
DADES PERSONALS

Signatura:

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals 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 10%, si s’efectua l’ingrés durant 
el mes de maig de 2012* A x 0,90 B

Patrocina:BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar la inscripció a l’Oficina de la Universitat d’Estiu 
(C/ Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 703390 a/e: estiu@estiu.udl.cat) i us lliuraran el full de 
pagament que heu de portar a ingressar a la Caixa, terminals de ServiCaixa, CatalunyaCaixa 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 informació 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, 
s’informa que les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran en un fitxer degudament re·
gistrat 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 protec·
ció de dades. El titular de les dades por exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·
lació mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

* El descompte no s’aplicarà a les matèries transversals 

Si ho desitgeu, i no sou estudiant de la UdL, podeu 
subscriure una assegurança voluntària “Univers Plus” per 8 €

Podeu consultar les cobertures en els webs 
http://estiu.udl.cat/  
http://www.udl.cat/serveis/patrimoni/asseg/cumlaude.html

Sí  / No   

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@estiu.udl.cat · http://estiu.udl.cat

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

36T1 Medi Ambient

GEOLOGIA PRÀCTICA: ELS PIRINEUS, 
UN LABORATORI VIU PER A L’ULL 
D’UN GEÒLEG D’EXPLORACIÓ

Del 29 de juny a l’1 juliol
Tremp

Aquest curs vol fer avinent al participant la importància històrica 
i actual de la zona dels Pirineus en l’àmbit geològic i reivindicar, 
consegüentment, un canvi de consciència que ens porti a entendre 
l’entorn geològic com una part indivisible del nostre hàbitat.
És un curs marcadament pràctic, on la natura i el paisatge ens do·
naran resposta a interrogants com: què és la geologia?, per què 
els Pirineus són tan importants en aquest àmbit? o quin paper té la 
geologia en la nostra vida? 
El curs s’adreça a totes aquelles persones que busquin un coneixe·
ment profund del seu entorn. També a estudiants de Geologia, Engi·
nyeria, Medi Ambient i Biologia, així com a professionals d’aquestes 
àrees i a professorat de primària  i secundària.

Observacions: En les sortides de camp estaran previstes zones d’ombra i 
d’avituallament. Els alumnes hauran de portar roba i calçat còmode, una gor·
ra, protecció solar, begudes i el dinar cada dia.
 

Coordinació Jaume Porta Casanellas (Departament de Medi Ambient i 
Ciències del Sòl de la UdL)

Equip docent Emili Ascaso Sastrón (Institut Geològic de Catalunya i UdL), 
Carles Balasch Solanes (UdL), Xavier Berástegui Batalla 
(Institut Geològic de Catalunya), José López López (geòleg) 
i Gonzalo Rivas Casamajó (Institut Geològic de Catalunya)

Hores lectives 30
Espai Centre Cívic Tarraquet de Tremp
Preu 60,00 €
Places 40

PROGRAMA                                                                                       

Divendres 29
 Víctor Orrit Ambrosio, alcalde de Tremp
08.30·09.00 h  Presentació del curs
 Xavier Berástegui 
09.00·10.00 h  Conferència: “Concepció, naixement i geomorfolo·

gia actual dels Pirineus”
 Gonzalo Rivas  
10.00·19.00 h Sortida de camp

Dissabte 30
 José López López
08.30·10.00 h  Conferència: “Una visió de l’exploració i producció 

d’hidrocarburs”
 Jose López i Gonzalo Rivas 
10.00·19.00 h   Sortida de camp

Diumenge 1
 Carles Balasch i Emili Ascaso
08.30·10.00 h   Conferència: “Dinàmica i aplicació de l’aigua i els 

sòls de la Conca de Tremp”
 Gonzalo Rivas i Emili Ascaso 
10.00·18.00 h  Sortida de Camp

Ajuntament              de Tremp


