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•  Actes a l’Institut d’Estudis Ilerdencs

Hora: 19.30 - 21.00 h.
Lloc: Aula Magna IEI

Dimecres, 1 d’octubre

La Xina i la creació artística: recepció literària
a Occident
Manel Ollé (Universitat Pompeu Fabra)

Dimecres, 15 d’octubre

Política familiar i adopcions
Àngels Grau (Associació Adopchina)

Dimecres, 29 d’octubre

A l’entorn dels estudis xinesos: llengua,
traducció i interpretació
Sara Rovira (Universitat Autònoma de Barcelona)

•  Actes a la Universitat de Lleida

Hora: 18.00 - 19.30 h.
Lloc: Sala d’Actes / Campus de Rectorat

Dimecres, 12 de novembre

Varietat i mobilitat: minories ètniques i emigració
Joaquín Beltrán (Universitat Autònoma de Barcelona)

Dimecres, 26 de novembre

La societat xinesa: ahir i avui
Amelia Saiz (Universitat Autònoma de Barcelona)

Dimecres, 10 de desembre

La Xina postolímpica: llums i ombres
Eugeni Bregolat (exambaixador espanyol a la Xina)

La cloenda definitiva dels dos cicles, de primavera i
tardor, tindrà lloc a l’IEI el 15 d’abril de 2009, amb motiu
de la presentació del llibre Visions de la Xina: cultura
multimil·lenària, editat per aquesta institució, que
contindrà el conjunt de les conferències fetes tant a
l’IEI com a la UdL. La conferència de cloenda anirà a
càrrec de Pedro Nueno, professor a la Harvard University
dels EUA, a l’IESE de Barcelona i a la Business School
of Shanghai: “Haciendo empresa desde China”.

A  questes jornades cerquen, bàsicament,
tres objectius ben definits:

• Facilitar el coneixement de la civilització
més antiga de la humanitat que s’estén
fins als nostres dies i del poble més
nombrós del planeta, que des d’Occident
sempre hem vist envoltat d’una certa
aurèola d’exotisme.

• Difondre la situació cultural, econòmica i
política en què es troba la societat xinesa
i les nombroses comunitats xineses
internacionals, així com les incipients
comunitats xineses de Catalunya, resultat
de la immigració i de l’establiment de
relacions comercials i culturals.

• Contextualitzar els estudis introductoris
de llengua xinesa (mandarí) que durant el
curs 2008-2009 s’impartiran a la UdL
(Servei Lingüístic).
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Organitza:
Fundació Pública IEI de la Diputació de Lleida.
Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària.
Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida.
Col·labora:
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu
Fabra, Universitat de Tianjin i Associació Adopchina.
Coordina:
Joan Julià-Muné (Facultat de Lletres, UdL).


