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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 primer trimestre del 
2019 són les següents: 
Divendres 8 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, conferència «La batalla del Pont de Montanyana, 
preàmbuls de la batalla de l’Ebre», a càrrec del Dr. Lluís 
Colomés Figuera, professor associat de Medicina i Ciències 
de la Salut de la URV. La batalla del Pont de Montanyana va 
tenir lloc els dies 3 i 7 d’abril de 1938 en aquesta població de 
la Ribagorça aragonesa. 

Divendres 8 de març, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, conferència  «L’associacionisme de les classes 
populars i els itineraris per la sociabilitat catalana, del 
segle xix al segle xxi», a càrrec de Pere Solà. Acte de record 
anual de la Caputxinada de 1964. Pere Solà (Girona, 1945) és 
catedràtic d’Història de l’Educació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona especialista en educació, cultura popular i 
associacionisme. Com a membre del Sindicat Democràtic 
d’Estudiants de la Universitat de Barcelona, fou present en la 
Caputxinada, per la qual cosa fou represaliat i obligat a fer el 
servei militar.

Dimarts 19 de març, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, homenatge a l’escriptor Jordi Tiñena 
(Barcelona, 1955 — Tarragona, 2018). Conferències 
«Una dia en la vida de Jordi Tiñena», a càrrec de 
Jordi Cervera, escriptor i periodista; i «La humanitat 
de la novel·la policíaca», a càrrec de Marc Moreno, 
escriptor i editor de Llibres del Delicte. Durant l’acte també 
s’escoltaran unes paraules de l’escriptor Jaume Cabré, gran 
amic de Jordi Tiñena, i el Col·lectiu En Veu Alta llegirà 
fragments de l’obra de l’escriptor. Ho faran Jordi Francesch, 
Montserrat Auqué i Dolors Esquerda.  

Dilluns 25 de març, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga: conferències «Reus i el mar en els segles xvi 
i xvii», a càrrec de Judit Vidal Bonavila (URV); i «L’eix 
comercial Reus-Salou-Cadis a la primera meitat 
del segle xviii», a càrrec de Ricard Cantano Carballo 
(Centre d’Estudis Canatencs-URV). Activitat de les jornades 
«Història, societat i activitat al Camp de Tarragona a 

l’edat moderna i contemporània».

Dimarts 2 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga: 
conferències «Catalunya, Reus i els moviments de 
població, 1620-1880», a càrrec de Marga Gonzalvo 
Cirac (UIC); i «Les Oblates: presó de dones a les 
comarques tarragonines durant el franquisme», a 
càrrec de Meritxell Ferré (URV). Activitat de les jornades 
«Història, societat i activitat al Camp de Tarragona a 

l’edat moderna i contemporània».


