
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 13 al 15 de juliol de 2015

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ Universitat de Lleida
Estiu 2015DADES 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

42T3             Medi Ambient 

L’UNIVERS MÉS LLUNYÀ I EL 
MÉS PROPER: COSMOLOGIA I 
PALEONTOLOGIA
Del 13 al 15 de juliol 
Tremp

En Astronomia, mirar lluny és mirar enrere. Qualsevol objecte al cel 
ens mostra la seva imatge amb retard. En aquest curs farem un re-
corregut pels objectes més conspicus que podem observar al cel i 
les darreres teories sobre la seva gènesi i evolució. Com a comple-
ment a les sessions teòriques, efectuarem observacions a ull nu, 
nocturnes i diürnes, del Sol. Així mateix, visitarem les importants 
instal·lacions astronòmiques que conformen el Parc Astronòmic del 
Montsec: el Centre d’Observació de l’Univers (Àger) i l’Observatori 
Astronòmic del Montsec (OAdM). L’OAdM, situat al terme municipal 
de Sant Esteve de la Sarga, a 1.570 metres d’altitud, compta amb 
uns telescopis professionals d’accés restringit per a les visites ha-
bituals.
D’altra banda, també ens ocuparem del passat més llunyà. Recórrer 
la carretera del Doll és recórrer els fons marins de quan el mar ocupà 
les nostres contrades fa prop de 200 milions d’anys fins a la seva 
desaparició, fa 55 milions d’anys. Durant aquest llarg període, en els 
fons d’un mar d’aigües càlides, poc profund i lluminós, es dipositaren 
gran quantitat de sediments que avui conformen les roques de les 
nostres muntanyes. En un recorregut pel Doll, inclòs en el programa 
del curs, es mostraran aquestes roques i la seva formació geològica, 
sediments i fòssils. Durant el trajecte, es faran parades a les Bagas-
ses, la Baronia de Sant Oïsme i la Maçana.

Observacions: Curs especialment adreçat a persones majors de 
50 anys, que tindran ordre de prioritat en la matrícula. Resta obert 
al públic en general, sempre que quedin places lliures. El preu de la 
matrícula no inclou l’entrada al Centre d’Observació de l’Univers. En 
les sortides de camp caldrà portar roba i calçat còmode, una gorra, 
protecció solar i aigua.

Llengües d’impartició: Català

Coordinació Josep Mallol Gurgui (Societat Astronòmica de Lleida)
Equip docent Antoni Lacasa Ruiz (Institut d’Estudis Ilerdencs) i Josep 

Mallol Gurgui (Societat Astronòmica de Lleida)

Durada 20 hores lectives

Espai Centre Cívic Tarraquet de Tremp
Preu 79,06 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL i persones 

matriculades a les Aules d’Extensió Universitària de la Gent 
Gran adscrites a la UdL / 90,00 € la resta

Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 13 
 Josep Mallol
09.30-11.30 h El cel que ens envolta. Agrupacions estel·lars
 Antoni Lacasa
12.00-14.00 h L’origen de la serralada del Montsec
 Josep Mallol
21.30 h Observació astronòmica amb telescopi

Dimarts 14 
 Antoni Lacasa
09.30-11.30 h Fòssils: testimonis de la vida pretèrita
 Josep Mallol
12.00-14.00 h La vida de les estrelles i observació astronòmica
 Josep Mallol
16.00 h Excursió astronòmica al Montsec
16.45-17.30 h Visita a l’Observatori Astronòmic del Montsec  
18.00-20.00 h Visita al Centre d’Observació de l’Univers
 
Dimecres 15 
 Antoni Lacasa
08.00-14.00 h Excursió geològica i paleontològica pel Doll: recerca 

i identificació de fòssils i roques
 

Ajuntament de Tremp


