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::: ACTIVITATS / NOVETATS. ANY 2012 :::

Fins al 23 d'ABRIL de 2014
3r Premi Internacional de RECERCA EN FILOLOGIA CATALANA JOAN SOLÀ 2014
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/3rPremiJoanSola2014.pdf

En aquesta tercera edició del Premi de Recerca en Filologia Catalana "Joan Solà" tractarà els següents temes:
Semàntica, lexicologia i lexicografial. La data límit de lliurament d’originals és el 23 d’abril de 2014.
 
13-14 de DESEMBRE de 2012 | Arxiu Històric i Museu de Lleida
Simposi IMAGINARIS NACIONALS MODERNS (XVIII- XXI). Cap a un enfocament complex

http://estudisculturaidentitats.wordpress.com/simposi-imaginaris-nacionals-moderns/

El simposi s’estructura en dos àmbits, que actuen com a dos nivells distints d’aproximació al
fenomen. El primer, Modernitat i imaginaris nacionals a Europa (ss. XVIII-XXI) és plantejat com una introducció
epistemològica bàsica als mecanismes i processos de (re)definició simbòlica de la nació moderna. El segon,
Modernitat i representacions de la catalanitat (ss. XIX-XXI), esdevé un correlat exemplificador de qüestions
plantejades en el primer àmbit.
 
 
11-12 de DESEMBRE de 2012 | Rectorat
Congrés internacional Les NOVEL·LISTES SENTIMENTALS
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/CongresNovelistesSentimentalsUdL.pdf

  
10-14 de DESEMBRE de 2012 | Arxiu Històric i Museu de Lleida
7a Setmana de la PREHISTÒRIA: l’Origen de les Desigualtats Socials a la Prehistòria

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/7aSetmanaPrehistoriaUdL.pdf

Al llarg de la història les comunitats humanes han desenvolupat formes diverses d’organització
sociopolítica. La propietat privada i l’apropiació desigual de la producció i la distribució han generat les
diferències socials i determinat històricament les estructures sociopolítiques i ideològiques i les relacions amb el
medi i altres comunitats, així com els instruments de control del conflicte social, la ideologia legitimadora del
poder i la violència intergrupal.
 
  

http://estudisculturaidentitats.wordpress.com/simposi-imaginaris-nacionals-moderns/
http://www.udl.cat/
http://estudisculturaidentitats.wordpress.com/simposi-imaginaris-nacionals-moderns/
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30 de NOVEMBRE de 2012 - 10 de GENER de 2013 | Centre de Cultures i Cooperació
Transfrontera
EXPOSICIÓ: DIAGONAL-CORNELLÀ / Conxi Martínez

/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/expo_diagonal/

La mostra ens convida a fer, a través d'una dotzena de fotografies, un recorregut particular, el que fan molts
treballadors per desplaçar-se al seu lloc de treball en metro, quelcom fàcil de reconèixer per a la majoria dels
habitants d'una gran ciutat i amb què resulta senzill identificar-se
 
 
30 de NOVEMBRE - 7 de DESEMBRE de 2012 | Biblioteca del Rectorat
EXPOSICIÓ: SALES-TORRES. Els papers d'una amistat

http://www.catedramariustorres.udl.cat/activitats/exposicions.php#expo_3

Coincidint amb la Jornada Sales-Torres, la Biblioteca de Lletres i la Càtedra Màrius Torres de la
Universitat de Lleida han volgut contribuir a la celebració del centenari del naixement de Joan Sales amb la
preparació d'una exposició al voltant del testimoni escrit de la seva amistat: les cartes i els documents literaris
del seu llegat
 
 
30 de NOVEMBRE de 2012 | Edifici del Rectorat
Jornada SALES-TORRES. Els papers d'una amistat

http://www.catedramariustorres.udl.cat/activitats/index.php?op=10

Amb motiu de la celebració del centenari del naixement de Joan Sales, la Càtedra Màrius Torres
vol participar en els actes d'homenatge amb l'organització d'aquesta Jornada Sales-Torres, amb l'eix
vertebrador central de la relació entre el novel·lista i cofundador de Club Editor i el poeta Màrius Torres.
 
 
29-30 de NOVEMBRE de 2012 | Edifici del Rectorat
Congrès Internacional: De Parces y Troncos: Nuevos enfoques sobre los ARGOTS
HIPANICOS

http://www.giml.udl.cat/congreso-internacional-de-parces-y-troncos-nuevos-enfoques-sobre-los-argots-hispanicos/

El Grup d’Investigació Consolidat (SGR2009-680) en Mediació Lingüística (GIML) és un grup
de recerca interuniversitari, liderat per la Universitat de Lleida, que s’ocupa de l’estudi de la mediació lingüística
entesa com el marc en el qual es desenvolupen processos i accions dirigits a resoldre ‘problemes’ lingüístics
 
