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Activitats paral·leles durant la Setmana 

 
 
Edicions i Publicacions 
Descompte del 10% sobre el PVP de tots els llibres 
Descompte del 5% habitual en productes de merchandising per a la comunitat universitària. 
Novetats bibliogràfiques  
Més informació: https://www.publicacions.udl.cat/ 
 
Sant Jordi a les Biblioteques de la UdL 
Per Sant Jordi la Biblioteca us regala un llibre (des del 23 d'abril i fins exhaurir els exemplars) 
Informació (disponible el 23 d’abril) http://bid.udl.cat/ca/ 
 
Del 16 al 22 d'abril 
X Setmana de la Sostenibilitat i la Salut (Tallers, taules rodones, concert) 
Organitza:  Comissió de Sostenibilitat i Emergència Climàtica  
Formats virtual i presencial 
Més informació: 
https://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vinf/mediambient/setmanasostenibilitat/ 
 
Del 19 al 22 d’abril 
18a Setmana de la Comunicació (Cicle de conferències)  (De 16h a 20h) 
Organitza: Departament de Filologia Catalana i Comunicació 
Formats presencial i en línia 
Més informació: http://www.setmanadelacomunicacio.udl.cat/ca/ 
 
Del 20 al 22 d’abril 
VI Semana de las Letras Hispánicas (Conferències i taller) 
Organitza: Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica 
Format virtual (emissió en directe) 
Més informació:  http://www.filcef.udl.cat/es/activitats/pagina-1/ 
 

Exposicions 
 
XII PVCFPLASMA   
Organitza: Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal 
Lloc: Edifici principal (AB) de l’ETSEA (passadís 1a planta) 
Més informació: http://www.pvcf.udl.cat/ca/noticies/ 
 
El silenci de la identitat  
Organitza: Deganat de la Facultat de Lletres  
Lloc: Vestíbul de l’Edifici Rectorat- Facultat de Lletres 
 
25 anys de la Declaració i de la Plataforma d'Acció de Beijing. Una mirada a través dels 
seus cartells 
Organitza: Centre d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones Dolors Piera 
Lloc: Planta -1 de l'Edifici Polivalent del Campus de Cappont 
Més informació: www.cdp.udl.cat 


