
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:



Dissabte 21 
 Enric Vicedo
09.00-10.00 h  Producció, comercialització i condicions de vida a 

la Franja (segles XVIII-XIX)
 Josep Espluga 
10.00-11.00 h  L’inacabable enderrocament de fronteres a la ratlla 

d’Aragó
11.00-11.30 h Sessió de debat
12.00-14.00 h Comunicacions científiques
 Ramon Morell
16.00-17.00 h  Àrees de mercat, dimensió i relacions econòmi-

ques: el cas específic de la Franja de Ponent
17.00-18.00 h Sessió de debat
 Ignasi Aldomà 
18.30-19.30 h Les relacions Lleida-Aragó
19.30-20.00 h Sessió de debat
20.00-21.30 h Visita a les salines de Peralta
 
Diumenge 22 
 Fundació Món Rural
09.30-10.30 h Reptes del món rural al segle XXI
11.00-13.00 h Taules rodones
13.00-14.00 h Cloenda de les jornades i lliurament de certificats
16.00 h  Visita al Museu de les Escoles Pies

Comunicacions científiques: Els interessats a presentar una comu-
nicació han d’enviar una proposta de mig full abans del 10 de juny 
al Centre d’Estudis Ribagorçans. En les jornades tindran 10 minuts 
per exposar el treball.

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: 11C1                   Àmbit: Dret, Economia, Política i Societat

Dates: Del 20 al 22 de juny  Localitat: Peralta de la Sal

Coordinació: Carles Barrull Perna (Centre d’Estudis Ribagorçans) 
i Óscar Jané Checa (Centre d’Estudis Ribagorçans)

Equip docent: Ignasi Aldomà Buixadé (UdL), Josep Espluga Trenc 
(Universitat Autònoma de Barcelona), Ramon Morell Rosell (UdL), 
Ramon Tremosa Balcells (Universitat de Barcelona) i Enric Vicedo 
Rius (UdL)

Resum del curs: Al llarg del temps, els habitants de Catalunya i 
Aragó han anat desenvolupant unes relacions socials, econòmiques 
i culturals, i és precisament als territoris que conformen la Franja 
on aquestes han estat, i són, més intenses. El curs pretén analitzar 
l’evolució de les relacions econòmiques entre Catalunya, Aragó i 
el Pirineu, amb especial atenció a les comarques de la Ribagorça, 
la Llitera i les seues relacions amb Lleida, el Segrià, Barbastre i 
Osca. Les diferents visions sobre l’evolució històrica, l’economia, 
la sociologia o la geografia humana ens ajudaran a entendre millor 
la situació actual dels diferents sectors econòmics i les seues rela-
cions. El curs s’adreça als estudiants universitaris i a totes aquelles 
persones interessades per la història i la cultura de la Ribagorça, la 
Franja i el Pirineu.

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: Escoles Pies de Peralta de la Sal

Preu: 20 €

Límit de places: 40

Programa: 
Divendres 20 
17.00-18.00 h Presentació del curs i de la revista Ripacurtia
18.30-19.30 h Conferència inaugural 
 Ramon Tremosa 
19.30-20.30 h Conferència
20.30-21.00 h  Sessió de debat 
 

VI JORNADES DEL CERIB. LES RELACIONS 
ECONÒMIQUES ENTRE CATALUNYA I ARAGÓ: PASSAT, 
PRESENT I FUTUR

Aquest és l’únic curs de la Universitat d’Estiu de la UdL que es realitza a la 
Ribagorça. Per obtenir informació sobre transport i reserves d’allotjament, cal 

posar-se en contacte amb el Centre d’Estudis Ribagorçans.

Centre d’Estudis Ribagorçans-CERIb
C/ Senyors d’Entença, 1

22580 Benavarri
Tel. 669 346 071 i 630 526 156

http://www.cerib.org 
info@cerib.org

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.

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

  

Amb el suport de: Associació Cultural Castell de la Móra-Peralta 
de la Sal, Ajuntament de Peralta de Calassanç, Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, Institut d’Estudis Ilerdencs, Institut Ramon Mun-
taner, Fundació Món Rural, comarca de la Llitera, comarca de la 
Ribagorça, comarca de l’Alta Ribagorça.


