
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

del 28 al 30 de juny 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
42T5  Medi Ambient 

ELS RISCOS GEOLÒGICS ALS 
PIRINEUS I LA SEVA INTEGRACIÓ 
EN L’ÀMBIT HUMÀ
Del 28 al 30 de juny 
Tremp

La Terra ens ofereix tots els recursos que necessitem per a viure. 
Sovint però, ens oblidem que és un planeta viu i que en ella hi tenen 
lloc desastres naturals que afecten les activitats humanes, causen 
víctimes i ocasionen pèrdues econòmiques considerables.
Les persones no podem evitar molts dels processos naturals que 
suposen un perill per a la societat, però un bon camí és la seva 
integració en el nostre hàbitat. Mitjançant la investigació geològica 
es poden conèixer i avaluar, la qual cosa permet prevenir els riscos i 
minimitzar-ne els efectes socials i econòmics. 
Aquest curs vol aportar un millor coneixement d’aquests fenòmens 
naturals a partir d’un marc excepcional com és el Pirineu, on la 
geodinàmica externa genera fenòmens com les inundacions, 
les esllavissades, els despreniments, els fluxos torrencials, els 
esfondraments i les allaus; i en el cas de la geodinàmica interna... 
els terratrèmols.
El curs s’adreça a estudiants de geologia, enginyeria, medi ambient 
i biologia, a professionals de l’àmbit educatiu, gestors del medi 
natural, etc. 
 
Observacions: En les sortides de camp estaran previstes zones 
d’ombra i d’avituallament. Els alumnes hauran de portar roba i calçat 
còmode, una gorra, protecció solar, begudes i el dinar cada dia. 

Llengua d’impartició: Català i castellà

Coordinació Jaume Porta Casanellas (Departament de Medi Ambient i 
Ciències del Sòl de la UdL)

Equip docent Carles Balasch Solanes (UdL), Marta González Díaz (Institut 
Geològic de Catalunya), Pere Oller Figueras (Institut Geològic 
de Catalunya), Jordi Pinyol Guamis (Institut Geològic de 
Catalunya), Gonzalo Rivas Casamajó (Institut Geològic de 
Catalunya) i Jorge Wagensberg Lubinski (Fundació la Caixa)

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

PROGRAMA                                                                                       

Divendres 28 
 Introducció al context geomorfològic dels Pirineus 
 Gonzalo Rivas 
09.00-09.30 h   Presentació del curs
10.00-18.00 h  Sortida de camp: Montsec, congost de Collegats, 

Vallferrera
 Jorge Wagensberg 
19.00-20.30 h Conferència inaugural: “Conèixer el paisatge”
 
Dissabte 29
 Riscos geològics als Pirineus. El fenomen, la 

perillositat, el risc i la prevenció 
 Carles Balasch, Marta González, Pere Oller, 

Jordi Pinyol i Gonzalo Rivas 
09.00-10.00 h  Col·loqui: “Introducció i exemples pràctics de riscos 

geològics”  
10.30-19.00 h Sortida de camp:
 El flux de la Guingueta. 
 L’estany de la Senyora (allaus de roques i 

despreniments) i les allaus del port de la Bonaigua. 
Allaus catastròfiques al Pallars, la Ribagorça i la Vall 
d’Aran

 L’esllavissada i les allaus de Bagergue
 Les allaus del Naut Aran
 Els fluxos i les allaus de Senet
 Pere Oller i Marta González  
19.00-20.30 h  Els riscos geològics al Pallars  
 
Diumenge 30
 Riscos geològics als Pirineus. El fenomen, la 

perillositat, el risc i la prevenció 
 Marta González, Pere Oller, Jordi Pinyol i Gonzalo 

Rivas
10.30-19.30 h  Sortida de camp:
 L’esllavissada de Puigcercós
 Els esfondraments de Sossís
 L’esllavissada de Sort i Llarvén
 El flux del barranc de Portainé

 

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


