
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:



•	 L’estructura urbana territorial i les possibilitats de desenvolupa-
ment de la zona. Alternatives de desenvolupament i estructura 
urbana en el territori situat en la plana central de Lleida.

Metodologia:	Es tracta de realitzar un treball pràctic individual i 
en grup tutorat per professorat de les universitats organitzadores. El 
treball s’elabora a partir dels temes apuntats anteriorment. El treball 
parteix de la reflexió sobre les hipòtesis del tema objecte d’estudi, 
d’acord amb la informació facilitada a través de conferències, tre-
ball de camp i els materials del curs. El treball de camp ocupa una 
part substancial de la feina i consistirà en un recorregut (amb els 
mitjans a determinar i durant els 4 primers dies del taller) per la 
zona que ha de ser transformada pel canal Segarra-Garrigues. En 
aquest recorregut es recolliran imatges gràfiques, anotacions i totes 
les observacions que interessin per a la comprensió del territori. 
Finalment, tot plegat es plasma en l’elaboració de materials gràfics 
que exposin les tesis desenvolupades sobre el territori, el paisatge 
i/o els seus elements integrants. El taller finalitzarà amb la presen-
tació de tots els materials elaborats al conjunt de participants i amb 
l’avaluació del treball desenvolupat.

Conferències-presentacions:	Es preveu la realització de conferèn-
cies per ampliar la informació i la reflexió dels participants en els 
tallers sobre el tema objecte d’estudi i perquè alhora serveixin de 
pont i contacte amb el context social de la zona. 

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/

Codi:	23C2                                                   Àmbit:	Medi Ambient

Dates:	Del 7 al 12 de juliol Localitat:	Itinerant comarques 
Urgell-Garrigues

Coordinació:	Ignasi Aldomà Buixadé (Departament de Geografia i 
Sociologia de la UdL) i Carles Llop Torné (Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalu-
nya)

Equip	docent:	Centre Internacional d’Estudis sobre Paisatges Cul-
turals de la Universitat de Ferrara, Departament d’Urbanisme i Or-
denació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya i 
Departament de Geografia i Sociologia de la UdL

Nombre	d’hores	lectives:	60

Espai:	 Tàrrega i seus itinerants a Belianes i Vallbona de les 
Monges

Preu:	Gratuït

Límit	de	places:	20

Destinataris:	S’adreça a estudiants de darrer curs de la carrera i 
a persones amb estudis universitaris finalitzats que tinguin relació 
tècnica o professional amb les temàtiques de paisatge i territori i que 
estiguin disposades a participar en un programa de treball intens.

Temes	que	es	desenvoluparan	en	el	taller:
•	 Els paisatges de pedra seca i el mosaic d’arboricultura medi-

terrània de l’Urgell i les Garrigues. Descoberta, manteniment i 
integració paisatgística del regadiu.

•	 Els valors ecològics i paisatgístics de les estepes cerealistes de 
secà. Alternatives d’integració amb la transformació i valoració 
paisatgística.

•	 Infraestructures i nous paisatges de l’aigua. Les noves infraes-
tructures de l’aigua; els criteris ecològics i la seua integració 
paisatgística.

•	 Les infraestructures tradicionals d’aprofitament de l’aigua a 
la zona regable (els aprofitaments i infraestructures dels rius 
Corb, d’Ondara i Sió). Recuperació i/o compatibilització amb 
la transformació en regadiu.

TALLER INTERNACIONAL. ELS PAISATGES DE 
L’AIGUA IV. ELS PAISATGES AGRARIS I EL PATRIMONI 
CULTURAL DELS TERRITORIS DE SECÀ DAVANT LA 
TRANSFORMACIÓ EN REGADIU

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
Fax 973 703 398

estiu@culturals.udl.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.

Vull assistir a la vetllada al Campus de Cappont (sopar fred gratuït): 
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