
Q uan parlem de 

sopa sempre ens 

ve al cap aquell plat 

tan comú i tradicional 

de la nostra cuina 

però, alhora, tan di-

vers i tan exclusiu, al 

gust de cadascú.  

Si bé ja l’ingredient 

principal, la pasta, és 

de diferents tipus, for-

mes, textures i colors 

−i  cadascú tenim el 

nostre de preferit i d’o-

diat−, la manera d’a-

companyar, cuinar i 

guarnir el plat també 

esdevé particular en 

cada cas: amb o sense 

pilota, amb o sense 

carn “del bullit”, amb o 

sense verdures i horta-

lisses, amb més brou o 

menys, etc. No obstant 

les diferenciacions i 

especificitats de cada 

paladar, de sopa se’n 

fa a totes les cuines. 

Així doncs, estem con-

vençuts que la nostra 

sopa també agradarà a 

tothom, no deixarà in-

diferent a ningú i serà 

apta per a tots els pa-

ladars! 

Com que en la varietat 

està el gust, en la nos-

tra sopa cuinarem, 

acompanyarem i guar-

nirem cada dos mesos 

les millors notícies, 

activitats, iniciatives i 

actes diversos que 

s’impulsin des de la 

Facultat de Lletres i 

els seus departaments 

i àrees.   
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Estem convençuts , 

doncs, que la nostra sopa 

de lletres serà ben rebu-

da dintre i fora de la Fa-

cultat, i servirà per con-

nectar i dinamitzar la 

nostra activitat i posar 

en valor la nostra impli-

cació social. 

 Tot allò que publicarem 

en el nostre butlletí serà 

una invitació a tothom 

qui vulgui participar-hi 

ja que, fora de l’àmbit 

més estrictament acadè-

mic, des de la Facultat 

es promouen i es difonen 

diferents tipus d’activi-

tats que s’integren i s’in-

terrelacionen amb l’en-

torn i la societat.  

Així doncs, que vagi ben 

de gust... 

Bona Sopa de Lletres!! 

PRESENTACIÓ  



El passat 9 de febrer es va inaugurar l’exposició “La Fortalesa 

dels Vilars d’Arbeca. Terra, aigua i poder en el món iber” al 

Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC).  

Aquesta exposició, que durarà fins el 30 d’abril, presenta els mate-

rials arqueològics recuperats a les excavacions, les imatges del nou 

projecte de realitat virtual, una espectacular maqueta i un esplèn-

did i rigorós catàleg. El discurs expositiu té per objectiu mostrar la 

singularitat de la fortalesa en el món ibèric i, a través seu, explicar 

la formació del poble ilerget.  

L’exposició és hereva de la que es va 

presentar a la Facultat el curs passat 

amb motiu del 30è aniversari de la 

primera excavació en aquest jaci-

ment. A més, de presentar aquests 

trenta anys de recerca, també posa 

en valor la recuperació patrimonial i 

la socialització d’aquest jaciment.  

El projecte arqueològic i científic en-

torn dels Vilars d’Arbeca l’han 

desenvolupat professors arqueòlegs de la nostra Facultat, membres 

del Grup d’Investigació Prehistòrica de la UdL, i que, per tant, 

compten amb mèrits i reconeixements de recerca arqueològica i pa-

trimonial molt contrastables. En aquest sentit és important esmen-

tar també tot un seguit d’activitats organitzades pel MAC i amb la col·laboració dels nostres profes-

sors d’arqueologia, en tant que membres de l’equip coordinador de les excavacions dels Vilars.  

Així doncs, està programada una conferència de Natàlia Alonso, el dijous 23 

de febrer a les 19h: “Agricultura i paisatge: les innovacions tecnològiques de 

Vilars en el context del Mediterrani occidental”, i dues visites guiades per 

l’exposició a càrrec d’Emili Junyent, els diumenges 26 de febrer i 26 de març. 

Per últim, ja està disponible la nova APP dels “Vilars d’Arbeca” per a tots 

els  dispositius iPhone i Android. El visitant pot recórrer la fortificació i accedir 

a informació i imatges amb restitucions interpretatives, saber i veure’n més 

sobre els elements i llocs claus, o sobre diferents temes, materials arqueològics 

o activitats i escoltar explicacions en profunditat a càrrec dels arqueòlegs 

(Natàlia Alonso, Emili Junyent, Joan López...) sobre aquells aspectes que desit-

gi a partir d’un ampli menú.  

