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 informació 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,
s’informa que les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran en un fitxer degudament re·
gistrat 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 protec·
ció de dades. El titular de les dades por exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·
lació mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

Signatura:
Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals 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 10%, si s’efectua l’ingrés durant
el mes de maig de 2012*

B

A x 0,90

* El descompte no s’aplicarà a les matèries transversals
Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar la 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, terminals de ServiCaixa, CatalunyaCaixa o
Banc Santander.

Si ho desitgeu, i no sou estudiant de la UdL, podeu
subscriure una assegurança voluntària “Univers Plus” per 8 €
Podeu consultar les cobertures en els webs
http://estiu.udl.cat/
http://www.udl.cat/serveis/patrimoni/asseg/cumlaude.html

Sí

/ No

01L2

Art i Humanitats

MORS CERTA, HORA INCERTA. UNA
APROXIMACIÓ SOCIAL, MÈDICA
I COMUNICATIVA DE LA VIDA, LA
MORT I EL DOL EN LA SOCIETAT
HUMANA
Del 2 al 6 de juliol
Lleida
La mort és l’esdeveniment irrefutable per excel·lència i la seva uni·
versalitat justifica l’interès pel seu estudi. És l’únic succés del que
estem totalment segurs. Ara bé, la seva universalitat no la fa homo·
gènia i, a més, la concepció i tractament de la mort és un fenomen
que ha variat al llarg del temps. D’un fet normal, ha passat a ser una
cosa estranya. Tot i que actualment està més controlada que mai, la
seva vivència està més oculta. En sabem més que anys enrere, però
l’hem amagada rere un tabú infranquejable.
A Europa, fins al segle XVIII, les persones estaven familiaritzades
amb la idea de la seva pròpia mort. Aquesta era un ritual organitzat,
una cerimònia pública: al voltant del llit del mort, els familiars vetlla·
ven el cadàver durant hores. Posteriorment, la mort s’ha convertit
en un tema absolutament prohibit: en el món en el que vivim la mort
és amagada.
Per evitar aquesta conspiració silenciosa contra la mort, aquest curs
es planteja com a objectiu estudiar-la des d’una perspectiva inter·
disciplinar.
Coordinació
Equip docent

Hores lectives
Espai
Preu
Places

Joana Soto Merola (Departament de Filologia Catalana i Co·
municació de la UdL)
Ernest Benach Pascual (especialista en web 2.0), Anna Ji·
ménez Vílchez (Hospital Universitari Arnau de Vilanova),
Miquel Pueyo París (UdL), Joana Soto Merola (UdL) i Joan
Viñas Salas (UdL)

PROGRAMA
Dilluns 2
Joana Soto
09.30-12.00 h La mort. Una aproximació des de l’antropologia
Miquel Pueyo
12.30-14.00 h Històries i organització social de la mort
Dimarts 3
Miquel Pueyo
09.30-11.00 h Històries i organització social de la mort
Anna Jiménez
11.30-14.00 h Les cures pal·liatives i l’assistència integral
Dimecres 4
Joan Viñas
09.30-12.00 h La visió mèdica de la mort
12.30-14.00 h Visionat de la pel·lícula Antes de partir (Rob Reiner,
2008)
Dijous 5
Ernest Benach, Anna Jiménez, Miquel Pueyo,
Joana Soto i Joan Viñas
09.30-11.00 h Debat i comentari de la pel·lícula
Ernest Benach
11.30-14.00 h La vida i la mort digital
Divendres 6
Ernest Benach, Anna Jiménez, Miquel Pueyo,
Joana Soto i Joan Viñas
09.30-11.30 h Concert del grup Ananda Sound a l’església de Sant
Martí
Visita al Museu de Lleida. Una representació icono·
gràfica de la mort (horari a concretar)
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Universitat de Lleida. Campus de Cappont
47,44 € estudiantat UdL / 60,00 € la resta
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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

ALLOTJAMENT
L’Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar
informació sobre allotjament per als participants del curs
Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
Planta baixa
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390
Fax 973 703 398
estiu@estiu.udl.cat

