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ACTIVITATS / NOVETATS ANY 2015

RectoratDel 15 de desembre de 2015 al 19 de gener de 2016 | 
Exposició: Francesc Porta Vilalta, el compromís per Lleida i Catalunya
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2015/compromis/

 
La mostra, il·lustrada amb documents i fotografies provinents del fons documental
generat per Francesc Porta, s'estructura en cinc àmbits: l'entorn familiar, el
professional, la seua activitat intel·lectual (centrada especialment en la revista Labor), el seu ideari cívic
(plasmat en la idea de “fer ciutat”) i el seu paper en la reconstrucció del catalanisme a les terres de Ponent.
 

Centre de CulturesDel 2 de desembre de 2015 a l'11 de gener de 2016 | 
Exposició: FOTCIENCIA12
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2015/fotciencia/

 
La mostra presenta 49 imatges de la 12a edició del certamen nacional de
fotografia científica FOTCIENCIA, organitzat pel Consell Superior d'Investigacions
Científiques (CSIC) i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), amb l'objectiu
d'apropar la ciència als ciutadans a través de suggerents imatges científiques.
 

Del 28 d'octubre de 2015 al 4 de maig de 2016 | Edifici del Rectorat
XXIII TEMPORADA MUSICAL de la UdL. Àula de Música de la UdL
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/TemporadaMusicalUdL15-16.pdf

 
La XXIII 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.
 

   Del 16 d’octubre al 9 de novembre de 2015 | Planta baixa de l'EPS
Exposició: Fotònica: descobreix el poder de la llum; De la ficció a la realitat
http://eps.blogs.udl.cat/2015/10/16/gophoton/

 
L’any 2015 ha estat declarat Any Internacional de la Llum per part de les nacions Unides; l’ICFO-Institut de
Ciències Fotòniques, en el marc del projecte GoPhoton! ha creat una exposició itinerant amb l’objectiu de
divulgar la fotònica, el seu impacte i les seves possibilitats.
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Passadissos de La PensativaDel 15 d'octubre al 15 de desembre de 2015 | 
Exposició: BOSS-CELONA. Bruce Springsteen a Barcelona
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2015/bosscelona/

 
Aquesta col·lecció de fotografies de Francesc Fábregas es completa amb un petit
recull d’altres instantànies de l’artista de New Jersey preses per Fàbregas durant
concerts seus posteriors també celebrats a la Ciutat Comtal i que il·lustren la seua evolució física i estètica.
 

Biblioteca de CappontDel 8 d'octubre al 30 de novembre de 2015 | 
Exposició: El llegir no fa perdre l'escriure. Homenatge a Pedrolo, 25 anys de
la seva mort
http://biblioguies.udl.cat/c.php?g=387728&p=2630227

 
Enguany se celebra el 25è aniversari de la seva mort. Manuel de Pedrolo moria
deixant una obra ingent. Tanmateix, el seu llegat literari, ètic, polític i humà continua entre nosaltres i és per
aquest motiu que la Biblioteca de Cappont, a través del seu fons, li vol retre un homenatge..
 

Del 5 d'octubre de 2015 al 2 de març de 2016 | Biblioteca de Lletres
Exposició: Vincent Van Gogh
https://bibliotecalletres.wordpress.com/2015/10/05/exposicio-de-vincent-van-gogh/

 
La Biblioteca de Lletres us ofereix aquesta exposició per endinsar-vos una mica més a la vida i obra d’un
dels grans pintors com és en Vincent van Gogh.
 

Del 5 d'octubre al 2 de novembre de 2015 | Planta -1 del Centre de Cultures
Exposició: Viure en deutecràcia
http://www.coordinadora-ongd-lleida.cat/ca/agenda/_Expo_Viure_en_deutecr%C3%A0cia.asp?id=651EEEF7-19F1-4013-8814-00B89158C3BB

 
Exposició creada des de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD) "No Devem! No paguem!",
amb el suport i participació de l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG).
 

Del 30 de setembre al 30 d'octubre de 2015 | Vestíbul Facultat d'EPiTS
Exposició: Felicitat i persones grans
http://www.innovaciosocial.udl.cat/index.php/blog/in/ca/news/79

 
Davant la pregunta "Què us fa feliç?" obtindrem la resposta de persones de més de 65 anys que ens
presentaran la seva visió sobre la felicitat i es faran reflexionar sobre la mateixa, amb motiu del Dia de les
Persones Grans l'1 d'octubre.
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Planta -1 del Centre de CulturesDe l'1 al 30 de setembre de 2015 | 
Exposició: Identitat esculpida / Mar Hernández
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/noticies/1021-identitat-esculpida-l-esport-per-superar-el-cancer-de-mama

 
L'exposició és un projecte que neix de la necessitat d'expressió artística sorgida
del procés personal de malaltia del càncer de mama que va patir l'artista Mar
Hernández Plana, escultora de professió i vocació. Un procés que comporta una transformació, no només
física, sinó en tots els aspectes i facetes personals.
 