 

http://www.catedramariustorres.udl.cat/activitats/exposicions.php#expo_3
http://www.catedramariustorres.udl.cat/activitats/index.php?op=10
http://www.giml.udl.cat/congreso-internacional-de-parces-y-troncos-nuevos-enfoques-sobre-los-argots-hispanicos/
http://www.catedramariustorres.udl.cat/activitats/exposicions.php#expo_3
http://www.catedramariustorres.udl.cat/activitats/index.php?op=10
http://www.giml.udl.cat/congreso-internacional-de-parces-y-troncos-nuevos-enfoques-sobre-los-argots-hispanicos/
http://www.giml.udl.cat/congreso-internacional-de-parces-y-troncos-nuevos-enfoques-sobre-los-argots-hispanicos/
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28 de NOVEMBRE de 2012 | Edifici del Rectorat
Congrés GABRIEL FERRATER. Els joves i els dies

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/Congres_FerraterUdL.pdf

El dia 28 de novembre, a la Facultat de Lletres de la UdL, s'esdevindrà el congrés dedicat a la
poesia de Gabriel Ferrater intitulat "Els joves i els dies" obert als especialistes i al públic interessat.
 
   
23-24 de NOVEMBRE de 2012
II Jornades d'HISTÒRIA DEL SUCRE. El sucre en la vida quotidiana. Edat mitjana i moderna
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/CursSucreMenarguens.pdf

 
El sucre arriba de l’est musulmà i seguirà via cap a l’oest americà. Enmig, deixarà una societat endolçida.
Esdevé un producte imprescindible en la medicina, en la cuina, en la màgia... en la quotidianitat. Les relacions
socials i econòmiques s’adapten així a una nova realitat, que ha marcat la història fins al present.
 
  
21-25 de NOVEMBRE de 2012
Trobada a Espanya de PROFESSORAT EUROPEU DE FORESTALS (SILVA)
http://www.silva-network.eu/

 
Es tracta d'una trobada que, per primer cop, se celebra a l'Estat espanyol, on s'abordarà la correspondència
existent entre l'oferta de formació especialitzada i/o de postgrau amb la demanda de determinats perfils
professionals al mercat laboral
 
 
Fins al 9 de NOVEMBRE de 2012
Concurs de FOTOGRAFIA CIENTÍFICA UdL
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/CONCURS_FOTO_2012UdL.pdf

La Universitat de Lleida, en el marc de la celebració de la Setmana de la Ciència 2012, organitza un concurs de
fotografia científica amb l’objectiu de fomentar la valorització de ciència i la cultura així com la utilització de la
fotografia com a eina en el procés de la recerca en qualsevol dels àmbits de coneixement humà.
 
 
16-25 de NOVEMBRE de 2012
SETMANA DE LA CIÈNCIA
http://www.ice.udl.cat/ciencia/contingut.php?subseccio=index

 
Els temes centrals de l'edició d'enguany són l'energia sostenible, la neurociència i l'envelliment actiu amb motiu
de la celebració de l'Any Internacional de de l'Energia Sostenible per a tothom, l'Any Europeu per a l'Envelliment
Actiu i l'Any de la Neurociència
 
  

http://www.silva-network.eu/
http://www.ice.udl.cat/ciencia/contingut.php?subseccio=index
http://www.silva-network.eu/
http://www.ice.udl.cat/ciencia/contingut.php?subseccio=index
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12 de NOVEMBRE de 2012 | Auditori del Centre de Cultures
III Simposi sobre la CONDUCTA IMPULSIVA
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/SimposiConductaImpulsiva2012.pdf

 
El Simposi sobre la Conducta Impulsiva en aquesta ocasió està centrat en l'àmbit de la Salut Mental, els
trastorns obsessius, el joc patològic, el trastorn bipolar, i d'altres com el dany cerebral adquirit.
 
  
8-20 de NOVEMBRE de 2012 | Facultat de Ciències de l'Educació
EXPOSICIÓ: A la derriba. Juan López
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/expo_derriba/

 
Per «A la derriba», Juan López planteja una intervenció a partir de la qual els murs de l’espai expositiu
s’esquerden per donar pas a l’espai urbà que envolta el centre. Igualment, el mobiliari urbà també esdevé
attrezzo per habitar de manera efímera l’espai
 
 
7-8 de NOVEMBRE de 2012 | FAcultat Dret i Economia i Cafè del Teatre
Jornades de CODESENVOLUPAMENT
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/JornadesCoodesenvolupament2012.pdf

 
En aquesta nova edició, es pretén generar un espai de reflexió, debat i intercanvi d’experiències per establir les
línies de coherència entre les accions i les polítiques de codesenvolupament vers el desenvolupament humà
(social, econòmic, cultural i ambiental) revisant la doble dimensió, tant del discurs com de l’acció en origen i en
destí.
 

