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

02L3

Art i Humanitats

ELS MUSEUS I EL PATRIMONI EN
EL TERRITORI. RENDIBILITATS I
COMPLICITATS
Del 10 a l’11 de juliol
Lleida
Amb aquest curs, la Universitat de Lleida i la Xarxa de Museus de
les Terres de Lleida i Aran col·laboren per tal d’obrir un àmbit de tre·
ball específic entre els professionals dels museus, de la universitat
i del patrimoni relacionat amb els museus de territori i societat, a
nivell català, espanyol i europeu. Els objectius del curs són: ajudar
a millorar l’eficàcia dels equipaments patrimonials del nostre país
mitjançant la incorporació de nous plantejaments professionals (te·
òrics i pràctics) que permetin adaptar-los a les noves necessitats
i oportunitats dels temps actuals; ajudar a redefinir les funcions i
usos dels museus mitjançant el coneixement de les noves tendènci·
es que estan sorgint a Europa i a altres llocs del món, i crear un lloc
estable de trobada anual per fer arribar aquestes noves tendències
als professionals del nostre país; reforçar el treball en xarxa com
una estratègia de futur en el món del patrimoni; proporcionar for·
mació a tècnics, professionals i persones directa o indirectament
implicades, o simplement interessades, en la gestió dels museus i el
patrimoni cultural; i, atès que no hi ha oferta al respecte, esdevenir
un curs de referència sobre Museus de societat en el panorama de
la formació universitària continuada.
Coordinació
Equip docent

Imma Lorés Otzet (Departament d’Història de l’Art i Història
Social de la UdL)
Jordi Abella Pons (Ecomuseu de les Valls d’Àneu), Gabriel
Alcalde Gurt (Institut Català de Recerca del Patrimoni Cul·
tural, Universitat de Girona), Carme Alòs Trepat (Museu de
la Noguera), Iñaki Arrieta Urtizberea (Universitat del País
Basc), Jordi Blanch Capellades (Patronat de Turisme de la
Diputació de Lleida), Jusèp M. Boya Busquets (Servei de
Museus i Protecció de Béns Mobles de la Generalitat de Ca·
talunya), Carme Clusellas Pagès (Associació de Museòlegs
de Catalunya), Jaume Espinagosa Marsà (Museu Comarcal
de l’Urgell), Àlex Farnós Bel (Museu del Montsià), Antoni
Laporte Roselló (Artimetria. Estratègies per a la Cultura),
Xavier Llovera Massana (Museu Nacional d’Arqueologia de
Catalunya), Ramon Morell Rosell (UdL), Xavier Roigé Ven·
tura (Universitat de Barcelona), Teresa Reyes Bellmunt (Ofi·
cina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona),
Jordi Tura Masnou (Museu Etnològic del Montseny), Josep
Manuel Rueda Torres (Patrimoni arquitectònic, arqueològic
i paleontològic de la Generalitat de Catalunya), Josep M.
Solé Sabaté (Institut d’Estudis Ilerdencs) i Carme Vidal Hu·
get (Serveis Territorials de Cultura de Lleida)

Hores lectives
Espai
Preu
Places

20
Universitat de Lleida. Campus de Cappont
47,44 € estudiantat UdL / 60,00 € la resta
60

PROGRAMA
Dimarts 10
09.30-10.00 h Inauguració del curs a càrrec de Carme Alòs (presi·
denta de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida
i Aran), Joan Biscarri Gassió (vicerector d’Activitats
Culturals i Projecció Universitària de la UdL), Jusèp
M. Boya (cap del Servei de Museus i Protecció de
Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya) i Imma
Lorés (coordinadora del curs)
Jusèp M. Boya
10.00-12.00 h Els museus a Catalunya, avui
Xavier Roigé
12:00-14:00 h Els museus de societat i territori a Europa
Gabriel Alcalde
16.00-18.00 h Les rendibilitats del patrimoni
Teresa Reyes, Jordi Blanch, Ramon Morell, Carme Clusellas i Carme Vidal. Moderador: Jaume
Espinagosa, Xarxa de Museus de les Terres de Llei·
da i Aran
18.00-20.00 h Taula rodona: “Els museus: nous temps, nous usos”
Dimecres 11
Iñaki Arrieta
09.00-11.00 h Participació social, patrimoni cultural i museus
Antoni Laporte
11.30-13.30 h Potencials i rendibilitats econòmiques, directes i in·
directes, dels museus
Josep Manuel Rueda
15.30-17.30 h Museus, patrimoni i societat
Carme Alòs, Àlex Farnós, Xavier Llovera, Josep
M. Solé i Jordi Tura. Moderador: Jordi Abella, Xar·
xa de Museus de les Terres de Lleida i Aran
18.00-20.00 h Taula rodona: “Museus i desenvolupament
territorial”
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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

