ELS FONAMENTS
DE LA CULTURA

XINESA
CICLE DE CONFERÈNCIES
Dimarts 21 de març.
El marc historicocultural de la Xina.
Protocol bàsic per al viatger documentat

“Arribaràs a l'excel·lència suprema
si ets capaç d'acabar amb la resistència
de l'enemic sense lluitar,
atès que la victòria més gran
és la que s'obté guanyant
tot prescindint de la batalla.”

a càrrec de Joan Julià-Muné,
Director de la Càtedra d'Estudis Asiàtics de la UdL-Santander
Hora i lloc: 19h Aula Magna de l’IEI

Dimarts 4 d’abril
El què, com, quan i perquè de l'idioma:
introducció al xinès estàndar

Sun Tzu / Sunzi, L'Art de la Guerra ( c. 500 a.C.)

a càrrec de Joan Julià-Muné
Hora i lloc:19h Aula Magna de l’IEI

La Xina

és el motor bàsic de la
zona de més influència econòmica i
comercial del planeta: l'Àsia-Pacífic. A l'altre
extrem del continent eurasiàtic ens convé
anar prenent consciència de la renaixent
expansió internacional de la Xina a causa
del seu extraordinari potencial demogràfic,
econòmic i comercial, que la situa en
primera línia. Des de l'Institut d'Estudis
Ilerdencs de la Diputació de Lleida i de la
Càtedra d'Estudis Asiàtics de la Universitat
de Lleida es procurarà aquesta primavera de
contribuir a la difusió de la realitat cultural,
econòmica i política que probablement
dominarà l'esfera internacional del segle en
què estem immersos.

Dimarts 18 d’abril
Evolución y diversidad de las influencias
filosóficas: el confucianismo y el Arte de la Guerra
a càrrec de LUO Huiling
Facultat de Filologia, Universitat Complutense de Madrid
Hora i lloc: 19h Aula Magna de l’IEI

Dimarts 2 de maig
La nova Ruta de la Seda: geoestratègia i
economia

A càrrec d’Eugeni BREGOLAT
Exambaixador d'Espanya a la Xina i doctor honoris causa per la UdL
Hora i lloc: 19h Universitat de Lleida, Campus de Rectorat-Lletres:
Saló Víctor Siurana

Dimarts 16 de maig
L'enginy inventiu xinès: del progrés tecnològic i
els descobriments a la gestió politicocultural
a càrrec de Joan Julià-Muné
Hora i lloc: 19h Aula Magna de l’IEI

Dimarts 30 de maig
Desmitificacions de la Xina
a càrrec de Joan Julià-Muné
Hora i lloc: 19h Aula Magna de l’IEI
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