6-22 de NOVEMBRE de 2012 | Rectorat
9è Cicle de CINEMA i DRETS HUMANS
/serveis/oficina/documents-premsa/Cinema_i_DDHH_2012.pdf

 
Algunes de les temàtiques de les que es parlarà en aquesta 9a edició del Cicle de Cinema i DDHH són: el
conflicte oblidat del Tibet, la crisi global, les mobilitzacions indígenes, les revoltes àrabs o el sistema econòmic
capitalista. Tots aquests temes es treballaran a través del cinema i de xerrades de la mà de persones expertes
en la matèria
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31 d'OCTUBRE al 31 de DESEMBRE 2012 | Biblioteca de Cappont
EXPOSICIÓ: Música catalana: La Nova Cançó
http://www.bib.udl.cat/sbd/cappont/Exposicions/Exposicionsdiscografiques/novacanco

 
En aquesta primera mostra s’exposen discos de la Nova Cançó, el moviment musical que en ple franquisme
impulsa l’ús del català en la cançó moderna com a eina social i política de posicionament enfront del règim
dictatorial. Té els seus antecedents embrionaris a la dècada dels cinquanta i es desenvolupa plenament en la
dels seixanta.
 

26 d'OCTUBRE de 2012 | Auditori del Centre de Cultures
1r CONGRÉS HÍBRID entre Arts, Ciències i Educació
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/CongresHibrid2012UdL.pdf

 
Aquesta primera edició del congrés es centrarà en .L'art contemporani, un recurs per a la formació de mestres
 
 

  Edifici del RectoratDel 24 d'OCTUBRE de 2012 al 9 de MAIG de 2013 |
XX TEMPORADA MUSICAL de la UdL. Àula de Música de la UdL
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/temporada_musical/

 
La XX Temporada Musical de la UdL inclou, a més de concerts, un seguit de cursos de lliure elecció i activitats,
com son el programa Òpera Oberta, el Liceu a la UdL, el Cor de la UdL, etc.
 
 
23-24 d'OCTUBRE de 2012 | Sala de Juntes del 2n pis del Rectorat
Trobada científica La PENÍNSULA IBÈRICA MEDIEVAL DES DE BRASIL
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/PeninsulaIbericaMedievaldesdeBrasil.pdf

Projecte de recerca i col·laboració entre el Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals de la Universitat
de Lleida i el .Núcleo de Estudos Mediterrãnicos de la Universidade Federal do Paranà
 
 
22-24 d'OCTUBRE de 2012 
III Setmana de la SOSTENIBILITAt: ELS RESIDUS
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/SetmanaSostenibilitat/

En el marc de la Setmana Europea de prevenció de residus, la Universitat de Lleida celebra la Setmana de la
S o s t e n i b i l i t a t  p e r  t e r c e r  a n y  c o n s e c u t i u .
 
 

http://www.bib.udl.cat/sbd/cappont/Exposicions/Exposicionsdiscografiques/novacanco
http://www.bib.udl.cat/sbd/cappont/Exposicions/Exposicionsdiscografiques/novacanco
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22-24 d'OCTUBRE de 2012 | Auditori Centre de Cultures i Sala de Juntes de la FDE
X Jornades sobre la REFORMA DE LES NACIONS UNIDES
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/JornadesReformaNacionsUnides2012.pdf

Els objectius d’aquestes Jornades seran analitzar la contribució de les Nacions Unides i de la Unió Europea a la
resolució dels conflictes actuals. Les Jornades pretenen al mateix temps proporcionar un fòrum de debat obert a
la comunitat universitària i extrauniversitària sobre aquest tema, procurant donar la màxima difusió tant al si de
la UdL, com a nivell de la ciutat i col·lectius interessats en aquesta matèria.
 
 
18 i 19 d'OCTUBRE de 2012 | Sala de Juntes de la Facultat de Dret i Economia
5es Jornades GÈNERE I DESENVOLUPAMENT RURAL
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/JornadesGenereDesenvolupamentRural2012.pdf

Les V Jornades de Gènere i Desenvolupament Rural organitzades primerament pel CCDR de la
UdL i actualment per l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació, arriben a la seva cinquena
edició. Aquestes volen consolidar l’associació de les Universitats de Granada i Lleida en aquesta iniciativa per a
connectar els equips de recerca espanyols en el tema de gènere i desenvolupament a Àfrica, contribuint a
in te rnac iona l i t za r  e l  seu  marc  de  co l · l abo rac ions .
 
 
Del 18 d'OCTUBRE al 29 de NOVEMBRE de 2012 | Rectorat i IEI
Cicle de conferències sobre la XINA. Centenari de la proclamació de la república xinesa
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/CicleXina_UdL-IEI_2012.pdf

 
En el marc del centenari de l’abolició del govern dinàstic imperial xinès, encavalcant-se justament entre les
acaballes del 1911 i el començament de 1912, la Universitat i la Diputació de Lleida programen un seguit de
conferències distribuïdes en dos subcicles per al bienni 2011/2012.
 