Més informació sobre l’exposició i la nova APP a: www.mac.cat i 

www.vilars.cat. 
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La Fortalesa dels Vilars d’Arbeca 

ACTUALITAT 

Foto: Museu d’Arqueologia de Cata-

lunya (MAC). 

Foto: Museu d’Arqueologia de Ca-

talunya (MAC).  

Foto: www.vilars.cat 



II Jornada Batxibac 
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ACTIVITATS 

Una vuitantena de joves de Secundària van participar el 25 de 

gener en la II Jornada Batxibac a la Universitat de Llei 

da. Organitzada per la UdL i el Departament d'Ensenyament 

de la Generalitat, aquesta activitat formativa està destinada 

tant a l'estudiantat que cursa el doble batxillerat (català i 

francès) als centres de Lleida (INS d'Aran, de La Pobla de Se-

gur, Samuel Gili Gaya i Col·legi Episcopal) com a l'alumnat de 

4t d'ESO que hi pugui estar interessat. 

El doble objectiu de la jornada és que els joves que cursen el 

Batxibac intercanviïn experiències i que nous estudiants s'animin a triar aquesta modalitat de batxi-

llerat que els permetrà, un cop superades les matèries, obtenir simultàniament la doble titulació 

(espanyola i francesa) i l'acreditació d'un B2 de francès. 

Neus Vila (vicerectora d'Estudiants de la UdL), Montserrat Llobet (directora general d'Educació se-

cundària obligatòria i batxillerat de la Generalitat de Catalunya) i  Stéphane Paris (agregat de coo-

peració lingüística i educativa de l'ambaixada de França) van inaugurar la trobada, tot coincidint en 

què és una oportunitat i una inversió per als joves que la cursen, un 10% dels quals continuarà, en 

finalitzar-la, estudis a l'estranger.  

Durant la trobada es van programar quatre tallers de jocs lingüístics, de rap, de debat, o de músi-

ques del món a càrrec de professorat de l'IL i l'EOI. La trobada va finalitzar amb la representació 

teatral: Ils sont fous, ces Dieux! a càrrec d'alumnes de 2n de Batxibac del Gili i Gaya.   

Notícia elaborada per l’Oficina de Premsa de la UdL. 

Foto: UdL.  

I Jornada Formativa sobre Pràctiques en Centres Docents 

Vint-i-quatre alumnes de la Fa-

cultat de Lletres van participar 

els dies 1 i 2 de febrer en aquesta 

jornada, organitzada per la UdL i 

el Departament d'Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya, 

destinada a l’alumnat de quart 

curs de grau de la Facultat que 

ha de cursar les pràctiques  en 

centres educatius del Departa-

ment d’Ensenyament. 

L’objectiu de la jornada és que 

l’alumnat que està acabant els 

graus d’Estudis Anglesos, Estudis 

Catalans i Occitans, Estudis His-

pànics, i Història es familiaritzi 

amb aspectes didàctics i pedagò-

gics i d’organització de centres en 

el món de l’ensenyament. 

El primer dia de la Jornada es 

van tractar qüestions com la im-

portància de la docència i la di-

dàctica en el món de la secundà-

ria, els aspectes emocionals dins 

l’aula o les qüestions organitza-

tives del centres educatius.  

El dia 2 la Jornada va continuar 

amb una xerrada sobre la didàc-

tica de les ciències socials i les 

humanitats, i amb la 

intervenció de res-

ponsables de dife-

rents centres de se-

cundària per exposar 

experiències innova-

dores en l’ensenya-

ment com són la tu-

toria de pràctiques, 

el treball per projec-

tes, el programa 

Erasmus+ i Etwin-

ning, i el batxillerat internacio-

nal. 

Per acabar la Jornada, es va 

establir un diàleg amb l’alum-

nat, i es va remarcar la impor-

tància de trobades com aquesta 

en què el nostre alumnat pot 

aproximar-se al món de l’ense-

nyament en la secundària. 

Foto: Facultat de Lletres. 



                                 

El passat divendres 10 de febrer 

es va celebrar la Jornada de 

Campus Oberts a la Facultat de 

Lletres.  

Amb motiu d’aquesta, 

més d’un centenar d’a-

lumnes de 2n de Batxille-

rat i de 2n de Cicles For-

matius de Grau Superior 

de diversos instituts de la 

província i també de Tar-

ragona, Girona, Pamplo-

na i Andorra van visitar 

les instal·lacions del Cen-

tre.  

Després de rebre unes orienta-

cions sobre la història de la 

UdL i de l’edifici del Rectorat, 

Cada participant podrà presen-

tar un màxim de dues fotografi-

es a: foto@geosoc.udl.cat. 

