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

Curs

Titulació
/ No

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 por exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cance
l·lació mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

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

LA SEU D’URGELL
del 16 al 26 de juliol de 2013

Signatura:

TÍTOL

Import de la matrícula dels cursos
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits		
Estudiants UdL: reducció del 30%, si s’efectua
l’ingrés entre el 2 i el 31 de maig de 2013*
A x 0,70
Estudiants UdL: reducció del 20%, si s’efectua
l’ingrés entre l’1 i el 21 de juny de 2013*
A x 0,80
Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua
l’ingrés entre el 2 de maig i el 21 de juny de 2013*
A x 0,90

A
B
C
D

*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.

26U4

Art i Humanitats

INTRODUCCIÓ A UN PATRIMONI
POC VALORAT: LES FORTALESES
MODERNES CATALANES
Del 22 al 24 de juliol
La Seu d’Urgell

Aproximació a la realitat patrimonial de les fortificacions realitzades
entre els segles XVI i XIX a tot el territori català però, especialment,
en les zones de frontera, bastides segons el nou concepte del “baluard”, que permetia resistir la potència progressiva de l’artilleria.
Independentment de qüestions ideològiques, les fortaleses catalanes formen part de la història i del paisatge cultural del país com
qualsevol altre testimoni del passat.
L’objectiu del curs és donar a conèixer les fortaleses modernes catalanes com a testimonis importants del nostre passat, valorar la
importància patrimonial de les fortaleses modernes catalanes i la
importància del conjunt fortificat de Castellciutat i contribuir a les
commemoracions del 300 aniversari de la rendició d’aquesta fortalesa.
Observacions: El desplaçament a Castellciutat es farà per compte
de cada alumne.
Llengua d’impartició: Català
Coordinació
Equip docent

Hores lectives
Espai
Preu
Places

Francesc Fité Llevot (Departament d’Història de l’Art i Història Social de la UdL) i Joan-Ramon González Pérez (Servei
d’Arqueologia de l’IEI)
Joan Manuel Alfaro Guixot (Fundació Fortaleses Catalanes),
Carles Gascón Chopo (Consell Comarcal de l’Alt Urgell),
Joan-Ramon González Pérez (Institut d’Estudis Ilerdencs),
Juan Miguel Muñoz Corbalán (Universitat de Barcelona),
Lluís Obiols Perarnau (Ajuntament de la Seu d’Urgell), Josep
M. Vila Carabassa (Associació Catalana per a la Recerca en
Arqueologia Medieval) i Albert Villaró Boix (Arxius i Projectes
del Comú d’Andorra la Vella)

ALLOTJAMENT

PROGRAMA
Dilluns 22
Joan-Ramon González
09.00-09.30 h Presentació del curs
Carles Gascón i Lluís Obiols
09.30-11.30 h La Seu d’Urgell: Evolució de la ciutat d’època
medieval a la moderna
Juan Miguel Muñoz
12.00-14.00 h Els enginyers militars davant del disseny poliorcètic
i la gestió gràfica del territori
Joan Manuel Alfaro
16.30-18.30 h Morfologia de la fortificació moderna
Dimarts 23
09.30-11.30 h
12.00-14.00 h
16.30-18.30 h

19.00-20.00 h

Joan Manuel Alfaro
Les fortaleses catalanes
El castell de Sant Ferran de Figueres i el castell de
Cardona
Josep M. Vila
El castell de Montjuïc de Barcelona
Joan Manuel Alfaro, Juan Miguel Muñoz, Josep
Maria Vila, Albert Villaró i Joan-Ramon González
Moderador: Lluís Obiols
Taula rodona: “Les fortaleses modernes i la societat
actual”

Dimecres 24
Joan-Ramon González
Les fortaleses modernes a Lleida
Albert Villaró
12.00-14.00 h El conjunt de Castellciutat
Albert Villaró, Joan Manuel Alfaro i Joan-Ramon
González
16.30-19.00 h Visita a Castellciutat
09.30-11.30 h

20
INS Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
40,00 €
30

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

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 15

Dimarts 16 Dimecres 17

Dijous 18

Divendres 19 Dissabte 20

Diumenge 21 Dilluns 22

Dimarts 23 Dimecres 24

Dijous 25

Divendres 26

						
Nombre total de nits		

E

Import de l’allotjament

F

30,00 € x E

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

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

