
PATROCINA

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.

TREMP
del 9 al 12 de juliol de 2015

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ Universitat de Lleida
Estiu 2015

Ajuntament de Tremp

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 regis-
trat 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 i personal UdL: reducció del 30%, 
si s’efectua l’ingrés entre el 5 i el 29 de maig de 2015* A x 0,70 

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, 
si s’efectua l’ingrés entre l’1 i el 19 de juny de 2015* A x 0,80 

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 5 de maig i el 19 de juny de 2015* A x 0,90 

*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
L’Ajuntament de Tremp pot facilitar informació sobre l’allotjament per als 
participants del curs

Ajuntament de Tremp
Pl. de la Creu, 1
25260 Tremp
Tel. 973 650 005
culturaifestes@ajuntamentdetremp.cat

41T2  Dret, Economia, Política i Societat 

LES HIDROELÈCTRIQUES I LA 
TRANSFORMACIÓ DEL PAISATGE
Del 9 al 12 de juliol 
Tremp

Des de l’any 2010, l’Ajuntament de Tremp organitza cursos per ana-
litzar l’impacte que va suposar la construcció de les centrals hidroe-
lèctriques al Pirineu, ara fa 100 anys. Enguany es vol aprofundir en 
com aquest fet cabdal per al desenvolupament econòmic del Pirineu 
va transformar també el paisatge.
El curs va dirigit a qualsevol persona interessada a conèixer els can-
vis que va suposar la construcció de les centrals al Pirineu. No és 
necessari tenir coneixements previs per participar en aquest curs, tot 
i que ajuda haver participat en les edicions anteriors.

Observacions: El curs facilita el transport per a les sortides. Cal dur 
roba còmoda i calçat adequat per caminar.

Llengües d’impartició: Català i castellà

Coordinació Joana Franch Esplandiu (historiadora)
Equip docent Arcadi Castillo Cadena (IDAPA), Sisco Farràs Grau 

(historiador), Berenguer Gangolells Alseda (enginyer), 
Feliu Izard Gavarró (enginyer), Alexandre Macchione Saes 
(sociòleg), Carme Montaner Garcia (Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya), Jordi Pardo Rodríguez (gestor 
cultural), Eva Perisé Farrero (Museu Hidroelèctric de 
Capdella), Pere Sala Martí (director de l’Observatori del 
Paisatge), Jordi Solà Mas (antropòleg) i Xavier Tarraubella 
Mirabet (Arxiu de Barcelona). 

Durada 25 hores lectives

Espai Centre Cívic Tarraquet de Tremp
Preu 50 €
Places 40

PROGRAMA                                                                                       

Dijous 9 
 Carme Montaner 
18.00-19.30 h  Conferència inaugural: “Electrificació i coneixement 

del territori”
 Feliu Izard 
19.30-20.30 h  Introducció a la mostra de materials de les 

hidroelèctriques al Pallars conservats a l’Arxiu Izard-
Lloch Forrellad

Divendres 10 
 Jordi Pardo 
09.30-11.30 h El patrimoni i el paisatge (hidroelèctric) com a actius 

econòmics del Pallars
 Arcadi Castillo i Eva Perisé
12.00-13.00 h  L’energia hidroelèctrica i la transformació del 

paisatge pirinenc
 Pere Sala 
13.00-14.00 h El catàleg del paisatge de l’Alt Pirineu
 Sisco Farràs  
16.00-20.00 h Sortida de camp: El canal de reg, frontera de canvi 

de paisatge
 
Dissabte 11 
 Berenguer  Gangolells 
09.30-11.30 h   Les empreses elèctriques de Pearson
 Alexandre Macchione 
12.00-13.00 h   La Brazilian Traction en la industrialització del Brasil
 Xavier Tarraubella 
13.00-14.00 h   Carlos Montañés
 Arcadi Castillo i Sisco Farràs 
16.00-20.00 h  Sortida de camp: Els pobles abandonats, la cara 

negativa de la implantació de les hidroelèctriques. 
El cas de Montesquiu

Diumenge 12 
 Jordi Solà
10.00-14.00 h   Sortida de camp: La ruta Pearson


