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Entitats i activitats culturals amb entrada reduïda per a la comunitat universitària (acreditació amb el carnet UdL): [
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/culturals/decasaestant/ ]Animac [ http://www.animac.cat/ ], Auditori Enric Granados, [
https://auditorienricgranados.cat/ ] Jazz Tardor, [ http://www.quadrantcorner.com/jazztardor/ ] Som Cinema [
https://www.somcinema.cat/ ]

09/06/22. Presentació Epistolari V-. Les cartes entre Josep Vallverdú i Guillem Viladot [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20220609_presentacio_epistolari_viladot.pdf ]

, a propòsit de l'Any Viladot
03/06/22. Festival de novel·la negra i criminal de Lleida El Segre de Negre [ https://elsegredenegre.cat/ ]. Col·laboració
en la Inauguració, taula rodona sobre la producció i edició de la novel·la negra i lliurament del Premi Trajectròria
Literària (Programa [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20220603_SegredeNegre_triptic_pagines.pdf
], Cartell [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20220603_SegredeNegre_cartell.pdf ])

28/05/22. Jornada d'estudis Rei Pere El Cerimoniòs, emmarcada en l'Harpia Balaguer Medieval [
http://www.balaguer.cat/portal/10/?EC=ReadArticle&ArticleID=26787 ] (27,28 i 29 de maig) (Programa)
26/05/22. Taula rodona Ramon de Cardona. Poder, guerra i diplomàcia [

/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20220526_taula_rodona_ramon_cardona_Bellpuig_cart
]. En motiu del 5è centenari de lam ort de qui fou virrei de Sicília i Nàpols. Teatre Armengol de Bellpuig, 19.30h (

Invitació [

/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20220526_taula_rodona_ramon_cardona_Bellpuig_invit
])

25/05/22. Jornada 30 Anys de Jazz a la UdL [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20220525_jornada_jazz_cartell.pdf ]: 18h:

Taula rodona, 21h: Concert Joana Cebolla Quintet
20/05/22. La Cuirassa. Espai de memòria i riquesa patrimonial. Jornada sobre estudis i difusió del patrimoni històric
jueu a Catalunya [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20220520_la_cuirassa_jornada__.pdf ].
19/05/22. Xerrada Camus Vs Sartre. Entre la llibertat i la justícia [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20220519_presentacio_camus_vs_sartre_cartell_.pdf
]. A propòsit del llibre Camus Vr. Sartre. Amb la intervenció d'Antoni Gelonch (autor) i Marc Macià (professor

d'història contemporània de la UdL). En col·laboració amb el Departament d'Història.
28/04/22. Taula redona Els Torres i la política: Humbert, Víctor, Màrius [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20220428_presentacio_els_torres_cartell.pdf ]

. A propòsit del llibre Víctor Torres. Una vida republicana. Amb la intervenció de Conxita Mir Curcó, Jaume Barrull
Pelegrí, Francesc Foguet Boreu, Manel López Esteve (autor)
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26/04/22. Jornada Lleida i el País Valencià [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20220426_jornada_valencia_cartell.pdf ]. A

propòsit de la presentació del llibre La roca del migjorn, a càrrec de Javier Palomo (autor), Carles Rabassa (UJI de
Castelló), Joan J. Busqueta (UdL)
20/04/22. Presentació del lllibre No ho diguis a ningú, a càrrec de Joan Biscarri (autor), Ester Enrich i Jaume Puy (
+info [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20220420_presentacio_biscarri_cartell_r.pdf ]

)
18/03/2022. Jornada El sistema concentracionari franquista a Catalunya. A propòsit del llibre El passat fosc del
turó, a càrrec de Gerard Pamplona (autor i professor de la UPF) i Marc Macià (professor UdL). En col·laboració
amb el Departament d'Història. (+info) [

/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20220318_seminari_sistema_concentracionari_franquis
]

22/11/21. Presentació del llibre Una nova cultura per al poble. El Congrés de Cultura Catalana i la modernització de
la catalanitat (1975-1977) de Mariona Lladonosa i Manuel Lladonosa. (+info [

