
A) DADES PERSONALS

DNI o passaport                               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 el llibret informatiu dels cursos d’estiu de properes edicions.

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals, de forma específica, 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
   
Reducció del 15%, si s’efectua 
l’ingrés abans del dia 30 de maig de 2008  A * 0,85                B

Reducció del 10%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 2 i el 20 de juny de 2008 A * 0,90                C

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ Patrocina:

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 / Para más información: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@culturals.udl.cat - Web: http://estiu.udl.cat/

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

ABONAMENT DELS DRETS DE MATRÍCULA
Indiqueu el compte on voleu que es faci efectiva, si s’escau, la devolució de 
l’import de la matrícula:

Codi de l’entitat 

Codi de l’agència 

Dígits de control 

Número de compte 

ALLOTJAMENT

Ingresseu l’import total al compte 0049-1886-71-2110641087 del banc 
Santander.

Feu constar el codi V08001 en l’imprès bancari.

Empleneu aquest apartat si us interessa compartir cotxe:
 Trajecte
 Dia
 Hora
 Tinc vehicle:  Sí   No  

  Autoritzo a facilitar el meu telèfon a qui vulgui compartir cotxe per fer el  
mateix desplaçament

La Universitat d’Estiu només actua d’intermediària, no es fa responsable de 
cap inconvenient que pugui sorgir

  

Codi: 22C1                                                   Àmbit: Medi Ambient

Dates: Del 2 al 4 de juliol Localitat: Tremp

Coordinació: Josep Maria Màsich Polo (Departament de Medi 
Ambient i Ciències del Sòl de la UdL)

Equip docent: Xavier Berástegui Batalla (Institut Geològic de 
Catalunya), Rogelio Linares Santiago (Universitat de Girona), 
Gonzalo Rivas Casamajó (Universitat de Barcelona) i Joan Rosell 
Sanuy (Universitat Autònoma de Barcelona)

Resum del curs: El Prepirineu ha estat un laboratori de recerca 
i didàctica per a un gran nombre de geòlegs, tant professionals 
com aficionats, així com per a alumnes de geologia d’universitats 
d’arreu del món i personal de companyies petrolieres, que l’utilitzen 
per a l’ensenyança pràctica de la geologia. Aquesta és la raó de la 
realització d’aquest curs dins la Universitat d’Estiu, amb un objectiu 
clar: donar una visió, encara que sigui una pinzellada, del món de la 
geologia a partir d’un marc geogràfic com el Prepirineu lleidatà.
El curs s’adreça a estudiants de Geologia, Medi Ambient i Biologia, 
així com a professionals en aquestes àrees i a professorat de primària 
i secundària. També a qualsevol persona interessada en aquests 
temes i en el patrimoni natural en general.

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: Centre Cívic Tarraquet de Tremp

Preu: 40 €

Límit de places: 30

Programa:
Dimecres 2 
 Xavier Berástegui 
09.00-10.30 h Evolució paleogeogràfica del Pirineu. Origen i 

evolució del Pirineu
10.45-17.30 h Sortida de camp: Aransís, la Passarel·la, Salàs de 

Pallars i Collegats
 Gonzalo Rivas 
17.45-18.45 h Sessió teòrica de resum

Dijous 3 
 Gonzalo Rivas 
09.00-10.30 h Sediments i fòssils en el registre geològic del 

Pirineu
10.45-17.30 h Sortida de camp: petjades d’Orcau, Claret-Fígols de 

Tremp (estratotip de l’Ilerdià) i taller de restauració 
paleontològica MCCN/IP

 Joan Rosell
17.45-18.45 h Sessió teòrica de resum
 
Divendres 4 
 Rogeli Linares 
09.00-10.30 h Geologia aplicada: riscos geològics, hidrogeologia 

i recursos naturals
 Una visió geoambiental de la Conca de Tremp
10.45-17.30 h Sortida de camp: Montsec, Puigcercós Vell, 

embassament de Terradets i mont de Conques

EL PREPIRINEU: CURS DE GEOLOGIA PRÀCTICA


