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En aquests temps
d’incertesa, quan
tremolen els pilars
del món i s’auguren futurs imprecisos que, ingènuament, desitgem més justs i més lliures, cal
afirmar, una vegada més, la necessitat de
defensar la cultura i l’educació com a els
instruments bàsics que la nostra societat
necessita si desitja ciutadans amb formació i criteri i no éssers aborrallonats que
combreguen amb rodes de molí. Pels seus
fets els coneixereu i en aquest tràngol ens
retratarem tots.

www.urv.cat/antenes_coneixement/cambrils

L’Antena del Coneixement de la URV a
Cambrils presenta el programa d’activitats per al curs 2011-2012 amb el goig de
la supervivència i la ferida comuna de la
dificultat. Des d’aquest focus universitari
oferim una sèrie de noms i propostes que
donen prestigi a la nostra ciutat, incidint
en la necessitat de la cultura per alleujar la

precarietat del present i afrontar amb mirada crítica la incertesa del futur. Aquesta
és la nostra obstinació.
L’Antena del Coneixement de la URV vol
agrair, a més de la col·laboració i el patrocini de l’Ajuntament de Cambrils, la contribució de Rosa Maria Fusté, directora de
la Biblioteca, i Joan Pellicer, coordinador
del Centre Cultural, en l’elaboració del
programa d’actes, així com la ajuda decisiva de Gerard Nogués, tècnic municipal i
de l’Antena. Sense el seu suport —i el de
Xavi Martínez i Josepa Garreta des de la
URV— res d’això no seria possible. I aquí
està. Perquè vostès ho gaudeixin.
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Programa d’activitats
Curs 2011 / 2012
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Programa d’activitats

Curs 2011 / 2012
20 d’octubre de 2011, dijous • 20 hores
Auditori de la Cripta de l’Ermita de la Mare de Déu del
Camí
Acte d’inauguració del curs 2011-2012 de l’Antena del Coneixement de la URV a Cambrils
Intervindran: Carmen Quintana, regidora d’Educació de
l’Ajuntament de Cambrils; Encarnació Ricart, vicerectora
de Societat i Relacions Institucionals de la URV; Ramón
García Mateos, director de l’Antena del Coneixement.
Recital de MARINA ROSSELL
4 de novembre de 2011, divendres • 19 hores
Centre Cívic Les Basses
Aula de Poesia: Lectura de poemes a càrrec de Rafael Morales Barba
21 de novembre de 2011, dilluns • 19 hores
Biblioteca Municipal
Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Cambrils:
Musclos per sopar de Birgit Vanderbeke.
Amb la participació d’Agnès Toda Bonet (professora del
Departament de Filologia Catalana de la URV).
[En col·laboració amb la Biblioteca Municipal de Cambrils]

22 de novembre de 2011, dimarts • 19 hores
Centre Cultural
Setmana de la ciència a Cambrils: Conferència Perfums,
aromes i sabors a càrrec del Dr. Juan Carlos Ronda (professor del Departament de Química Analítica i Química
Orgànica de la URV)
[En col·laboració amb el Departament de Cultura de l’Ajuntament de Cambrils]

23 de novembre de 2011, dimecres • 19 hores
Centre Cultural
Setmana de la ciència a Cambrils: Conferència Rentar-se
i vestir-se amb química a càrrec de la Dra. Carme Aguilar
(professora del Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la URV)
[En col·laboració amb el Departament de Cultura de l’Ajuntament de Cambrils]

26 de novembre de 2011, dissabte • 10-14 hores
Plaça Espanya
Setmana de la ciència a Cambrils: La ciència a la plaça. Tallers interactius per a grups familiars (activitat de divulgació
científica organitzada pel Centre de Recerca en Enginyeria
de Materials i Micro/Nanosistemes (EMaS) de la URV)
[En col·laboració amb Cultura de l’Ajuntament de Cambrils]

Data pendent de confirmar, dissabte • 10-13 hores
Setmana de la ciència a Cambrils: Visita guiada a les
instal·lacions de l’empresa BASF a La Canonja: Centre de Visites, ruta per la fàbrica i racó d’activitats experimentals.
[L’empresa facilitarà un autobús d’anada i tornada des de Cambrils
fins a les seves instal·lacions. (Recollida a les 9:30 h-Tornada 13:30 h)
[Inscripcions al Centre Cultural (centrecultural@cambrils.cat /
977 36 90 60), aportant les següents dades: Nom i cognoms,
NIF/NIE, data naixement, e-mail i telèfon de contacte]
[En col·laboració amb Projecte Apqua i Departament de Cultura
de l’Ajuntament de Cambrils. Patrocina: BASF]
[La data exacta d’aquest acte s’anunciarà oportunament]

