
Patrocina:

A) DADES PERSONALS
DNI o passaport 
Nom
Primer cognom 
Segon cognom
Data de naixement
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:

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

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 29 de maig de 2009 A * 0,85  B 

Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre 
l’1 i el 19 de juny de 2009 A * 0,90  C

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

  CODI TÍTOL
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Dimecres 15 
 Joan Vives
09.30-11.30 h Johann Sebastian Bach i Georg Friedrich Händel
 Joan Vives
12.00-14.00 h Johann Sebastian Bach: Passió segons Sant Mateu / 

Georg Friedrich Händel: El Messies
 
Dijous 16 
 Màrius Bernadó
09.30-11.30 h La música durant el Classicisme
 Antoni Cagigós
12.00-14.00 h Wolfgang Amadeus Mozart, geni, catòlic i maçó
 Rosa M. Pérez
16.00-19.00 h Visita al Museu de l’Acordió d’Arsèguel
 
Divendres 17 
 Màrius Bernadó
09.30-11.30 h Wolfgang Amadeus Mozart: La flauta màgica
 Màrius Bernadó
12.00-14.00 h Wolfgang Amadeus Mozart i Franz Joseph Haydn: 

la música instrumental

La Unitat d’Atenció Socioeducativa de l’ICE de la UdL ofereix 
12 descomptes del 50% en el preu de la matrícula a les persones 
majors de 50 anys. Els descomptes s’atorgaran per rigorós ordre 
d’arribada.

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@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat

Codi: 02U3                                               Àmbit: Art i Humanitats

Dates: Del 14 al 17 de juliol Localitat: La Seu d’Urgell

Coordinació: Màrius Bernadó Tarragona (Departament d’Història 
de l’Art i Història Social de la UdL) i Rosa M. Pérez Calvo (Unitat 
d’Atenció Socioeducativa de l’ICE de la UdL)

Equip docent: Màrius Bernadó Tarragona (UdL), Antoni Cagigós 
Soro (Catedral d’Urgell i Museu Diocesà d’Urgell), Joan Vives 
Bellalta (Catalunya Música)

Resum del curs: Curs especialment adreçat a estudiants majors de 
50 anys, que tindran ordre de prioritat en la matrícula. Resta obert al 
públic en general, sempre que quedin places lliures. El curs planteja 
un breu recorregut per alguns dels noms i de les obres cabdals de 
la història de la música. Concretament, se centra en dos moments 
especialment importants en el desenvolupament de la música, els 
segles XVII i XVIII, és a dir, la música del Barroc i del classicisme 
sobre la qual es fonamenta bona part del recorregut de la gran tra-
dició musical d’Occident. L’objectiu del curs és facilitar l’accés al 
coneixement de la dimensió artística d’alguns dels grans genis de 
la història de la música, així com ajudar a la comprensió de la seva 
obra, tot presentant el context cultural i social del qual sorgeix cada 
partitura, la seva arquitectura interna i la seva significació estètica i 
històrica. Es vol potenciar una aproximació vivencial al fet musical 
i contribuir a desvetllar les capacitats per a una escolta sensible i 
alhora fonamentada en coneixements.

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 40 €

Límit de places: 30

Programa:
Dimarts 14 
 Màrius Bernadó
09.30-11.30 h La música en els temps del Barroc
 Màrius Bernadó
12.00-14.00 h Claudio Monteverdi: L’Orfeo

DOS SEGLES DE MÚSICA: UN RECORREGUT PER LA 
MÚSICA DEL BARROC I EL CLASSICISME

 Vull allotjar-me en el Centre Residencial i de Serveis de la Seu d’Urgell.

Marqueu els dies d’estada en el centre d’allotjament (compta des de l’hora de 
sopar fins a la de dinar de l’endemà): 

 Dilluns 13  Dimarts 14  Dimecres 15  
 Dijous 16  Divendres 17  Dissabte 18 
 Diumenge 19  Dilluns 20  Dimarts 21  
 Dimecres 22  Dijous 23  Divendres 24 

Nombre total de nits            
   
Import de l’allotjament                                      
   
Import total a ingressar 
(matrícula + allotjament)              

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

Feu constar el codi V09001 en l’imprès bancari.

Vull assistir a una de les vetllades de la Universitat d’Estiu al Parc del Segre 
(sopar fred gratuït): 

 Dimecres 15
 Dimarts 21

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

 

ALLOTJAMENT

D

26 € * D                                 E

A/B/C + E
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