 
15 d'OCTUBRE de 2012 | Sala de Juntes de la Facultat de Ciències de l'Educació
5es Jornades DONES I IGUALTAT DE TRACTE AL MÓN RURAL
http://www.cdp.udl.cat/home/images/pdfs/15O/v_jornades.pdf

Es tracta d'unes jornades organitzades pel Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i
Promoció de les Dones adscrites a la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida en el marc
del Màster Oficial Online en Agents d'Igualtat d'Oportunitats per a les Dones: àmbit rural
 
 
10 d'OCTUBRE de 2012 | Sala d'Actes del Rectorat
SEMINARI LA PANTALLA MILITANT: Audiovisual i contrainformació a Catalunya
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/SEMINARI_LA_PANTALLA_MILITANT.pdf

Coordinadors:  Jorge Nieto,  Joana Soto i  Sandro Machet t i
 

http://www.cdp.udl.cat/home/images/pdfs/15O/v_jornades.pdf
http://www.cdp.udl.cat/home/images/pdfs/15O/v_jornades.pdf
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8 d'OCTUBRE de 2012 | Aula Magna de la Facultat de Medicina
XXVII JORNADES DE BIOÈTICA Nous reptes per la Medicina del segle XXI
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/27JornadesBioetica2012.pdf

Com ben bé s’afirma , la medicina ha canviat més en 25 anys que en els 25 segles anteriors Vivim en un procés
de canvi molt important en el món de la medicina. L’ús del mètode científic, l’augment de la recerca biomèdica,
l’ús de les tecnologies de la informació, la limitació dels recursos, entre d’altres, fan que calgui donar noves
respostes a les velles preguntes de la medicina. En aquestes jornades es repassen diferents aspectes en
l’exercici actual de la professió, principalment en el tema del menor madur.
 
 
4-5 d'OCTUBRE de 2012
I Congrés Internacional sobre CRÍTICA FILOLÒGICA i ECDÒTICA. Textos catalans dels segles XIX i XX
http://www.catedramariustorres.udl.cat/recerca/reunions/congres_filologia_triptic.pdf

L a  f i l o l o g i a  d ' a u t o r  e n  e l s  e s t u d i s  l i t e r a r i s
 
 
4-5 d'OCTUBRE de 2012
Col·loqui internacional L’ÉCRITE DE LA VIOLENCE dans la francophone des XXe et XXie siècles
http://www.filcef.udl.cat/Web%20La%20violence/ecrire%20la%20violence.htm

La « violence » est un concept fort complexe, qui admet une large multiplicité d’interprétations, de nuances, et
qui peut être abordée depuis plusieurs points de vue. Ceci donne lieu en parallèle à un fleurissement d’initiatives
qui se proposent de définir et de classer de différents types de violence. 
 
  
1-4 d'OCTUBRE de 2012
X Simposi i VII Ibèric sobre MADURACIÓ i POSTCOLLITA de fruites i hortalisses
http://www.postlleida2012.com/

La trobada científica, que s'organitza en sis sessions temàtiques, presentarà els resultats de les
investigacions realitzades pel que fa als aspectes fisiològics, tecnològics i patològics que afecten la qualitat i
s e g u r e t a t  d e l s  p r o d u c t e s  h o r t o f r u c t í c o l e s
 
 
2 d'OCTUBRE de 2012  Sala de Juntes Facultat de Dret i Economia|
II Jornada de VOLUNTARIAT SOCIAL
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/JornadaVoluntariat2012.pdf

Una de les línies prioritàries d’acció de la Federació Catalana de Voluntariat Social és la de sensibilitzar la
població a l’entorn del voluntariat social com a espai d’atenció al conjunt de les necessitats i dèficits comunitaris
 
 

http://www.catedramariustorres.udl.cat/recerca/reunions/congres_filologia_triptic.pdf
http://www.filcef.udl.cat/Web%20La%20violence/ecrire%20la%20violence.htm
http://www.postlleida2012.com/
http://www.catedramariustorres.udl.cat/recerca/reunions/congres_filologia_triptic.pdf
http://www.filcef.udl.cat/Web%20La%20violence/ecrire%20la%20violence.htm
http://www.postlleida2012.com/
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  Vestíbul del Rectorat19 de SETEMBRE - 12 d'OCTUBRE de 2012 |
EXPOSICIÓ: 25 anys de Col·legi, 25 anys de Periodisme
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/expo_periodisme/

El Col·legi de Periodistes de Catalunya celebra durant aquest 2012 els seus 25 anys de vida. Per
aquest motiu, us convidem a la inauguració de l’exposició “25 anys de Col·legi, 25 anys de Periodisme”. Tot
seguit es farà una taula rodona amb tots els presidents del CPC Lleida al llarg d’aquests 25 anys
 
 
21 de SETEMBRE - 21 de NOVEMBRE de 2012
EXPOSICIÓ: Lleida sota les bombes: 75è aniversari de l'ATAC AERI A LLEIDA
http://blocbibliotecadelletres.blogspot.com.es/2012/09/lleida-sota-les-bombes-75e-aniversari.html

Des de la Biblioteca de Lletres volem recordar aquest trist episodi de la història de la ciutat i retre homenatge a
l e s  v í c t i m e s  m i t j a n ç a n t  u n a  e x p o s i c i ó .
 
