
INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia 
anterior a l’inici del curs 

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Per telèfon: 973 70 33 90

Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a 
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula:

Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si es realitza la 
matrícula entre el 7 i el 31 de maig de 2018

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si es realitza la 
matrícula entre l’1 i el 15 de juny de 2018

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si es realitza la matrícu-
la entre el 7 de maig i el 15 de juny de 2018

Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transver-
sals

Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que 
vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat

LLEIDA
Del 2 al 13 de 
juliol de 2018

PatrocinEN:



04L8 ART I HUMANITATS 

ELS MUSEUS I EL PATRIMONI EN 
EL TERRITORI. MUSEUS SEGURS, 
MUSEUS EN RISC

De l’11 al 13 de juliol 
Lleida 

La UdL i la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran volen 
donar continuïtat a la col·laboració encetada en l’edició dels cursos 
de la Universitat d’Estiu 2012 amb l’objectiu de facilitar formació en 
temes de museus i centres patrimonials als professionals i persones 
interessades. 
En l’edició d’enguany, s’ha considerat adient tractar la qüestió de la 
seguretat en els museus. El tema es tractarà des de molts punts de 
vista: robatoris, sistemes de vigilància, la figura i la funció dels vigi-
lants (vigilant d’empresa de seguretat, vigilant de sala...), sistemes 
de seguretat, assegurances, així com altres amenaces que afecten 
el museu i les seves col·leccions. També es tractarà situació dels 
museus en zones que han patit o pateixen conflictes bèl·lics. En defi-
nitiva, la seguretat com un element bàsic de la funció patrimonial del 
museu versus l’obertura del museu a la societat (difusió, organització 
d’activitats, dinamitzador cultural, etc.)
Curs adreçat a estudiants dels graus d’Història de l’Art, Història, Ge-
ografia, Administració i Direcció d’Empreses i Turisme; a estudiants 
de màster; a professionals i tècnics de museus i centres patrimoni-
als; a professionals i tècnics d’ajuntaments, consells comarcals i al-
tres institucions de l’àmbit del patrimoni i del turisme; a professionals 
i empreses turístiques. I, en general, a totes les persones interessa-
des en la difusió i la gestió del patrimoni i els museus

Llengua  Català i castellà
d’impartició  

Coordinació Immaculada Lorés Otzet (Departament d’Història de l’Art i 
Història Social de la UdL) i Carme Bergés Saura (Xarxa de 
Museus de les Terres de Lleida i Aran i Departament d’Histò-
ria de l’Art i Història Social de la UdL)

Equip docent Clara Arbués Garcia (delegada de Patrimoni Cultural del 
Bisbat d’Urgell), Joan Cifuentes Mesa, Àngel Galobart 
Lorente (Museu de la Conca Dellà, Isona), Ignasi Millet 
Bonaventura (IMB Conservació Preven-tiva), Joan Josep 
Pintado García (cap de seguretat, Museu Nacional d’Art de 
Catalunya), Isber Sabrine (consultor de patrimoni 
cultural / Heritage for Peace) i Miguel Ángel Zapater 
(Dirección General de Cultura y Patrimonio, 
Gobierno de Aragón)

Durada 16 hores lectives

Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 63,25 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 72,00 € la resta
Places 40

ALLOTJAMENT
L’Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar 
informació sobre allotjament per als participants del curs

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
Planta baixa
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390
estiu@estiu.udl.cat

PROGRAMA    

Dimecres 11
Carme Bergés i Imma Lorés

09.00-09.30 h    Inauguració del curs
Isber Sabrine

09.30-11.30 h   Els museus i el patrimoni en situacions de conflictes 
bèl·lics
Ignasi Millet

12.00-14.00 h    Exposar, exposar-se: moviment d’obres d’art, riscos 
i seguretat
Ignasi Millet

16.00-18.00 h   Exercici pràctic: com actuar en cas de risc i emer-
gències a les nostres col·leccions

Dijous 12 
Joan Cifuentes

09.00-11.00 h    Els robatoris en els museus
11.30-13.30 h    Els museus davant les noves amenaces

  Clara Arbués, Àngel Galobart i Miguel Á. Zapater
Modera: Jordi Abella 

16.00-18.00 h    Taula rodona: Bones pràctiques en temes de segu-
retat

Divendres 13 
Josep Pintado

09.00-11.00 h    Aplicacions de la normativa de seguretat dels mu-
seus

11.30-13.30 h    La gestió de la seguretat en els museus




