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Activitats Any 2005
19 al 22 de desembre

Cicle de Cinema Africà
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/cinemaafrica/

20 de desembre

Concert de Nadal. Temporada Musical de la UdL
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/concertdenadal/

14 de desembre

París/Lleida: viatges literaris a la premsa lleidatana del segle
XIX
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/viatgesliteraris/

12 al 14 de desembre

De Nizan à Sartre, de Sartre à Nizan. Chemins philosophiques
et narratifs
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/nizansartre/

13 i 14 de desembre

III Jornades sobre la Reforma de les Nacions Unides
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/reformanacions/

2 al 15 de desembre

Exposició: Puns de reflexió: la violencia contra les dones
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/reflexio/

12 de desembre

"Il bello suono: La flauta i la guitarra a través del temps"
XIII Temporada Musical de la UdL
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/bellosuono/

21 de novembre al 21 de
desembre

1 de desembre

Exposició: Les llengües a Catalunya
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/llengues/

Jornada de commemoració del IV Centenari de la publicació
de la primera part d'El Quixot (1605)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/quixot/

29 de novembre a l'1 de
desembre

Setmana Cultural a Agrònoms
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/agronoms/

1

30 de novembre

Efectes del Canvi Climàtic sobre l'Agricultura
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/climatic/

Del 1 al 29 de desembre

Programes de mobilitat acadèmica internacional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/mobilitat/

Del 29 de novembre al 2
de desembre

28 de novembre

MINIPUT 2005 (11a. edició)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/miniput2005/

Manejo sostenible de la biodiversidad de frutas tropicales en
Mesoamérica y el Caribe: una alternativa a la globalizacion
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/biodiversidad/

28 i 29 de novembre

Jornades sobre el ribagorçà. El ribagorçà: nus gordià del
Pirineu?
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/ribagorsa/

25 i 26 de novembre

VI Jornades Maria Rúbies de Recerca i Innovació Educatives
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/rubies/

25 de novembre

Taller pel reconeixement social del treball de les dones a
l'agricultura i al món rural lleidatà
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/reconeixement/

23 de novembre

En la teua memòria. Lectura de contes de'n Jesús Moncada
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/moncada/

Del 22 de novembre al 22
de desembre

Tot és igual i diferent, d'Ynsun Yu

Del 14 al 16 de novembre

XX Jornades de Bioètica. Medicina al final de la vida, on és la
frontera?

/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/ynsunyu/

/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/bioetica/

13 de novembre

“... i si posem a Pandora dins la capsa?”, Esbòs-Dansa UdL
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/esbos/

De l'11 al 30 de novembre

Cicle de Conferències: 6000 llengües per un sol món
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/6000llengues/

De l'11 al 18 de novembre

La Mediació en les relacions Dones-Homes II
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/dones-homes/

2

Del 10 al 12 de novembre

Jornades sobre urbanisme i arquitectura de la Il·lustració
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/urbanisme/

28 d'octubre

Pobresa al món?, Grup de Dansa de la UdL
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/dansaudl/

Del 25 d'octubre al 21 de
desembre

Cicle de conferències de l'Escola Universitària de Turisme

25 d'octubre

XIII Temporada Musical de la UdL. “Aniversari Boccherini”

/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/turisme/

/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/boccherini/

Del 14 d'octubre al 15 de
novembre

Del 24 al 26 d'octubre

Resolent, d'Abelardo Hernández
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/resolent/

Seminari Internacional d'Història de la Pintura. Jaume Ferrer
II. Pintor de la ciutat de Lleida i la pintura europea del seu
temps
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/ferrer/

Del 21 al 23 d'octubre

XV Simposi d'Estudis Clàssics. Estudis Clàssics: Imposició,
apologia o seducció
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/classics/

Del 17 al 19 d'octubre

SOLIDÀRIUM 2005. 2a Fira d'Entitats Solidàries de Lleida i 5a
Mostra al carrer d'informació i documentació per al
desenvolupament
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/solidarium/

Del 13 d'octubre al 24 de
novembre

2n Cicle de Cinema i Drets Humans

Del 22 de setembre al 22
d'octubre

Humoràlia: exposició col·lectiva d'autors japonesos

/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/dretshumans/

/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/humoralia/

Del 31 de març al 20
d'abril

Los Olvidados. Memoria del mundo

Del 29 de març al 20
d'abril

Sabí Ribé Medina. Visions fotogràfiques del primer terç del
segle XXX

/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/olvidados/

/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/medina/

3

Del 15 de març al 4 d'abril

XVII Premi Literari Sant Jordi 2005
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/santjordi/

Del 15 de març al 4 d'abril

Concurs de Fotografia ENTRECULTURES 2005
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2005/entrecultures/
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