BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Patrocina:

DADES PERSONALS
DNI o passaport
Sexe

H

Data naixement
D

Nom

Primer cognom

Segon Cognom

Adreça		
Població

CP

Comarca/província

Tel.

Adreça electrònica			
Dades acadèmiques o professionals:
Estudiant/a de la UdL: Sí
Centre

/ No

En cas afirmatiu indiqueu:

Curs

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí
Universitat

Titulació
/ No

Curs

En cas afirmatiu indiqueu:
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.
En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran en un fitxer degudament registrat del que és titular la Universitat de Lleida
amb la finalitat d’atendre aquesta relació i ser informat d’activitats que realitza la Universitat de Lleida. Les dades personals facilitades són confidencials i
d’ús exclusiu de la universitat i són tractades d’acord amb la normativa vigent
en matèria de protecció de dades. El titular de les dades por exercir els seus
drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant escrit adreçat al responsable del fitxer, Plaça Víctor Siurana, 1 de Lleida, C.P. 25003.
Signatura:
Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. Abans de
formalitzar la matrícula, confirmeu 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 fins
el dia 31 de maig de 2011*

A x 0,85

B

Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre
l’1 i el 17 de juny de 2011*

A x 0,90

C

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar aquesta inscripció a l’Oficina de la Universitat d’Estiu (C/ Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 703 390 a/e: estiu@estiu.udl.cat) i us lliuraran el full de
pagament que heu de portar a ingressar a la Caixa, Caixa de Catalunya o Banc Santander.
*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals ni al seminari Música Instrumental a la
Península Ibèrica 1750-1800

15U4

TASTA LA MUNTANYA: ESTRATÈGIES
DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
LOCAL
Del 18 al 22 de juliol
La Seu d’Urgell
El curs proposa, a través d’una aproximació teòrica (amb tècnics
i habitants de la zona) i pràctica (tallers, degustació de productes
locals i visites sobre el terreny), mostrar el potencial dels municipis
poc poblats del Pirineu català; per fer-ho, s’analitzarà Ossera,
un nucli de vint-i-dos habitants situat al municipi de la Vansa i
Fórnols (Alt Urgell). El model d’Ossera és un exemple paradigmàtic
de transformació d’un poble del Pirineu en un autèntic referent
de l’artesania alimentària actual. Durant el curs s’alternaran les
sessions teòriques amb visites a Ossera. El curs resta obert a
tothom que senti curiositat per aquests espais del Pirineu. Així
mateix, la diversitat d’experiències que es mostraran fan que també
pugui tenir interès per a tècnics vinculats amb el desenvolupament
del territori. La sortida a peu prevista serà de nivell fàcil i d’una
durada de prop d’una hora. Pels que no hi puguin participar hi ha la
possibilitat de restar a Ossera. Es recomana portar calçat adequat.
Coordinació
Equip docent

Hores lectives
Espai
Preu
Places

Joan Ganau Casas (Departament de Geografia i Sociologia
de la UdL)
Núria Alamon Beas (CEDRICAT), Pep Camps Torrens (Alcalde de la Vansa i Fórnols), Carlos Guàrdia Carbonell (CEDRICAT), Imma Pallarès Blanch (CEDRICAT), Marta Pallarès
Blanch (consultora de desenvolupament local), Daniel Paül
Agustí (Escola Universitària de Turisme Mediterrani) i Héctor
Seguer Terré (Estudi-OU)
30
INS Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
60 €
20

Daniel Paül
16.00-19.00 h Visita als atractius culturals i turístics de la Seu
d’Urgell
Dimarts 19
Productes agroalimentaris de qualitat
Marta Pallarès i Daniel Paül
09.00 h
Sortida de la Seu d’Urgell en direcció a Ossera
10.00-14.00 h Visita a tallers d’artesans alimentaris de la zona:
Formatgeria Serrat Gros (Mercè Lagrava), Herboristeria Nogué (Suzzete Bohringer Elmer) i Melmelades
i conserves Cal Casal (Núria Rossell)
14.00-16.00 h Tast i explicació dels productes alimentaris locals
16.00-18.00 h Visita al centre d’interpretació del retaule de Sorribes
Dimecres 20
L’explotació dels recursos de muntanya
Daniel Paül i Carlos Guàrdia
09.30-11.30 h Introducció a diverses tècniques cartogràfiques
Carlos Guàrdia
12.00-14.00 h Pràctica d’elaboració de rutes a l’entorn d’Ossera

ALLOTJAMENT
Vull allotjar-me en el Centre Residencial i de Serveis de la Seu d’Urgell.
Marqueu els dies d’estada en el Centre (compta des de l’hora de sopar fins a la
de dinar de l’endemà):

Dilluns 11

Dimarts 12 Dimecres 13

Dijous 14

Divendres 15 Dissabte 16

Diumenge 17 Dilluns 18

Dimarts 19 Dimecres 20

Dijous 21

Divendres 22

						
Nombre total de nits		

D

Import de l’allotjament

28,00 € *D

E

Import total a ingressar (matrícula + allotjament)

A/B/C + E

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar aquesta inscripció a l’Oficina de la
Universitat d’Estiu (C/ Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 703390 a/e: estiu@estiu.
udl.cat) i us lliuraran el full de pagament que heu de portar a ingressar a la Caixa,
Caixa de Catalunya o Banc Santander.
Vull assistir a una de les vetllades de la Universitat d’Estiu (sopar fred gratuït)
La Seu d’Urgell		
Dimecres 13
Dimarts 19

Dijous 21
Els artistes en els nuclis rurals
Carlos Guàrdia, Marta Pallarès i Daniel Paül
09.00 h
Sortida de la Seu d’Urgell en direcció a Ossera
10.00-14.00 h Visita a tallers d’artistes implantats a Ossera: taller
de l’escultor Nico de Winter, Galeria d’Art Jaume
Rovira
15.00-18.00 h Visita a la zona d’Ossera i Sorribes de la Vansa
18.00-19.00 h Ruta de les trementinaires
Divendres 22
Valora la muntanya
Héctor Seguer
09.30-11.30 h Estratègies comunicatives per al desenvolupament
rural
Imma Pallarès
12.00-13.30 h Els productes de proximitat
Marta Pallarès i Daniel Paül
13.30-14.00 h Conclusions

PROGRAMA
Dilluns 18
Les zones de muntanya, un espai viu
Daniel Paül
09.30-10.00 h Introducció al curs
Marta Pallarès
10.00-11.30 h Presentació de la zona d’estudi
Marta Pallarès, Pep Camps i Núria Alamon
12.00-14.00 h Presentació del programa “Viure al Poble”

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

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