Del 30 de juny al 30 de setembre de 2015 | Biblioteca Facultat de Lletres
Exposició: Al voltant del camí de Sant Jaume
https://bibliotecalletres.wordpress.com/2015/07/07/al-voltant-del-cami-de-sant-jaume/

 
Deixat subjugar pels milers d’esglésies, convents i ermites que van ser testimoni d’un dels grans moviments
humans de l’història de l’Edat Mitjana i que ha arribat fins els nostres dies. I, per últim, encantant amb els
paisatges que trobaràs en tot aquest viatge que t’oferim..
 

Planta -1 de l'edifici PolivalentDel 7 al 31 de juliol de 2015 | 
Exposició fotogràfica: El llenguatge del cos
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2015/cos/

 
La mostra presenta els treballs de l'alumnat del taller de fotografia de l'anterior
edició de la Universitat d'Estiu de la UdL. Són un total de 25 obres, 5 per autor, que
es van gestar en el curs "El llenguatge del cos" impartit pel fotògraf saragossà, Rafael Navarro.
 

Planta -1 del Centre de CulturesDel 27 de maig al 17 de juliol de 2015 | 
Exposició | ARTS 20/25/40 / Autors diversos
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2015/arts/

 
Les darreres 20 portades de la revista ARTS han incorporat una col·laboració
fotogràfica. Aquesta exposició us presenta les vint fotografies originals en diàleg
amb una segona imatge que els mateixos autors i autores ens proposen corn a una "nova" portada, tal com
avui la concebrien. 20 portades per celebrar els 25 anys i els 40 números de la publicació, ni mes ni menys
que això..
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2a planta del RectoratDel 25 de maig al 15 de juny de 2015 | 
Exposició | Benestar i salut a través de l'experiència artística
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2015/benestar/

 
L’exposició ofereix una mostra de les composicions realitzades per 11 dones amb
fibromiàlgia en el marc dels tallers artístics del projecte. Les impulsores de la
iniciativa pretenen posar de manifest que la creativitat i l’art poden influir positivament en el benestar de les
pacients.
 

Planta -1 Centre de Cultures, CappontDel 5 al 22 de maig de 2015 | 
Exposició | Primavera Beautiful / Maria Cemeli
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2015/beautiful/

 
L'exposició de Maria Cemeli presenta una quarantena de collages de diferents
formats on es combinen tèxtils, cartró i paper de colors vius al voltant del leit motiv
de la primavera. A la Facultat de Ciències de l'Educació, Psicologia i Treball Social podem contemplar la
sèrie de 4 obres Habitat ad libitum.
 

Del  13  a l  30  d 'abr i l  de  2015  |  Vest íbu l  de l  Rec to ra t
Exposició | El futur comença avui / Retrats de Ramon Serrano
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2015/futur/

 
Organitzada per la Fundació Vicente Ferrer, amb el suport de l'Oficina de Desenvolupament i Cooperació de
la UdL, aquesta exposició mostra la situació d’exclusió i vulnerabilitat en la què viuen milers de persones a
l’Índia per formar part d’unes determinades castes o pel simple fet de ser dona.
 

F ins  a l  30  de  juny  de  2015  |  B ib l i o teca  de  L le t res
Exposició | Llengua i Cultura Occitana
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2015/creixement/

 
Aprofitant que a la nostra universitat s’imparteix el Grau d’Estudis Catalans i Occitans, la Biblioteca de
Lletres ha muntat aquesta exposició per donar a conèixer el nostre fons de llengua i literatura occitana.
Aquesta exposició durarà del 25 de març fins al 30 de juny de 2015.
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Planta -1 Edifici Polivalent, CappontFins al 14 d'abril de 2015 | 
Exposició | Els límits del creixement
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2015/creixement/

 
Aquesta exposició aborda les conseqüències d’un model de creixement,
aparentment infinit, que s’ha desenvolupat les darreres dècades. Analitza el què
això suposa per l’ecosistema del qual formem part i per a les generacions futures, a través dels dotze
plafons.
 

