BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
DNI o passaport
Sexe

H

Data naixement
D

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Adreça
Població

CP

Comarca/província

Tel.

PATROCINA

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 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 pot 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, 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		
Estudiants UdL: reducció del 30%, si s’efectua

A

l’ingrés entre el 5 i el 30 de maig de 2014*

A x 0,70

B

Estudiants UdL: reducció del 20%, si s’efectua
l’ingrés entre el 2 i el 20 de juny de 2014*

A x 0,80

C

A x 0,90

D

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua
l’ingrés entre el 5 de maig i el 20 de juny de 2014*

*Els descomptes no s’aplicaran 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.

LLEIDA

del 30 de juny al 10 de juliol de 2014

01L1

Art i Humanitats

ELS MUSEUS I EL PATRIMONI
EN EL TERRITORI. MUSEUS I
TURISME: NOVES ESTRATÈGIES
Del 2 al 4 de juliol
Lleida

La UdL i la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran volen
donar continuïtat a la col·laboració encetada en l’edició dels cursos
de la Universitat d’Estiu 2012, amb l’objectiu de facilitar formació en
temes de museus i centres patrimonials a professionals i persones
interessades.
L’edició d’enguany es dedicarà a analitzar i treballar la creació de
productes turístics per part dels museus i centres patrimonials. És
molt important que, atès el panorama del turisme cultural, aquest
assumpte es tracti a una escala adient: la dels museus i centres de
territori i no des de la perspectiva dels centres ubicats en les grans
ciutats i en llocs amb gran afluència de turistes. Així mateix, en el
curs interessarà que aquestes qüestions s’abordin des de diferents
punts de vista i amb una visió crítica, i que es plantegin línies o vies
d’actuació.
Llengües d’impartició: Català i castellà
Coordinació
Equip docent

Hores lectives
Espai
Preu
Places

Immaculada Lorés Otzet (Departament d’Història de l’Art i
Història Social de la UdL) i Carme Alòs Trepat (Xarxa de Museus de les terres de Lleida i Aran)
Jordi Abella Pons (Ecomuseu de les Valls d’Àneu), Jordi
Blanch Capellades (Patronat de Turisme-Diputació de
Lleida), Isabel Boj Cullell (Schola. Didàctica Activa;
Universitat de Barcelona), Cristina Castellà Figuera (Centre
de Romànic de la Vall de Boí), Alberto Cobos Periáñez
(Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis),
José Antonio Donaire Benito (Universitat de Girona), Mireia
Font Vidal (Casa Leonardo de Senterada), Xavier Llovera
Massana (Agència Catalana del Patrimoni Cultural), Jaume
Leon Andrés (Tu i Lleida), Magda Gassó Hoja (Agència
Catalana del Patrimoni Cultural), Joaquim Nadal Farreras
(Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural – Universitat
de Girona), Daniel Paül Agustí (UdL), Sílvia Planas Marcé
(Museu d’Història de Girona i Museu dels Jueus de Girona),
Patrick Torrent Queralt (Agència Catalana de Turisme) i
Josep Tort Bardolet (Consorci Turó de la Seu Vella)

ALLOTJAMENT

PROGRAMA
Dimecres 2
09.15-09.30 h
09.30-11.30 h
12.00-14.00 h
15.45-17.45 h
18.00-20.00 h

Carme Alòs i Immaculada Lorés
Inauguració del curs
Joaquim Nadal
Cultura i patrimoni. Continuïtat i canvi
José Antonio Donaire
Turisme cultural: un estat de la qüestió. Reflexions i
estratègies de cooperació
Daniel Paül
Museus i turisme a les terres de Lleida. Anàlisi i
reflexió
Isabel Boj
Didàctica del patrimoni i la creació de productes
turístics

Dijous 3

Jordi Blanch
09.00-11.00 h Turisme i patrimoni a les terres de Lleida. Reflexions
i estratègies de futur
Sílvia Planas
11.30-13.30 h La història i els museus: usos, abusos i perspectives
en el turisme cultural
Alberto Cobos
15.30-17.30 h Els dinosaures a Terol: un factor de desenvolupament
territorial
Xavier Llovera i Magda Gassó
18.00-20.00 h Turisme i patrimoni. Propostes i accions des de
l’Agència Catalana de Patrimoni
Divendres 4

Patrick Torrent
09.00-11.00 h Les noves tendències del turisme a Catalunya.
Estratègies de cooperació entre turisme i patrimoni
Cristina Castellà, Mireia Font, Jaume Leon,
Josep Tort i Jordi Abella (moderador)
11.30-13.30 h Taula rodona: “La creació i gestió de productes
turístics des del patrimoni cultural”
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Universitat de Lleida. Campus de Cappont
79,06 € estudiantat UdL / 90,00 € la resta
40

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

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

