
Patrocina:

A) DADES PERSONALS
DNI o passaport 
Nom
Primer cognom 
Segon cognom
Data de naixement
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:

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

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 29 de maig de 2009 A * 0,85  B 

Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre 
l’1 i el 19 de juny de 2009 A * 0,90  C

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

  CODI TÍTOL
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Dimarts 21 
 Vladimir López
09.30-11.30 h Ciutat com a escenari històric
 Daniel Paül
12.00-14.00 h Ciutat i cultura
 Aaron Gutiérrez, Vladimir López i Daniel Paül
16.00-20.00 h Ciutat i cinema
 
Dimecres 22 
 Vladimir López
09.30-11.30 h Ciutat i moviments socials
 Daniel Paül
12.00-14.00 h Ciutat i turisme
 Aaron Gutiérrez
16.00-18.00 h La difusió dels límits i el xoc entre la part urbana i 

la rural
 
Dijous 23 
 Aaron Gutiérrez
09.30-11.30 h Ciutat i transport
 Daniel Paül
12.00-14.00 h Màrqueting urbà
 Aaron Gutiérrez i Daniel Paül
16.00-18.00 h Xarxes de ciutats
 
Divendres 24 
 Aaron Gutiérrez i Daniel Paül
09.30-11.30 h Perspectives futures
 Aaron Gutiérrez
12.00-13.00 h Reptes de les ciutats

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

Codi: 03U4                                               Àmbit: Art i Humanitats

Dates: Del 20 al 24 de juliol Localitat: La Seu d’Urgell

Coordinació: Aaron Gutiérrez Palomero i Daniel Paül Agustí 
(Departament de Geografia i Sociologia de la UdL)

Equip docent: Aaron Gutiérrez Palomero (UdL), Vladimir López 
Alcañiz (Universitat Autònoma de Barcelona) i Daniel Paül Agustí 
(UdL)

Resum del curs: El curs que es presenta té com a principal objectiu 
mostrar la diversitat de facetes que conviuen sota el que anomenem 
“ciutat”. La complexitat del tema obligarà a centrar-nos únicament 
en la ciutat europea mediterrània i en el moment actual, tot i que les 
referències a altres contextos temporals i espacials estaran presents 
al llarg de les diverses sessions.
El plantejament del curs defuig l’estudi detallat d’un aspecte concret 
de la ciutat per mostrar una perspectiva genèrica i transversal. 
No es tracta d’un curs d’especialització, sinó de donar les claus 
per entendre els principals reptes que es plantegen a les ciutats. 
Per aquest motiu, no cal tenir coneixements específics previs per 
inscriure-s’hi. El curs s’adreça a totes aquelles persones que tinguin 
inquietuds per conèixer una perspectiva general d’alguns dels 
conflictes, reptes i oportunitats que afronten les ciutats europees.

Nombre d’hores lectives: 30

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 60 €

Límit de places: 30

Programa:
Dilluns 20 
 Aaron Gutiérrez i Daniel Paül
09.30-11.30 h Què és la ciutat?
 Aaron Gutiérrez
12.00-13.00 h Ciutat i polítiques urbanes
 Daniel Paül
16.00-18.00 h Plantejament estratègic
 Aaron Gutiérrez
18.00-20.00 h Polítiques de regeneració urbana
 

VISIONS DE LA CIUTAT: REPTES, OPORTUNITATS I 
AMENACES

 Vull allotjar-me en el Centre Residencial i de Serveis de la Seu d’Urgell.

Marqueu els dies d’estada en el centre d’allotjament (compta des de l’hora de 
sopar fins a la de dinar de l’endemà): 

 Dilluns 13  Dimarts 14  Dimecres 15  
 Dijous 16  Divendres 17  Dissabte 18 
 Diumenge 19  Dilluns 20  Dimarts 21  
 Dimecres 22  Dijous 23  Divendres 24 

Nombre total de nits            
   
Import de l’allotjament                                      
   
Import total a ingressar 
(matrícula + allotjament)              

Ingresseu l’import total al compte 0049-1886-71-2110641087 del banc 
Santander.

Feu constar el codi V09001 en l’imprès bancari.

Vull assistir a una de les vetllades de la Universitat d’Estiu al Parc del Segre 
(sopar fred gratuït): 

 Dimecres 15
 Dimarts 21

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

D

26 € * D                                 E

A/B/C + E
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