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/agenda/Presentacio-del-llibre-Una-nova-cultura-per-al-poble.-El-Congres-de-Cultura-Catalana-i-la-modernit
]) (invitació [

/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20211122_presentacio_llibre_lladonosa_targeto_invitac
])

13/10/21, 12h. Recepció institucional als esportistes de la UdL amb medalla en Campionats Universitaris de
Catalunya (+info). [
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Els-esportistes-de-la-UdL-sumen-31-medalles-en-els-universitaris-catalans/ ]

22/09/21, 19h. Presentació del llibre El contrato social entre generaciones, a càrrec de Fidel Molina (autor) i Joan J.
Busqueta (vicerector de Cultura i Extensió Universitària). Sala Víctor Siurana Edifici Rectorat (+info) [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20210922_presentacio_llibre_fidel_molina_poster.pdf
]

18/09/21. III Jornada d'Estudis Rei Pere El Cerimoniòs, Harpia Balaguer Medieval (amb la col·laboració del
Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària). (Programa) [

/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20210918_jornada_harpia_balaguer_pere_cerimonios.p
]

14/09/21, 11.30h i 18h. Jornada de Cultura a la Universitat. Commemoració del 700 Aniversari de la mort de Dante
Alighieri, Sala Víctor Siurana Edifici Rectorat (+Info [

/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/Cartell-jornada-de-cultura-a-la-universitat-2021_extern_
])
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Carta d'Universitats i Cultura [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/carta_universitats_i_cultura_document.pdf ].

El compromís de la Xarxa Vives amb la dimensió cultural a les universitats. (Document aprovat pel Consell General
de rectores i rectors de la Xarxa Vives d'Universitats, 06/07/2021).
Una obra coeditada per Edicions i Publicacions de la UdL, guardonada com a millor coedició interxarxa en els III
Premis Joan Lluís Vives de la Xarxa Vives d'Universitats (Veure +) [
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Una-obra-coeditada-per-la-UdL-premi-de-la-Xarxa-Vives/ ].
12/06/2021) XXVIII Temporada Musical de la UdL [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20210612_arboretum_concert_poster.pdf ]

Els violoncels oblidats del segle XVIII . Amat Santacana i Clàudia Romaní, violencels. David Santacana,
clavicèmbal [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/culturals/temporada_musical/ ](. Concert a l'Arborètum-Jardi Botànic de
Lleida. Entrada gratuïta amb inscripció prèvia a cultura@udl.cat
4-5/06/2021 Festival de novel·La negra i criminal de Lleida "El Segre de Negre" [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20210604_El-Segre-de-Negre_llibret-2021.pdf
]. Col·laboració en les activitats d'Inauguració, taula rodona "Els professionals del crim" i lliurament del Premi

Trajectòria Literària, el 4 de juny a l'Edifici Rectorat-Facultat de Lletres
27/05/2021 Presentació del llibre "El català. La llengua efervescent" [

/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20210527_presentacio_llibre_catala_efervescent_cartel
] [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20210525_presentacio_premi_lladonosa_targeto.pdf
]( Edifici del Rectorat-Facultat de Lletres

25/05/2021 Presentació de l'obra guanyadora del 30è Premi Lladonosa d'Història Local dels Països Catalans [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20210525_presentacio_premi_lladonosa_targeto.pdf
] (Edifici del Rectorat-Facultat de Lletres.

Medalles d'esportistes de la UdL en els Campionats Universitaris de Catalunya 2021 (Atletisme-duatló-judo [
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/La-UdL-aconsegueix-19-medalles-en-atletisme-duatlo-i-judo/ ], arts marcials [
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Dos-medalles-mes-per-a-la-UdL-en-arts-marcials/ ], fútbol femení [
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/El-futbol-femeni-dona-la-primera-medalla-a-la-UdL-en-els-Campionats-de-Catalunya-2021/
], karate [ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Dos-alumnes-de-la-UdL-campions-als-universitaris-catalans-de-karate/ ]).

Setmana de Sant Jordi 2021 a la Universitat [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/2021_sant_jordi_setmana.pdf ]

Presentació del llibre de la VI Beca Terra d'Ateneus [

/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20210421_presentacio_llibre_beca_ateneus_targe
](22/04/2021). Presencial amb reserva i en línia (streamin) .

