
Patrocina:BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

DADES PERSONALS

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’Es-
tiu (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.

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 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’incorpora-
ran 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 realit-
za 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 adre-
çat al responsable del fitxer, Plaça Víctor Siurana, 1 de Lleida, C.P. 25003.

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals ni al seminari Música Instrumental a la 
Península Ibèrica 1750-1800

portada lleida.indd   1 15/04/11   10:21



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

Vull assistir a la vetllada de la Universitat d’Estiu (sopar fred gratuït)

Lleida
 Dijous 7  

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’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@estiu.udl.cat

08L2 

INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE EN EMPRESES 
TURÍSTIQUES

Del 4 al 8 de juliol
Lleida

El sector turístic genera constantment propostes innovadores que 
tenen un cicle de vida cada cop més curt ja que les empreses del 
sector han d’incorporar contínuament nous elements per aconse-
guir una posició avantatjosa respecte als seus competidors.
El turisme, com a activitat econòmica que és, cada cop està més 
sensibilitzat en aconseguir desenvolupar-se de forma sostenible; 
per això, tant la demanda com l’oferta turística presenten una clara 
progressió envers els productes i les destinacions que participen de 
les tres dimensions del triangle de la sostenibilitat: la social, l’eco-
nòmica i l’ambiental.
Aquest curs pretén identificar les noves tendències en turisme pel 
que fa a la innovació i la sostenibilitat, alhora que vol mostrar quin 
paper pot jugar l’activitat turística en el desenvolupament de pràcti-
ques innovadores basades en la sostenibilitat.
El curs s’adreça a l’estudiantat de Turisme, tant del grau com de la 
diplomatura, i als treballadors i a les treballadores del sector. També 
s’adreça a l’estudiantat d’Empresarials i del grau d’Administració i 
Direcció d’Empreses i, en general, a totes aquelles persones que hi 
puguin estar interessades.
 

Coordinació Natàlia Dàries Ramon (Departament d’AEGERN de la UdL), 
Eva Martín Fuentes (Departament d’AEGERN de la UdL) 

Equip docent Jordi Blanch Capellades (Meta8), Natàlia Dàries Ramon 
(UdL), Andreu Ibáñez Perales (Internet Web Serveis), 
Eva Martín Fuentes (UdL), Jimmy Pons Capó (Innovation 
Evangelist Socialtec) i Daniel Weiss Ibáñez (Hotel Ofi)

Hores lectives 30
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 60 €

Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 4 
 Natàlia Dàries
09.30-10.00 h Presentació
10.00-11.30 h Introducció a la innovació turística 
12.00-14.00 h Noves tendències de l’oferta i la demanda en les 

empreses turístiques
 

 Jimmy Pons
16.00-18.00 h Innovació en turisme

Dimarts 5 
 Jimmy Pons
09.30-11.30 h La comercialització turística en el segle XXI
12.00-14.00 h Eines per a la gestió innovadora de l’empresa turís-

tica
 Jimmy Pons
16.00-18.00 h La “fidemarquetització”, el màrqueting turístic de la 

propera década
 
Dimecres 6 
 Jordi Blanch
09.30-11.30 h El nou I+D+I en el sector turístic: Innovació + Dife-

renciació + Implicació
12.00-14.00 h La nova informació turística: un nou client, un nou 

rol, un nou paradigma
 Jordi Blanch
16.00-18.00 h El futur que ens espera, si és que ens espera... La 

importància de la ITT (Innovació Total en Turisme)
 
Dijous 7 
 Natàlia Dàries
10.00-14.00 h  Visita a La Gravera i a l’aeroport de Lleida-Alguaire
 Andreu Ibáñez
16.00-17.00 h  Iniciatives tecnològiques en turisme a Lleida
 Eva Martín
17.00-19.00 h  Aspectes claus i importància de desenvolupar un 

turisme sostenible
19.00-20.00 h  Visita a la Llotja
 
Divendres 8 
 Daniel Weiss
09.30-11.30 h  Noves estratègies, models i idees de negoci en el 

sector turístic
12.00-14.00 h Casos pràctics de l’Hotel Ofi
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