
PATROCINA

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

La seu d’urgell
del 15 al 25 de juliol de 2014

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.

DADES PERSONALS

DNI o passaport  Data naixement 
 
Sexe     H        D Nom 

Primer Cognom  Segon Cognom 
 
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 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 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  A

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

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 5 de maig i el 20 de juny de 2014* A x 0,90 D

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals



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

ALLOTJAMENT
34U3              Medi Ambient

BIOMASSA, ÚS I INCENDIS 
FORESTALS
Del 15 al 17 de juliol 
La Seu d’Urgell

Els objectius són donar a conèixer d’una manera clara els conceptes 
de “biomassa” i “energia” i les seves implicacions en la prevenció 
d’incendis forestals. La lluita contra els incendis es troba en una fase 
de canvi global i, en aquest sentit, l’ús de la biomassa juga un paper 
de gran importància. Per aquest motiu, analitzarem diferents exem-
ples d’utilització de la biomassa i estudiarem alguns casos d’èxit.
El públic objectiu del curs són els alumnes universitaris, els pro-
fessionals del sector de la calefacció i l’energia, professionals del 
sector municipal (tant d’ocupació com de patrimoni o foment que 
gestionen les muntanyes dels seus municipis o dels veïns), parti-
culars amb vocació empresarial (sector emergent de l’energia de 
biomassa) i propietaris forestals.

Llengües d’impartició: Català i castellà

Coordinació Domingo M. Molina Terrén (Departament de Producció Ve-
getal i Ciència Forestal de la UdL)

Equip docent Adrián Cardil Forradellas (UdL), Marc Castellnou Ribau 
(Bombers. Generalitat de Catalunya), Joaquim Domènech 
Algueró (Les Atxes), Rut Domènech Jardí (Les Atxes) i Do-
mingo M. Molina Terrén (UdL)

Hores lectives 20
Espai INS Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
Preu 79,06 € estudiantat UdL / 90,00 € la resta
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dimarts 15 
 Domingo M. Molina
09.30-11.30 h Biomassa i energia. Beneficis i impacte de la bio-

massa. Casos pràctics 
 Adrián Cardil
12.00-14.00 h Gestió sostenible de masses arbrades i pastures. 

Incendis
 Domingo M. Molina
16.00-18.00 h Processament de la biomassa per a l’obtenció 

d’energia
 Adrián Cardil
18.00-20.00 h Costos en l’obtenció de biomassa
 

Dimecres 16 
 Domingo M. Molina
09.30-11.30 h Reptes de futur. Escalfament global i mercat de CO2
 Marc Castellnou
12.00-14.00 h Incendis i acumulació de biomassa
 Joaquim Domènech
16.00-18.00 h Context socioeconòmic forestal i rural. Disponibilitat 

de biomassa i requeriments energètics a Catalunya i 
a altres llocs

 Rut Domènech
18.00-19.00 h Producció, transport i consum de proximitat
 Joaquim Domènech
19.00-20.00 h Possibilitats d’ocupació local amb la biomassa. 

Estudi de casos d’èxit
 
Dijous 17 
 Joaquim Domènech
09.30-11.30 h Casos pràctics de productors i consumidors de bio-

massa a Catalunya
 Joaquim Domènech i Rut Domènech
12.00-14.00 h Explicació general de la interconnexió d’origen a 

destí. Les Atxes des del Viena a avui en dia

 

 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 14

 
Dimarts 15 

 
Dimecres 16

 
Dijous 17

 
Divendres 18

 
Dissabte 19

 
Diumenge 20

 
Dilluns 21

 
Dimarts 22

 
Dimecres 23

 
Dijous 24

 
Divendres 25

      

Nombre total de nits  E

Import de l’allotjament  31,00 € x E F

Import total a ingressar (matrícula + allotjament) A/B/C/D + F 


