
A) DADES PERSONALS

DNI o passaport                               Nom

Primer cognom                                    

Segon cognom

Adreça

Població CP

Comarca/província Tel.

Adreça electrònica

Dades acadèmiques o professionals:

Estudiant/a de la UdL: Sí  / No   

En cas afirmatiu indiqueu:
Centre Curs Titulació

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí  / No    
En cas afirmatiu indiqueu:
Universitat Curs Titulació

Si no sou estudiant universitari, indiqueu la titulació i/o la professió

  Vull rebre el llibret informatiu dels cursos d’estiu de properes edicions.

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals, de forma específica, us voleu 
inscriure. Abans de formalitzar la matrícula, conformeu la compatibilitat 
horària dels cursos i la disponibilitat de places:

  CODI TÍTOL

Import de la matrícula dels cursos  
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits                A
   
Reducció del 15%, si s’efectua 
l’ingrés abans del dia 30 de maig de 2008  A * 0,85                B

Reducció del 10%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 2 i el 20 de juny de 2008 A * 0,90                C

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ Patrocina:

Ajuntament de Tremp



Oficina de la Universitat d’Estiu:  Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa  25001 Lleida
Per a més informació / Para más información: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@culturals.udl.cat - Web: http://estiu.udl.cat/

L’Ajuntament de Tremp pot facilitar informació sobre l’allotjament per als 
participants del curs

Ajuntament de Tremp
Pl. de la Creu, 1

25260 Tremp
Tel. 973 650 005

culturaifestes@ajuntamentdetremp.cat

ABONAMENT DELS DRETS DE MATRÍCULA
Indiqueu el compte on voleu que es faci efectiva, si s’escau, la devolució de 
l’import de la matrícula:

Codi de l’entitat 

Codi de l’agència 

Dígits de control 

Número de compte 

ALLOTJAMENT

Ingresseu l’import total al compte 0049-1886-71-2110641087 del banc 
Santander.

Feu constar el codi V08001 en l’imprès bancari.

Empleneu aquest apartat si us interessa compartir cotxe:
 Trajecte
 Dia
 Hora
 Tinc vehicle:  Sí   No  

  Autoritzo a facilitar el meu telèfon a qui vulgui compartir cotxe per fer el  
mateix desplaçament

La Universitat d’Estiu només actua d’intermediària, no es fa responsable de 
cap inconvenient que pugui sorgir

  

Codi: 05C1                                               Àmbit: Art i Humanitats

Dates: Del 3 al 6 de juliol Localitat: Tremp

Coordinació: Jaume Fernàndez Gonzàlez (Departament d’Història 
de la UdL)

Equip docent: Jordi Boix Pociello (IES d’Aran), Jordi de Bolòs 
Masclans (UdL), Jaume Fernàndez Gonzàlez (UdL) i Santiago 
Torres Torredeflot (UdL)

Resum del curs: El curs, adreçat a un ampli ventall de públic, 
pretén copsar les profundes vinculacions del paper de l’Església 
medieval catalana en l’organització territorial, política i econòmica 
de la Catalunya Vella. L’organització carolíngia dels comtats i 
bisbats pirinencs esdevindrà una fórmula d’èxit que assolirà el seu 
zenit durant l’expansió militar del segle XI. Amb la feudalització, 
l’Església medieval aconseguirà bastir estructures de poder, en 
alguns casos com el del bisbat d’Urgell, superiors als dominis 
temporals representats per comtes i vescomtes. La profunda petja del 
rol polític de l’Església medieval catalana és perfectament visible 
en els Pirineus contemporanis. Només cal recordar l’existència 
d’entitats polítiques de primer ordre com el mateix Estat andorrà.

Nombre d’hores lectives: 15

Espai: Centre Cívic Tarraquet de Tremp

Preu: 30 €

Límit de places: 30

Programa:
Dijous 3 
 Jaume Fernàndez 
19.30-20.00 h Presentació del curs
20.00-21.00 h L’Església medieval i el poder temporal
 
Divendres 4 
09.00-13.00 h Visita pràctica: el monestir de Gualter
 Jordi de Bolòs 
17.00-18.00 h El bisbat d’Urgell, principat pirinenc (segles X-XIII)

 Jordi Boix 
18.30-20.00 h El bisbat de Roda d’Isàvena i l’expansió ribagorçana 

(segles X-XIII)

Dissabte 5 
08.00-20.00 h Visita pràctica a la Seu d’Urgell: Catedral, Museu 

Diocesà i trama urbana
 
Diumenge 6
 Santiago Torres
11.00-12.00 h L’Església medieval, cruïlla de política i religió

EL PODER DE L’ESGLÉSIA EN EL PIRINEU MEDIEVAL