13 de gener de 2012, divendres • 19 hores
Centre Cívic Les Basses
Aula de Poesia: Lectura de poemes a càrrec d’Ángel Guinda
17 de gener de 2012, dimarts • 19 hores
Centre Cultural
Les primaveres al món àrab: un nou mapa polític i social
de la regió. Intervindran: Enric Olivé, director de la Càtedra UNESCO del Diàleg Intercultural Mediterrani de la URV;
Noor Ouhglli, doctoranda siriana, investigadora de la Càtedra UNESCO; Alessandra Fani, doctoranda especialista en
Egipte i els coptes, investigadora de la Càtedra UNESCO.
30 de gener de 2012, dilluns • 19 hores
Biblioteca Municipal
Celebració del quinzè aniversari de la Biblioteca. Club de
Lectura de la Biblioteca Municipal de Cambrils: Natura quasi
morta de Carme Riera. Amb la participació de Carme Riera.
[En col·laboració amb la Biblioteca Municipal de Cambrils]

3 de febrer de 2012, divendres. 19 hores
Centre Cívic Les Basses
Aula de Poesia: Lectura de poemes a càrrec de Jordi Julià
16 de febrer de 2012, dijous • 19:30 hores
Centre Cultural
Indignats. Col·loqui amb Josep Sánchez Cervelló (professor d’Història de la URV)

27 de febrer de 2012, dilluns • 19 hores
Biblioteca Municipal
Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Cambrils: La
novel·la negra d’Andrea Camilleri.
Amb la participació de Ramón García Mateos (catedràtic de Literatura Espanyola de l’IES Cambrils i Director de
l’Antena del Coneixement de la URV).
[En col·laboració amb la Biblioteca Municipal de Cambrils]

Febrer de 2012
Centre Cultural
Presentació del llibre El catalanisme evolutiu d’Eudald
Carbonell i Cinta S. Bellmunt
Amb la participació d’Eudald Carbonell (catedràtic de Prehistòria de la URV i Director de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). Premi “Príncipe
de Asturias”) i Cinta S. Bellmunt (periodista i escriptora.
Responsable de Comunicació de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social)
[La data exacta d’aquest acte s’anunciarà oportunament]

2 de març de 2012, divendres • 19 hores
Centre Cívic Les Basses
Aula de Poesia: Lectura de poemes a càrrec de Jesús
Munárriz
21 de març de 2012, dimecres • 19 hores
Centre Cultural
Dia mundial de la poesia
29 de març de 2012, dijous • 19 hores
Centre Cultural
Informe “Riscos del fracàs escolar a Catalunya”. Continguts i validesa. Taula rodona amb la intervenció de diferents professionals de l’àmbit de l’educació.
13 d’abril de 2012, divendres • 19 hores
Centre Cívic Les Basses
Aula de Poesia: Lectura de poemes a càrrec de
Juan Ramón Ortega
18 d’abril de 2012, dimecres • 13 hores
Sala d’Actes de l’Institut Cambrils
A los invisibles. Conferència-col·loqui a càrrec de
Consuelo Bautista (fotògrafa)
[En col·laboració amb l’Institut Cambrils]

18 d’abril de 2012, dimecres • 19 hores
Biblioteca Municipal
Batalla de microcontes.
Amb la participació de Jesús Tibau, Josep Igual i Toni Orensanz
[En col·laboració amb la Biblioteca Municipal de Cambrils]

30 d’abril de 2012, dilluns • 19 hores
Biblioteca Municipal
Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Cambrils:
L’home dels pijames de seda de Màrius Carol.
Amb la participació d’un professor de la URV.
[En col·laboració amb la Biblioteca Municipal de Cambrils]

4 de maig de 2012, divendres • 19 hores
Centre Cívic Les Basses
Aula de Poesia: Lectura de poemes a càrrec de Matteo Lefèvre
18 de maig de 2012, divendres • 19 hores
Centre Cultural
La copla: Historia de una pasión conferència-col·loqui a
càrrec de Lina Rodríguez Cacho (professora de Literatura
de la Universitat de Salamanca)
28 de maig de 2012, dilluns • 19 hores
Biblioteca Municipal
Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Cambrils: El
Llapis del fuster de Manuel Rivas.
Amb la participació d’un professor de la URV.
[En col·laboració amb la Biblioteca Municipal de Cambrils.]

1 de juny de 2012, divendres • 19 hores
Centre Cívic Les Basses
Aula de Poesia: Lectura de poemes a càrrec de Víctor Canicio i Tomás Camacho
15 de juny de 2012, divendres • 19 hores
Centre Cultural
Presentació de l’antologia 5 anys de l’Aula de Poesia de la
URV a Cambrils (2008-2012)
10 de juliol de 2012, dimarts • 19 hores
Sala de Plens de l’Ajuntament de Cambrils
Premis d’Excel·lència per a alumnes de Cambrils