Joan Margarit en la memòria. Recital de poesia i piano [

/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20210423_recital_poesia_cartell_versos_25-anys.
] (23/04/2021). Presencial amb reserva i en línia (Streaming).
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JULIOL de Música i Poesia de Balaguer 2021 [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20210725_juliol_musica_poesia_bada_pas_reduit.pdf
]. Amb la col·laboració del Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària.

(12/03/2021) "Europa, d'on vens? on vas?..." [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20210312_Diptic-IREL-2020_cartell_europa.pdf
] . Sessió en streaming. Dins el cicle de conferències "L'atri dels gentils (humanisme i transcedència)".

05/03/2021 XII edició Espai Despuig [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20210305_espai_despuig_taularodona.pdf ]

Taula rodona "Generar i compartir coneixement en l'espai local: desenvolupament territorial i consciència social"
1r trimestre curs 2020-21) "Mentrestant... de casa estant" [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/culturals/decasaestant/ ].
Programació cultural Vicerectorat (Aula de música i Aula d'Extensió Universitària).
II Jornada d'Estudis Rei Pere El Cerimoniós "Harpia Balaguer Medieval" (veure+) [
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/agenda/II-Jornada-dEstudis-Rei-Pere-El-Cerimonios-Harpia-Balaguer-Medieval/ ]

Inauguració del curs 2020-21 de les Aules d'Extensió Universitària (21/09/2020). Informació [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20200921_AEU-2020-21_inauguracio_noticia_web.pdf
].

Filmoteca Terres de Lleida / Cine-Ull [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20200921_filmoteca_2020_programa_cine_ull.pdf
](Programació setembre, octubre, novembre 2020)

"Dia de la Dansa" a la Universitat: "Dansa en desconfinament" (càpsules impartides per la directora del Grup de
Dansa Contemporània) i actuació de Dansa individual fusionada virtualment (grup coordinat per Nuria Selvas).
(enllaços als videos +) [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/culturals/dansacontemporania/ ]
"Sant Jordi virtual" a la Universitat. Projecte "Para l'orella" [ https://open.spotify.com/user/wpxafmek7bpqwl2mi42mcd70j ] de
l'Institut de Llengües a Spotify. (veure+) [
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Musica-i-un-joc-de-paraules-en-un-Sant-Jordi-virtual-a-la-UdL/ ]

Projecte "Mirall que em mires". Assaig virtual durant el confinament de l'Orquestra Ensemble i la Coral UniCorn de
la Universitat de Lleida. (veure+) [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/culturals/ ]
El Casal de la Dona visita l'Edifici del Rectorat Facultat de Lletres, dins el Programa "La Ciutat amb la Mirada de les
Dones" de la Regidoria d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes de l'Ajuntament de Lleida (12/02/2020).
Representants del Projecte Life Long Learning "Transversalis" visiten l'Edifici del Rectorat-Facultat de Lletres
(06/02/2020).
Jornada homenatge a Prim Bertran i Roigé, 03-04/12/2019. (Col·laboració del Vicerectorat de Cultura i Extensió
Universitària). (cartell) [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/DocumentsVAC/20191203_iei_homenatge_prim_bertran.pdf ]
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La UdL obre els claustres del Rectorat al teatre (04/10/2019). (+info) [
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/Activitats-externes/20191004_teatre_claustre_noticia.pdf ]

Sis esportistes de la UdL, entre els universitaris catalans més destacats. (+info) [

/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/Activitats-externes/20191002_UB_cloenda_campionats_universitaris_no
]

I Jornada d'Estudis Rei Pere el Cerimoniós a Balaguer, 13/09/2019. (Col·laboració del Vicerectorat de Cultura i
Extensió Universitària). (cartell) [

/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/.galleries/docs/Activitats-externes/20190913_jornada_balaguer_pere_cerimonios_cartel
]

Premi Joan Lluís Vives a la millor coedició interxarxa per Edicions i Publicacions de la UdL. (+info) [
https://www.vives.org/2019/07/12/les-editorials-de-la-ub-uab-udg-udl-upc-i-urv-guanyadores-dels-i-premis-joan-lluis-vives/ ]
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