
DADES PERSONALS

Signatura:

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 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 2 i el 31 de maig de 2013* A x 0,70 B
Estudiants UdL: reducció del 20%, si s’efectua 
l’ingrés entre l’1 i el 21 de juny de 2013* A x 0,80 C
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 D

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals

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.

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 protec-
ció 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. TREMP

de l’11 al 14 de juliol de 2013 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

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   

Ajuntament de Tremp



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
41T2  Dret, Economia, Política i Societat 

HIDROELÈCTRIQUES I PATRIMONI
De l’11 al 14 de juliol
Tremp

Enguany el curs sobre centrals hidroelèctriques arriba a la quarta 
edició i se centra en el patrimoni històric, documental i oral que s’ha 
generat arran de la construcció de les centrals hidroelèctriques al 
Pirineu ara fa 100 anys.
El curs va dirigit a professorat de secundària, historiadors i persones 
en general que sentin interès pels canvis que va suposar a nivell 
social, històric, econòmic i patrimonial l’arribada de l’energia 
hidroelèctrica a Catalunya.

Llengua d’impartició: Català i castellà

Coordinació Jordi Solà Mas (antropòleg)
Equip docent Josep Armengol Segú (historiador), Juan Manuel Buil Sanz 

(Càtedra Victoriano Muñoz de la UPC), Arcadi Castilló 
Cadena (geògraf), Maite Costa Campí (Universitat de 
Barcelona), Sisco Farràs Grau (historiador), Joan Carles 
Farré (Endesa), Vanesa López Arrébola (Fons Històric 
d’Endesa), Joan Pericó Carrió (enginyer), Eva Perisé Farrero 
(Museu Hidroelèctric de Capdella), Carme Prats Joaniquet 
(Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya) i Jordi Solà 
Mas (antropòleg)

Hores lectives 30
Espai Centre Cívic Tarraquet de Tremp
Preu 60 €
Places 40

PROGRAMA                                                                                       

Dijous 11 
 Víctor Orrit Ambrosio, alcalde de Tremp
16.00-17.00 h   Inauguració del curs i presentació del actes 2013 

del Centenari de les Hidroelèctriques al Pirineu 
 Maite Costa 
17.00 -19.00 h  Conferència inaugural: “L’energia hidroelèctrica, 

avui”
19.30- 20.30 h Debat
 
Divendres 12
 Jordi Solà 
09.30-10.30 h  Els arxius comarcals i les col·leccions locals  
10.30-11.30 h Taula rodona: “Memòria oral i preservació del 

patrimoni”

 Vanesa López 
12.00-14.00 h  El Fons Històric d’Endesa 
 Joan Pericó i Joan Carles Farré 
15.00-21.30 h   Visita a les obres de recreixement de la presa de 

Moralets 

Dissabte 13
 Carme Prats
09.30-11.30 h  El MNACTEC i la revalorització del patrimoni indus-

trial  
 Juan Manuel Buil 
12.00-14.00 h   L’aprofitament hidroelèctric de la Noguera Ribagor-

çana 
 Jordi Solà i personal del Centre d’Interpretació 

de l’Energia de Canelles
15.00-21.30 h Visita al Centre d’Interpretació de l’Energia de Ca-

nelles 

Diumenge 14
 Josep Armengol
09.30-11.30 h  La llum elèctrica abans de les hidroelèctriques. Visi-

ta al molí de Feliu (Tremp) i al riu Noguera Pallaresa.
 Eva Perisé 
12.00-14.00 h   Taula rodona: “Experiències de gestió del patrimoni 

hidroelèctric: El Museu de l’Aigua de Lleida, el Cen-
tre d’Interpretació de l’Energia de Canelles i el Mu-
seu Hidroelèctric de Capdella”

  

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