  

  Teatre de l'Escorxador i Cafè del Teatre20 de SETEMBRE de 2012 |
Festa del VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/voluntariat/

Representació de l'obra de teatre . Actuació de la colla castellera de Los Marracos de laMy Lleida
UdL. Concert de rock amb Tremendos. Novament a la festa del Voluntariat Lingüístic de la Universitat de Lleida,
els Tremendos ens oferiran un festiu concert amb els seus grans èxits i algunes de les cançons que formaran
p a r t  d e l  s e u  q u a r t  t r e b a l l .  
 
 
 17 de SETEMBRE al 23 de NOVEMBRE de 2012  Sala de Juntes Dret i Economia|
Conferències: Matins EMPRENEDORS a la UdL
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/EMPRENEDORS2012.pdf

 
| Planta -1 Edifici Polivalent de CappontDe l'1 al 31 d'AGOST de 2012 

EXPOSICIÓ fotogràfica: Uns minuts a Nicaragua
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/expo_nicaragua/

L’exposició “Uns minuts a Nicaragua” és un recull fotogràfic en el que es passejarà per diferents àmbits de la
realitat d’un poble gairebé desconegut, que ofereix varietat de sensacions que van des dels sabors tropicals de
la seva gastronomia fins la felicitat transmesa pels somriures dels nens
 
 

http://blocbibliotecadelletres.blogspot.com.es/2012/09/lleida-sota-les-bombes-75e-aniversari.html
http://blocbibliotecadelletres.blogspot.com.es/2012/09/lleida-sota-les-bombes-75e-aniversari.html
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Del 5 al 30 de JUNY de 2012 | Galeria de l'Institut d'Estudis Ilerdencs
EXPOSICIÓ fotogràfica: Intimitat al descobert
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/expo_intimitat/

Aquesta mostra ha estat organitzada pels alumnes de l’assignatura d’Organització d’Esdeveniments Públics del
Grau de Comunicació i Periodisme Audiovisuals de la UdL. Les imatges són obra de l’alumnat del grau i han
estat seleccionades amb la col·laboració de la professora de fotografia, Iolanda Gòdia, que també hi ha
participat.
 
 

| Sala d'exposicions del Centre de CulturesDel 16 de MAIG al 15 de JUNY de 2012 
EXPOSICIÓ fotogràfica: Retrats d'una ciutat / Varis autors
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/expo_retrat/

Exposició de les fotografies realitzades pels alumnes del curs “Retrat d’una Ciutat” que va coordinar Xavier Goñi
i va impartir Josep Bou en el marc de la 18a edició de la Universitat d’Estiu de la UdL el juliol de 2010. 
 
 
10 de MAIG de 2012 | Edifici del Rectorat
XIV FESTA DE LA CREACIÓ, Homenatge a J.V. Foix

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/images/documents-premsa/FestaCreacioUdL2012.jpg

El Departament de Filologia Catalana i Comunicació, amb la col·laboració de la Facultat de
Lletres, organitza una nova edició de la Festa de la Creació, dedicada enguany a homenatjar al poeta català
J.V.Foix.
 
 
Del 9 al 30 de MAIG de 2012 | Centre de Cultures i Auditori d'Ibercaja
Cicle de conferències: DESTINS LLUNYANS, VISIONS PROPERES

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/images/documents-premsa/destinsllunyansvisionsproperes.jpg

Cicle de xerrades amb la finalitat de donar a conèixer la varietat de diferents països del món en clau de
Turisme. Vine a conèixer la cultura de Bolívia, Marroc, Senegal i el concepte de Turisme Solidari, a més a més
de gaudir d'uns tastets culturals de cada país.
 

3 i 17 de MAIG de 2012 | Edifici del Rectorat
III Jornades sobre TURISME CULTURAL I PATRIMONI

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/TurismePatrimoni2012.pdf

Turisme i patrimoni: noves relacions socials en temps de crisi.
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Del 3 al 31 de MAIG de 2012 | Facultat de Ciències de l'Educació
EXPOSICIÓ: A PARTILHA / Rogelio López Cuenca

/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/expo_partilha/

A partilha és una traducció de  (El repartiment), que sorgeix del text Le partage Le partage du
 (Jacques Rancière, 2000), en el qual el filòsof francès desenvolupa una idea estètica de la políticasensible

segons la qual l’estètica s’estructura a partir de la divisió del sensible. En aquest sentit, considera que les
relacions de poder generen formes estètiques i, inversament, les expressions culturals representen o
simbolitzen el poder o contrapoder. Així podem afirmar que tot acte estètic és polític.
 