S’atorgaran dos premis: el pri-

mer serà una Tablet Samsung 

Galaxy TAB 4 i el segon un vol 

en Globus Camins de Vent (dia i 

hora a triar).  

Aquest concurs, dirigit a l’alum-

nat de 2n de Batxillerat que 

cursi Geografia en qualsevol 

institut de la demarcació, pre-

tén estimular el coneixement i 

l’estima pel territori de Ponent .  

La temàtica d’enguany és “la 

plaça”, entès com el punt de tro-

bada programat o fortuït de jo-

ves i padrins, centre de festes i 

celebracions, entorn de mercats 

i intercanvis, lloc on caminar o 

badar,… 

EstudiArt 2017 

Concurs fotogràfic “Paisatges Ponentins” 

d’Actes de la Facultat de Lle-

tres.  

L’EstudiArt 2017 va ser una 

jornada expositiva d’estudiants 

i investigadors d’Història de 

l’Art i Gestió del Patrimoni ar-

tístic de la UdL i va durar tota 

la tarda d’aquell dia.   

El passat 1 de febrer es va cele-

brar l’EstudiArt 2017, arribant 

ja a la seva quarta edició. 

Aquesta jornada, organitzada 

pel Departament d’Història de 

l’Art i Història Social de la Fa-

cultat, l’Institut de Ciències de 

l’Educació (ICE) i el Vicerecto-

rat d’Estudiants de la Facultat, 

es va desenvolupar a la Sala 

Jornada de Campus Oberts 
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l'Equip de Deganat va fer difusió 

de les titulacions impartides a la 

Facultat. En la darrera part de la 

visita se'ls va oferir un recorregut 

per diversos espais i instal·lacions 

de la Facultat als quals agraïm la 

seva col·laboració: biblioteca, la-

boratori d’arqueologia, Servei Ci-

entífico-tècnic de Cartografia i 

SIG,... 

Paral·lelament, el professorat 

acompanyant va poder assistir 

també a una presentació de l'acti-

vitat docent de la Facultat.  

Foto: UdL 

Foto: EstudiArt 2017 

“El termini de presentació de 

fotografies s’ha prorrogat. Per 

a més informació, consulteu: 

www.geosoc.udl.es” 

Foto: Seminari Geografia Local 

ACTIVITATS 



l’àmbit lingüístic, independent-

ment de la teoria en què s'em-

marquin els treballs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la seva banda, el 10è núme-

ro de Imago Temporis. Medium 

Aevum, revista editada anual-

ment pel Grup de Recerca Con-

solidat d’Estudis Medievals 

“Espai, Poder i Cultura”, és pu-

blicada en anglès.  

La revista s’estructura en tres 

grans seccions: la primera in-

clou quatre articles sobre histo-

riografia, la segona conté nou 

treballs sobre recerca i investi-

gació, i la tercera està formada 

per dos articles sobre com di-

vulgar el patrimoni medieval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant el mes de gener es van 

distribuir algunes de les publi-

cacions periòdiques anuals cor-

responents a 2016, impulsades 

per Grups de Recerca de la Fa-

cultat de Lletres. 

La Revista d’Arqueologia de Po-

nent, revista anual editada per 

la Unitat d’Arqueologia, Prehis-

tòria i Història Antiga del De-

partament d’Història de la UdL, 

va publicar el seu 26è número. 

Hi figuren articles sobre Prehis-

tòria, Història Antiga i Arqueo-

logia de la Península Ibèrica i 

de les seves relacions amb Eu-

ropa i el Mediterrani. La revista 

s’estructura en diverses secci-

ons: Estudis, Documents, Dossi-

er-Debat, Crònica Científica i 

Ressenyes, i aplica un sistema 

d’avaluació externa dels tre-

balls rebuts (revisió d’experts). 

 

 

 

 

Igualment, els Departaments 

d’Anglès i Lingüística i de Filo-

logia Clàssica, Francesa i His-

pànica de la Facultat publiquen 

anualment Sintagma. Revista 

de Lingüística, que arriba al 

seu 28è número.  

Aquesta revista pretén afavorir 

l'intercanvi de coneixements en 

A la Facultat es publica 
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NÓTI CIES 

En el seu àmbit és internacio-

nalment reconeguda i compta 

amb gran prestigi.  

 

Finalment, a càrrec de la Secció 

de Filologia Francesa de la 

UdL, es publica la revista L’ull 

crític. Segona etapa.   

