Patrocina:

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
A) DADES PERSONALS
DNI o passaport

Nom

Primer cognom
Segon cognom
Adreça
Població

CP

Comarca/província

Tel.

Adreça electrònica

(només si consulteu el correu regularment)

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 us voleu inscriure. Si feu efectiu
el pagament de la matrícula abans del 9 de juny, teniu dret a reducció en
l’import de la mateixa.
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
Reducció addicional del 15%, si s’efectua
l’ingrés abans del dia 9 de juny de 2006

A
A * 0,85

B

Codi: 04B1

Àmbit: Art i Humanitats
Joan Agut
18.30-20.30 h La recreació literària del Pirineu a través de l’obra
El mestre de Taüll

EL PIRINEU, LA MIRADA DELS ALTRES
Dates: Del 5 al 6 de juliol

Localitat: Tremp

Coordinació: Ferran Rella i Foro (Consell Cultural de les Valls
d’Àneu i coordinador de les Trobades d’Escriptors al Pirineu)
Equip docent: Joan Agut i Rico (escriptor i editor), Francesc Farràs
i Grau (IES Tremp), Manel Figuera i Abad (escriptor i dinamitzador cultural) i Dolors Udina i Abelló (Universitat Autònoma de
Barcelona)
Resum del curs: El curs, adreçat al públic en general, ofereix un
recorregut pel Pirineu a través de la mirada dels altres. El Pirineu
centra progressivament, a partir del segle XVIII, els interessos dels
viatgers a la recerca de novetats. Viatgers anglesos, francesos i
espanyols circularan pels indrets pirinencs amb ﬁnalitats diverses.
Young, Ballantine, Chaussenque, Lequeutre, Zamora i Madoz,
entre d’altres, ens faciliten impressions que en el decurs dels anys
s’han convertit en ﬁtes indispensables per tal de comprendre més bé
aquest singular espai entre muntanyes.

Ingresseu l’import total al compte 0049-1886-71-2110641087 del banc
Santander Central Hispano.
Feu constar el codi V06001 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

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

Nombre d’hores lectives: 10
Espai: Museu de Ciències Naturals del Pallars Jussà de Tremp
Preu: 20 €
Límit de places: 30

ABONAMENT DELS DRETS DE MATRÍCULA
En cas de devolució de l’import de la matrícula vull que es faci efectiu al
compte:

Programa:
Dimecres 5

Codi de l’entitat

Dolors Udina
16.30-18.30 h Els viatgers anglesos
Francesc Farràs
18.30-20.30 h Els viatgers espanyols
Dijous 6
Manel Figuera
12.00-14.00 h Audiovisual. Pirineus: muntanyes i viatgers
Manel Figuera
16.30-18.30h Els viatgers francesos

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.es - Web: http://estiu.udl.cat/

Codi de l’agència
Dígits de control
Número de compte

