
Inscripcions 
fins el 20 de març 2019

OPCIÓ A:
Docents en actiu: 

Al Pla de Formació de Zona: 
núm. 70 2123 1702

OPCIÓ B:
Altres persones 

A la secretaria del Centre

Centre de Lectura de Reus

Del 25 de març al 2 d’abril de 2019

Curs formatiu

Organitzen

Totes les sessions són 
obertes i gratuïtes. 

Per a més informació: 

carrer Major, 15 · 43201 REUS
 977 77 31 12

secretaria@centrelectura.cat
www.centrelectura.cat

Especialistes en la matèria ajudaran a 
conèixer la importància de l’economia 
com a element dinamitzador de la socie-
tat, les aportacions de localitats del terri-
tori en el desenvolupament de Reus i del 
Camp, l’evolució demogràfica entre els 
segles XVII-XIX, la importància que va te-
nir per a Reus disposar d’un entorn dinà-
mic, la repercussió de les comunicacions 
per cohesionar el territori i les ideologies 
del moment dins el context social.

Centre de Lectura

Història, societat i activitat al 
Camp de Tarragona a l’edat 

moderna i contemporània

Dilluns, 25 de març.  
Sala d’actes Emili Argilaga. 18.30 h 
Reus i el mar en els segles XVI i XVII.
Judit Vidal Bonavila (URV) 

L’eix comercial Reus-Salou-Cadis a la 
primera meitat del segle XVIII.
Ricard Cantano (C.E.C.- URV) 

Dimarts, 26 de març.  
Sala d’actes Emili Argilaga. 18.30 h 
Les comunicacions terrestres del Camp 
de Tarragona. Estadis i protagonistes 
de la seva modernització (1770-1868).
Agustí Agramunt Bayerri (URV)

Reus, centre comercial de ceràmica  
als segles XVI i XVII.
Alba Alonso Mora (URV)

Dilluns, 1 d’abril.  
Sala d’actes Emili Argilaga. 18.30 h 
Reus llibertari: centre d’irradiació 
social i política a Catalunya.
Ginés Puente Pérez (UB) 

La nissaga Kies, entre Reus i Vila-seca.
Josep Fàbregas Roig (URV - CdL)

Dimarts, 2 d’abril.  
Sala d’actes Emili Argilaga. 18.30 h

Catalunya, Reus i els moviments de 
població (1620-1880).
Marga Gonzalvo Cirac (UIC)

Les Oblates: presó de dones a les 
comarques tarragonines durant el 
franquisme.
Meritxell Ferré (URV) 

Disseny i producció: jomPàmies. 689 24 07 01

El Centre de Lectura organitza 
aquestes jornades per destacar 
les relacions que va mantenir 
Reus amb les localitats del seu 
entorn i que van ajudar a con-
vertir la ciutat en un referent ar-
reu de Catalunya.

Aquest cicle de conferències 
s’ofereix com a curs de for-
mació per al professorat del 
Departament d’Ensenyament i 
forma part del currículum dels 
alumnes del grau d’Història i 
d’Història de l’Art de la URV.

Col·laboren

Gravat del frustrat canal de Reus a Salou, imprès l’any 1807


