
Patrocina:

LA SEU D’URGELL
Del 17 al 21 de juliol de 2017

E
S

T
I

U
2

0
1

7

U N I V E R S I T A T 
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INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia 
anterior a l’inici del curs 

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Per telèfon: 973 70 33 90

Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a 
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula:
Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 8 i el 31 de maig de 2017

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si s’efectua 
l’ingrés entre l’1 i el 16 de juny de 2017

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés 
entre el 8 de maig i el 16 de juny de 2017

Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals

Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que 
vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat



PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 17
 Muriel Villanueva
09.00-11.00 h   Dels ulls enfora: mirada, olfacte, tacte, gust i oïda. 

Amb ulleres d’escriptor
11.30-13.30 h   Primera sortida. La passejada romàntica: el passeig 

Joan Brudieu L’esponja estàtica. La llibreta de l’es-
criptor

 Muriel Villanueva
16.00-18.00 h   Primera proposta d’escriptura. El paper en blanc. El 

jo i el personatge 
18.15-20.15 h   Poesia o narrativa: allò observat i la lírica; allò obser-

vat i la història potencial. Posada en comú

Dimarts 18 
 Muriel Villanueva
09.00-11.00 h   Dels ulls endins: cor i ment. Un filtre únic, un pòsit 

únic
11.30-13.30 h   Segona sortida: el Parc Olímpic del Segre. Allò ob-

servat i l’emoció; la intersecció amb el record
 Muriel Villanueva
16.00-18.00 h   Segona proposta d’escriptura. Algunes tècniques 

d’escriptura I: paraules en joc, estil, poema i prosa 
poètica; figures retòriques 

18.15-20.15 h   Algunes tècniques d’escriptura II: narrar, escena, 
descripció, personatge i veu. Posada en comú

 
Dimecres 19 
 Muriel Villanueva
09.00-11.00 h    Tercera sortida: cafeteries, personatges (Hotel An-

dria, Centre Cívic El Passeig, Cafè del Escoberts, 
restaurant Paisatges...). Allò observat i el pensa-
ment; la intersecció amb la idea

11.30-13.30 h  Tercera proposta d’escriptura. De la idea al text. Po-
sada en comú

47U7                                                                                        Llengua i Literatura

PASSEJADES PER A ESCRIPTORS

Del 17 al 19 de juliol
La Seu d’Urgell

Els objectius del curs són: vincular la creativitat a l’observació i a la 
vida; desmitificar les muses; generar vincles entre allò quotidià i allò 
excepcional; aprendre a mirar el món amb ulleres d’escriptor; educar 
l’hàbit de cercar idees i oblidar la creença que les generem; desen-
volupar el món observat i caminar de la realitat a l’art; tastar i conso-
lidar estratègies literàries per tal que la idea es converteixi en obra.
El curs s’adreça a totes les persones interessades en el món de 
l’escriptura literària.

Observacions: Les passejades estan pensades, per la seva total ac-
cessibilitat, a qualsevol edat o amb qualsevol tipus d’handicap físic.

Llengua  Català
d’impartició  

Coordinació Núria Serrate Cunill (Escola d’Escriptura de Lleida) 
Equip docent Muriel Villanueva Perarnau (escriptora)
Durada 20 hores lectives

Espai Centre Cultural Les Monges. La Seu d’Urgell
Preu 63,25 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 72,00 € la resta 
Places 15

ALLOTJAMENT
Per a més informació sobre l’oferta cultural i turística i per a reserves 
d’allotjament a la Seu d’Urgell

Oficina de Turisme de la Seu
C/ Major, 8 - 25700 La Seu d’Urgell
Tel: 973 351511
info@turismeseu.com
http://www.turismeseu.com/

INFORMACIÓ
Activitats paral·leles al curs:

Dijous, 20 de juliol
22.00 h. Concert Cel i terra en el bisbat d’Oriola, de Lucentum XVI al Castell de 
Castellciutat (FeMAP)
Entrada gratuïta per als matriculats a aquest curs que hi vulguin assistir.
 