 
Del 13 al 18 d'ABRIL de 2012 | Edifici del Rectorat
9a SETMANA DE LA COMUNICACIÓ: Identitat i comunicació corporativa: la construcció d'una marca

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/SetmanadelaComunicacio2012UdL.pdf

Temes tan variats com ara el territori, l'enologia, la salut, l'esport, els mitjans de comunicació o les ciutats de
Lleida i Barcelona, s'abordaran des de la perspectiva de la creació d'una marca. Periodistes, escriptors,
productors, professors universitaris com ara Vidal Vidal, Enric Marín o Josep Bargalló, entre altres, han estat
convidats a participar-hi.
 
 
 13 i 14 d'ABRIL de 2012 | Edifici del Rectorat
VII JORNADA SOBRE LITERATURA I ENSENYAMENT / Literatura, ensenyament i recursos digitals. 

http://www.catedramariustorres.udl.cat/activitats/index.php?op=9

L’anomenada «Galàxia Internet» —apel·latiu encunyat pel sociòleg Manuel Castells sobre el model de la
reeixda «Galàxia Gutemberg» de McLuhan— ofereix uns recursos molt útils per al docent i per al discent, tant
per a l’ensenyament com per a l’aprenentatge de la literatura.
 
 
Del 12 d'ABRIL a l'11 de MAIG de 2012 | Sala d'exposicions del Centre de Cultures
EXPOSICIÓ: TERRITORI LOCAL / Fotografies d'Anna Isan Corbella

/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/expo_territori/

L'exposició presenta una desena d'imatges en color que formen part d'un projecte de 52
fotografies realitzades durant el 2010 als municipis d'Ivars d'Urgell i Vilasana per la dissenyadora gràfica i
fotògrafa lleidatana Anna Isan
 
 

http://www.catedramariustorres.udl.cat/activitats/index.php?op=9
http://www.catedramariustorres.udl.cat/activitats/index.php?op=9
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Del 12 d'ABRIL al 9 de MAIG de 2012 | Passadís de la 2a planta del Rectorat
EXPOSICIÓ: Caritat, un llibre almoina. Poesia solidària de Jacint Verdaguer

/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/expo_verdaguer/

El poeta posa l’ofici d’escriptor al servei de la seva generositat i de la crida a la solidaritat amb el poble andalús,
atuït per la catàstrofe dels terratrèmols la vigília de Nadal de 1884. L’exposició ens situa en els canvis
econòmics i polítics de la societat de la darrera meitat del segle XIX, marcada per la Revolució industrial i
l’aparició d’una nova pobresa, en especial entre dels obrers de fàbrica a les viles i ciutats i de la pobresa
endèmica dels camperols.
 
 
De l'1 d'ABRIL al 15 de MAIG de 2012 | Sala d'Actes del Rectorat
EXPOSICIÓ: DESMUNTEM MITES? Violència masclista en la parella

/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/expo_violencia/

L'exposició, cedida per l'Institut Català de les Dones, acompanya el curs "La violència de gènere en les
relacions de parella", impartit per Daniel Gabarró
 
 
22 de MARÇ de 2012 | Sala d'Actes del Rectorat
JAZZ a la UdL / RENÉ MARIE QUARTET

/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/jazz/

Tant la tècnica com l'actitut escènica de René Marie serveixen per definir-la com una cantant
que incorpora elements de modernitat a la tradició. El seu treball és una continuació i actualització del llegat de
les grans dames del jazz, cantants per les quals ella sent respecte i a les que rendeix homenatge amb el seu
art.
 
 
17 de MARÇ de 2012 | Centre de Cultures (Cappont)
Jornada de DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES

/serveis/oficina/documents-premsa/JornadaDidacticaCiencies.pdf

Us proposem celebrar una jornada conjunta entre professorat d’infantil, primària i secundària en què puguem
coincidir en una xerrada inicial amb interessos comuns i posteriorment agrupar-nos en tallers per interessos o
nivells.
 
   
Del 16 de MARÇ / 16 de JUNY de 2012 | Biblioteca del Rectorat
EXPOSICIÓ: La Capella Sixtina 500 anys després

http://blocbibliotecadelletres.blogspot.com.es/2012/03/la-capella-sixtina-500-anys-despres.html

La Biblioteca de Lletres fa una exposició sobre la Capella Sixtina per commemorar-la 500 anys
després de la seva construcció
 

http://blocbibliotecadelletres.blogspot.com.es/2012/03/la-capella-sixtina-500-anys-despres.html
http://blocbibliotecadelletres.blogspot.com.es/2012/03/la-capella-sixtina-500-anys-despres.html
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16 de MARÇ de 2012 | Campus de Cappont
V Jornada de TREBALLS DE RECERCA

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/TdR_2012.pdf

La Jornada ofereix un espai per a que els alumnes de primer de batxillerat puguin assitir a la presentació dels
Treballs de Recerca de l'alumnat de segon de batxillerat escollits d'entre tots els proposats pels instituts de la
demarcació de Lleida.
 
   
8 de MARÇ de 2012 | Hall de la planta -1 de l'Escola Politècnica Superior (Cappont)
8 de MARÇ a la UdL / DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/component/content/article/6-novetats/166-8-de-marc

La Universitat de Lleida commemora aquesta data amb un seguit d'actes coordinats des del
Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones.
 