Aplega un recull d’articles d'in-

vestigació sobre literatura fran-

cesa. Hi col·laboren destacats 

crítics i especialistes de renom 

internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest darrer número s’hi 

tracten els reptes que implica 

adaptar l’obra literària al cine-

ma. S’analitzen per tant les 

adaptacions fílmiques d’escrip-

tors com Dumas, Flaubert, Zola, 

George Sand, entre d’altres. 

 

Un segon apartat es dedica a 

l’anàlisi de la literatura de viat-

ges. Es determinen quins són 

els llocs que configuren el destí 

dels viatges així com els motius 

que impulsen el viatge, sense 

oblidar la relació entre el des-

plaçament físic i la influència 

de l’imaginari en la ficció.  



Per acabar la nostra primera Sopa de Lletres us fem cinc cèntims d’algunes de les activitats que es 

duran a terme en les properes setmanes.  

 SEMINARI DE GEOGRAFIA LOCAL. El dimecres 1 de març, des del Seminari de 

Geografia Local, s’organitzarà una sortida a l’Observatori Astronòmic del Montsec amb 

alumnes de batxillerat de l’Institut Màrius Torres de Lleida i de l’Institut Canigó d’Almacelles. 

A part de visitar l’Observatori, ubicat a la població noguerenca d’Àger, també portarà els alum-

nes a visitar aquest poble i, possiblement, també el Monestir de Les Avellanes.  

 XXIV TEMPORADA MUSICAL DE LA UDL. El proper dimecres dia 9 de març a 

les 18h tindrà lloc a la Sala d’Actes del Rectorat un concert del quartet de corda “Lux Quar-

tet”. A més, el dimecres 29 de març, al mateix espai i a la mateixa hora, ens oferiran un con-

cert la violinista Elina Sitnikava i el pianista David Bekker, guanyadors del Concurs Inter-

nacional Paper de Música de Capellades 2016.   

 DICTAT PLURILINGÜE. El mes de març es celebrarà la Segona Edició del Dictat Pluri-

lingüe. Aquesta activitat, dirigida a alumnes de 4rt d’ESO, es realitza a la nostra Facultat i 

consisteix en lletrejar paraules en diverses llengües. Més informació a: deganat@lletres.udl.cat. 

 ANUARI MÈDIA.CAT. El proper 29 de març a les 18h també es realitzarà la presenta-

ció de l’anuari Mèdia.cat. És una publicació anual basada en reportatges sobre els silencis 

mediàtics succeïts durant l’any anterior. A l’anuari, editat i publicat pel Grup de Periodistes 

Ramon Barnils, per l’Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat i per la Fundació Catalunya, hi 

col·laboren alguns dels nostres estudiants de Comunicació i Periodisme Audiovisuals amb 

algun reportatge fet per ells mateixos.  

 SETMANA DE LA COMUNICACIÓ. Del 3 al 6 d’abril tindrà lloc la 14a Setmana de 

la Comunicació, organitzada pel Grau de Comunicació i Periodisme Audiovisuals. La temàtica 

principal serà la ficció  Lleida i es debatrà sobre  la narrativa seriada, tant en la ficció com en 

els docudrames i tant des del punt de vista de la creació com de la narrativa i la distribució. A 

més, el dia 3 d’abril s’ofereix una Jornada de Portes Obertes del Grau de Comunicació i 

Periodisme Audiovisuals adreçada als alumnes de secundària. Per a més informació, consul-

teu: http://setmanacomunicacioudl.blogspot.com.es  

 SEMANA DE LAS LETRAS HISPÁNICAS. La Segona Edició de la Semana de las 

Letras Hispánicas es celebrarà del 24 al 28 d’abril. Dins aquesta hi té lloc l’entrega de premis 

de la convocatòria de relats curts en llengua castellana. Per altra banda, també s’hi encabirà la 

lectura, en fragments, del Quixot, en motiu de l’aniversari de la mort de Cervantes.  

 SEMINARI DE COMUNICACIÓ CORPORATIVA. Es durà a terme del 26 al 28 

d’abril. S’adreça a professionals en actiu que tinguin o no formació en comunicació i a estudi-

ants de comunicació audiovisual, de periodisme i de màrqueting i publicitat. Informació i ins-

cripció a: http://www.fundacio.udl.cat/docs/COMUNICACIO_programacio.pdf  

 US HI ESPEREM!!! 
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AGENDA 

http://www.fundacio.udl.cat/docs/COMUNICACIO_programacio.pdf
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ENS VEIEM AL MARÇ! 

BONA SOPA DE LLETRES! 

www.lletres.udl.cat 


