BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Patrocina:

DADES PERSONALS
DNI o passaport
Sexe

H

Data naixement
D

Nom

Primer cognom

Segon Cognom

Adreça		
Població

CP

Comarca/província

Tel.

Adreça electrònica			
Dades acadèmiques o professionals:
Estudiant/a de la UdL: Sí
Centre

/ No

En cas afirmatiu indiqueu:

Curs

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí
Universitat

Titulació
/ No

Curs

En cas afirmatiu indiqueu:
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.
En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran en un fitxer degudament registrat 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 protecció de dades. El titular de les dades por exercir els seus
drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant escrit adreçat al responsable del fitxer, Plaça Víctor Siurana, 1 de Lleida, C.P. 25003.
Signatura:
Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. Abans de
formalitzar la matrícula, confirmeu 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 fins
el dia 31 de maig de 2011*

A x 0,85

B

Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre
l’1 i el 17 de juny de 2011*

A x 0,90

C

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar aquesta inscripció a l’Oficina de la Universitat d’Estiu (C/ Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 703 390 a/e: estiu@estiu.udl.cat) i us lliuraran el full de
pagament que heu de portar a ingressar a la Caixa, Caixa de Catalunya o Banc Santander.
*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals ni al seminari Música Instrumental a la
Península Ibèrica 1750-1800

Ajuntament

de Tremp

02T2

LES HIDROELÈCTRIQUES AL PIRINEU
(1939-1985)
Del 7 al 10 de juliol
Tremp

Miguel Ángel Fernández
10.30-11.30 h La visió hidroelèctrica de Catalunya de l’enginyer
Victoriano Muñoz
Rafael Alcalde
12.00-14.30 h El cas Barcelona Traction i la fi de la Canadenca
16.00-21.30 h Visita al Centre d’Interpretació de l’Aigua de Tavascan
Dissabte 9

Amb motiu del centenari de les primeres intervencions que van
portar l’establiment de centrals hidroelèctriques al Pallars, es planteja una anàlisi del context social de l’època i un aprofundiment
en els aspectes socials i tècnics relacionats amb aquest moment
històric fonamental. Aquest curs aprofundeix en els aspectes
tècnics i constructius de les centrals hidroelèctriques del Pirineu, l’impacte en els diferents territoris i les perspectives de futur.
El curs s’adreça a alumnes d’Història de la UdL o d’altres universitats,
persones interessades en el tema, professorat de secundària, etc.
Coordinació
Equip docent

Hores lectives
Espai
Preu
Places

Jaume Barrull Pelegrí (Departament d’Història de la UdL)
Rafael Alcalde Cercavalls (escriptor), Xavier Bosch
Bella (Universitat de Barcelona), Juan Manuel Buil Sanz
(Universitat Politècnica de Catalunya i Endesa), Joan Farrús
Petit (Universitat de Barcelona), Miguel Ángel Fernández
Ortiz (Universitat Politècnica de Catalunya), Jordi Lloret
Badia (geòleg), Josep M. Martínez Roig (Endesa), Agustí
Meseguer Altés (Fundació Endesa), Carles Sudrià Triay
(Universitat de Barcelona) i Xavier Tarraubella Mirabet (Arxiu
Històric de Barcelona)

Agustí Meseguer
09.30-11.30 h La producció hidràulica al Pirineu
Jordi Lloret
12.00-13.00 h Models hidràulics: la presa de Sant Antoni
Josep M. Martínez
13.00-14.30 h Models hidràulics: la central reversible de Sallente
16.00-21.30 h Visita al Centre d’Interpretació de l’Aigua de
Tavascan
Diumenge 10
Xavier Tarraubella
09.30-11.30 h La implantació de les hidroelèctriques al Pirineu
1939-1985
Xavier Bosch
12.00-13.00 h Les centrals hidroelèctriques del Pirineu durant les
restriccions elèctriques dels anys 40 i 50
Juan Manuel Buil
13.30-15.00 h Projectes de futur de les hidroelèctriques del Pirineu

30
Centre Cívic Tarraquet de Tremp
60 €
40

PROGRAMA
Dijous 7
Víctor Orrit Ambrosio, alcalde de Tremp
16.00-17.00 h Presentació dels actes del Centenari de les
Hidroelèctriques al Pallars
Carles Sudrià
17.00-18.30 h Conferència inaugural: L’impacte de l’electrificació
en l’economia catalana
Manuel Campo
19.00-21.00 h Documental: La cara oculta de los pantanos de
Franco
Divendres 8
Joan Farrús
09.30-10.30 h L’electrificació a l’Alta Ribagorça

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@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat

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

ALLOTJAMENT
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