 
Del 2 al 15 de MARÇ de 2012 / Passadís de la 2a planta / Rectorat
Del 16 al 30 de MARÇ de 2012 / Hall de la planta -1 / Facultat de Dret i Economia
EXPOSICIÓ: LA LLUITA PER L'OPORTUNITAT DE VIURE / Les dones durant la segona
república, la guerra, el franquisme i la construcció de la democràcia

/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/expo_lluitaviure/

Exposició organitzada amb motiu de la celebració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, pel Centre
Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats de la Universitat de Lleida, amb la col·laboració de l'Institut Català de les
Dones. 
 
 
Del 2 al 30 de MARÇ de 2012 | Hall de la planta -1 de l'Escola Politècnica Superior
(Cappont)
EXPOSICIÓ: Amb "A" d'AstrònomA
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/expo_adastronoma/

Exposició organitzada amb motiu de la celebració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. La mostra està
dedicada a astrònomes de diferents segles i països, l'aportació a l'Astronomia de les quals ha tingut rellevancia
mundial
 
 

http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/component/content/article/6-novetats/166-8-de-marc
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/component/content/article/6-novetats/166-8-de-marc
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1 de MARÇ | Centre de Cultures (Campus de Cappont)
Symposium de tractament d'INDUCCIÓ EN CÀNCER DE PULMÓ
/serveis/oficina/documents-premsa/SymposiumInduccioCancerPulmo.pdf

La segona edició d'aquest simpòsium està dedicada exclusivament a la modalitat de tractament
per inducció del càncer de pulmó. La trobada pretén ser un fòrum de debat d'oncòlegs mèdics, radioterapeutes,
cirurgians toràcics, pneumòlegs i radiòlegs dedicats al tractament del càncer de pulmó.
 
 
Del 23 de FEBRER al 23 de MARÇ de 2012
EXPOSICIÓ: Jordi Gort / Extractes del manual de supervivència estel·lar
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/expo_gort/

La mostra presenta 78 il·lustracions a color de l'artista lleidatà Jordi Gort, de tamany A4,
acompanyades del seu corresponent relat, que es podrà visitar del 23 de febrer al 23 de març al Centre de
Cultures de Cappont
 
 
Del 21 de FEBRER al 15 de MARÇ de 2012
EXPOSICIÓ: 15 edició del Concurs de cartells de la Universitat d'Estiu
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/expo_estiu/

L'exposició mostra els 44 treballs presentats a la 15ena edició del Concurs de cartells per a la
Universitat d'estiu 2012 que tindrà lloc del 2 al 27 de juliol proper
 
 
Del 20 de FEBRER al 12 de MARÇ de 2012
CONCURS "Idea UdL" de Desenvolupament d’IDEES DE NEGOCI INNOVADORES
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/ConcursIdeaUdL.pdf

Aquesta iniciativa s’engloba dins el Pla d’Actuacions 2012 del Trampolí Tecnològic i pretén
impulsar la creació d’empreses innovadores i/o basades en coneixement tecnològic promogudes per estudiants,
titulats o investigadors en formació de la UdL, i fomentar la cultura de la innovació.
 
 
Del 16 de FEBRER al 22 de JUNY de 2012
EXPOSICIÓ: MUNTANYA CONSTRUÏDA / El patrimoni arquitectònic del Parc Natural de
l’Alt Pirineu
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/expo_muntanya/

El Parc Natural de l’Alt Pirineu està format per 15 municipis repartits en dues comarques i un gran nombre
d’elements arquitectònics escampats per l’extens territori. L’exposició Muntanya Construïda és un ampli recull
de les formes construïdes que han perdurat fins els nostres dies i permet acostar-se als tipus de vida que han
existit a la zona del Parc i, per extensió, a d’altres valls del Pirineu català
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 F i n s  a l  2 6  d e  M A R Ç  d e  2 0 1 2

XXIV Premi Literari SANT JORDI
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/bases_santjordi2012.pdf

La Facultat de Ciències de l'Educació convoca el  en les modalitats de conteXXIV Premi Literari Sant Jordi
infantil (fins als 8 anys), conte juvenil (a partir de 9 anys) i conte per adults, amb una extensió màxima de 10
folis. Hi podrà participar qualsevol persona vinculada a la UdL, professorat, personal administratiu i de serveis o
estudiantat. 
 

 F i n s  a l  1 3  d ' A B R I L  d e  2 0 1 2
VIII Concurs de Fotografia MIRADES PEDAGÒGIQUES
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/bases_fotografia2012.pdf

La Facultat de Ciències de l’Educació de la UdL convoca el VIII Concurs de Fotografia, sota el lema ‘Mirades
pedagògiques’, amb l’objectiu de promoure per mitjà de la creació fotogràfica i audiovisual una cruïlla de
mirades a l’entorn del fet educatiu. 
 
