara, i després d’uns 
anys de declivi, s’observa un nou interès per l’obra de Marx: 
els arxius dels seus escrits es baixen cada dia des d’Internet i 
els seus llibres es tradueixen i publiquen en gairebé totes les 
llengües. Antoni	Puig	Solé (Masllorenç, 1953) és llicenciat 
en Administració i Direcció d’Empreses. El seu compromís 
polític militant es va iniciar a finals dels anys 60. Actualment 
coopera amb moviments i organitzacions d’esquerra i se 
segueix considerant  marxista. És autor del llibre Diàleg amb 
El Capital de Marx.

Dimarts	11	de	juny,	a	les	19.00	h, a la sala Emili 
Argilaga, conferències «La repressió franquista sobre les 
dones. Antònia Abelló i Filella, un paradigma, un testimoni», 
a càrrec de Carme Puyol, arxivera. i «A les armes, camarades! 
La dona a la Guerra Civil», a càrrec de Joan Navais Icart, 
historiador. Les conferències formen part del cicle «Guerra i 
postguerra al territori».

Divendres	14	de	juny,	a	les	19.00	h, a la sala Emili 
Argilaga, projecció del documental: El silencio de los otros, 
d’Almudena Carracedo i Robert Bahar. Espanya, 2018. 95 
min. Entrada lliure. El silencio de los otros revela una lluita 
silenciada de les víctimes del llarg règim del general Franco, 
que continuen buscant justícia fins als nostres dies. La 
projecció del film forma part del cicle «Guerra i postguerra al 
territori».