Fins al 17 d'abril de 2015 | Edifici del Rectorat
Exposició | Gregorio Marañón y Moya (1914-2002)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2015/gregorio/

 
L'exposició és un recorregut per la vida i l'arxiu personal d'aquest jurista, diplomàtic
i polític, fill del metge, historiador i humanista liberal Gregorio Marañón Posadillo.
Cedida per l'Arxiu General de la Universitat de Navarra, aquesta mostra ha estat organitzada pel Servei
d'arxiu i gestió de documents de la Universitat per commemorar que enguany, el Dia Internacional dels
Arxius està dedicat als arxius personals i familiars.
 

D e l  1 9  a l  2 5  d e  m a r ç  d e  2 0 1 5  |  D i v e r s o s  c a m p u s
5a Setmana de la Sostenibilitat: L'energia
/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vinf/mediambient/.galleries/images/imatges/5aSetmanaSostenibilitat.jpg

 
El concert de la inauguració anirà a càrrec del cantautor Cesk Freixas. L'actuació es sonoritzarà amb energia
solar d'Intiam Ruai i Fundació Terra. La festa es completa amb el carrusel ecològic Nautilus de La Baldufa i
jocs de fusta de Tombs Creatius.
 

Del 17 de febrer al  28 d'abri l  de 2015 |  Diversos campus
Seminari d'Escriptura Dramàtica i Dramatúrgia Escènica
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/culturals/espaideteatre/seminariescriptura/

 
Com ja és costum, 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 sessions per conèixer, de primera mà,
l’extraordinari fenomen que s’esdevé dins les entranyes de l’artista, l’ésser més extraordinari de la
Naturalesa: la gestació de l’obra d’art.
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Del 16 de febrer al 26 de març de 2015 | Edifici del Rectorat
Exposició fotogràfica | Somies o treballes? | Mercè Bellera
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2015/mercebellera/

 
“Somies o treballes?” és un projecte de fotografia artística que mostra l’ocupació
laboral dels seus protagonistes i la contrasta amb les seves professions desitjades,
desvetllant al públic la dicotomia moltes vegades present a la nostra societat entre el que “som” a nivell
professional i el que voldríem o “somiaríem ser”.
 

Del 10 de febrer al 6 de març de 2015 | Centre de Cultures
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2015/aulasomiada/

Exposició fotogràfica: L'aula somiada: una experiència educativa
transformadora a partir de la fotografia
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2015/aulasomiada/

 
Aquesta exposició presenta un projecte desenvolupat a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de
la UdL, a les assignatures Música i Arts Visuals i Sociologia de l'Educació de 1r curs del Doble grau
d'Educació Infantil - Educació Primària.
 

Del 5 de febrer a l’1 de març de 2015 | Sala Montsuar de l'IEI
Exposició fotogràfica | Concurs Fotomath
http://www.fotomath.udl.cat/2m13/inici

 
Exposició de les fotografies guanyadores dels Concursos de Fotografia
Matemàtica organitzats pel Departament de Matemàtica de la Universitat de Lleida.
 

Del 19 de gener al 23 de març de 2015 | Edifici del Rectorat
Exposició del FONS SOL-TORRES
https://bibliotecalletres.wordpress.com/2015/01/16/exposicio-del-fons-sol-torres/

 
En motiu de l'obertura del nou Portal de Fons Especials del Servei de Biblioteca de
la UdL, la Biblioteca de Lletres ha preparat una exposició per tal de donar a
conèixer el contingut d'un dels llegats més rics i variats que custodia: el Fons Sol-Torres, una selecció de
materials documentals com romanços, goigs, llibres antics, publicacions periòdiques, gravats, etc. que
formen part del llegat.
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Fins al 15 de gener de 2015 | Planta -1, Centre de Cultures
EXPOSICIÓ: Desenterrant el silenci. Antoni Benaiges, un mestre de la República
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2014/expo_benaiges/

 
L'exposició presenta una trentena de fotografies en blanc i negre, de diferents formats, que reconstrueixen la
història del mestre Antoni Benaiges a partir de l'exhumació, l'estiu de 2010, de la fossa de La Pedraja, on va
ser enterrat amb altres 103 persones afusellades pel bàndol feixista.
 

Del 29 d'octubre de 2014 al 22 d'abril de 2015 | Edifici del Rectorat
XXII TEMPORADA MUSICAL de la UdL. Àula de Música de la UdL
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/culturals/.galleries/docs/aulademusica/temporadamusica/Temporada_Musical_UdL-14.15br.pdf

 
La XXII 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.
 