      
Del 14 de FEBRER al 24 d'ABRIL de 2012  | Edifici Polivalent (Cappont)
Seminari d'ESCRIPTURA DRAMÀTICA i Dramatúrgia Escènica: PROCESSOS DE
CREACIÓ ESCÈNICA (3)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/dramaturgia/

Per tercer any consecutiu dediquem el Seminari als misteris de la creació. Homes i dones de teatre, circ i
dansa,compartiran amb tots nosaltres la seva tècnica d'actuar prodigis.Deu sessións per conéixer de primera
mà, el procés de gestació que s'esdevé dins les estranyes de l'ésser més extraordinari de la creació: l'artista.
 
   

 8 FEBRER - 18 ABRIL de 2012
IX Curs d’Historia del PENSAMENT POLÍTIC CATALANISTA CONTEMPORANI
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/PensamentPoliticCatalanistaContemporani2012.pdf

Aquest curs repassa els principals textos que fonamenten el pensament polític catalanista, paral•lelament amb
el seguiment dels fets històrics des dels finals del segle XIX, fins els nostres dies.
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GENER - ABRIL de 2011 
FILMOTECA TERRES DE LLEIDA / Gener - Abril 2011
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2012/filmoteca/

La Filmoteca commemora el 40è aniversari de la Facultat de Lletres amb una selecció de films
escollits pels diferents actors que la integren. A més, continuarà amb la revisió  maximalista del western, amb la
voluntat d’abastar el desenvolupament global d’aquest tipus argumental, el més genuïnament americà i
cinematogràfic, en els seus diferents moments cronològics i estilístics.
 
 
Fins al 7 d'ABRIL de 2012  Centre de Cultures (Cappont)|
EXPOSICIÓ: A l'altra banda del riu / Antoni P. Vidal
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/Exposicio-alaltrabandadelriu-Antoni-P-Vidal.pdf

Sempre en diríem fora el pont, de l'altra banda. Allà on es fonen les bigues, que són ponts, d'un sostre, que és
un cel fet d'ombres i rius amb cor d'ocell. Allà on es troben les dues bandes d'un mateix mirall, que només torna
el reflex als ulls de qui el mira.
 
 
Fins al 15 de MARÇ de 2012  Biblioteca del Rectorat|
EXPOSICIÓ: Joaquín Costa, el León de Graus
http://blocbibliotecadelletres.blogspot.com/2011/12/exposicio-joaquin-costa-el-leon-de.html

En motiu del centenari de la mort de Joaquin Costa, la Biblioteca de Lletres vol sumar-se als nombrosos actes
commemoratius que han tingut lloc al llarg de l'any per retre un homenatge a la seva figura de lluitador
incansable i donar a conèixer als usuaris les obres que poden consultar per aprofundir en el seu pensament
 
 
Fins al 15 de MARÇ de 2012  Biblioteca del Cappont|
EXPOSICIÓ: L'expressió artística a l'escola
/sites/universitat-lleida/sites/Sbd/sbd/cappont/Exposicions/expressioartistica.html

Aquesta exposició de fons bibliogràfics de la Biblioteca de Cappont està adreçada als futurs mestres d'infantil i
primària, que tindran la capacitat de fomentar la creativitat i potenciar el desenvolupament intel·lectual i social
dels alumnes a l'escola.
 
 

  Edifici del RectoratDel 26 d'OCTUBRE de 2011 al 25 d'ABRIL de 2012 |
XIX TEMPORADA MUSICAL de la UdL. Àula de Música de la UdL
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2011/temporada_musical/

 
La XIX Temporada Musical de la UdL inclou, a més de concerts, un seguit de cursos de lliure elecció i activitats,
com son el programa Òpera Oberta, el Liceu a la UdL, el Cor de la UdL, etc.
 
 

http://blocbibliotecadelletres.blogspot.com/2011/12/exposicio-joaquin-costa-el-leon-de.html
http://blocbibliotecadelletres.blogspot.com/2011/12/exposicio-joaquin-costa-el-leon-de.html
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 Fins al 31 de MARÇ de 2012
VII Edició dels PREMIS a TREBALLS DE RECERCA d'estudiants de batxillerat i cicles
formatius de grau superior
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/treballsrecerca/

El Vicerectorat d'Estudiantat de la UdL organitza, amb el patrocini del Consell Social , la setena
edició dels Premis a Treballs de Recerca adreçats a estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior.
S'atorgaran catorze premis, dos per a cadascuna de les temàtiques generals i un premi per a cadascuna de les
temàtiques específiques.
 
 
Fins el 10 de FEBRER de 2012
CONCURS de CARTELLS de la UNIVERSITAT D'ESTIU de la UdL
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/estiu/cartell2012/

 
El Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària de la Universitat de Lleida convoca el tretzè
concurs de cartells per anunciar l'edició de l'any 2010 de la Universitat d'Estiu de la UdL. El concurs és adreçat
a tothom que hi vulgui participar
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