
Patrocina:

lleida,
DEL 
   5 Al 9 
     DE JULIOL 
        DE 2010

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

DADES PERSONALS

DNI o passaport                      Nom
 
Primer cognom Segon Cognom
 
Adreça  
 
Població                     CP 
 
Comarca/província   Tel. 
 
Adreça electrònica   Data de naixement  

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 a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

Signatura:

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals, de forma específica, 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 
abans del dia 31 de maig de 2010 A * 0,85 B

Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre 
l’1 i el 18 de juny de 2010 A * 0,90 C

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar aquesta 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, 
Caixa de Catalunya o Banc Santander.
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ALLOTJAMENT

Vull assistir a una de les vetllades de la Universitat d’Estiu a la Seu d’Urgell (sopar 
fred gratuït)

Lleida 
 Dijous 8 

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

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 

COM ACTUAR DAVANT LA 
POBRESA ENERGÈTICA

Del 5 al 9 de juliol
Lleida

El continu augment dels preus de l’energia, la baixa qualitat de l’edi-
ficació i els baixos nivells de renda incrementen el nombre de famí-
lies vulnerables que troben dificultats per pagar les factures de gas 
i electricitat. Els tècnics dels serveis socials, tècnics de consum i 
agents informadors d’oficines d’atenció ciutadana són agents clau 
a l’hora d’assessorar les famílies per posar en pràctica simples me-
sures d’estalvi energètic que milloren el confort i redueixen l’import 
d’aquestes factures.
El curs proporciona eines i recursos per entendre els conceptes bà-
sics d’energia i poder formar un equip de tècnics socials, tècnics 
de consum i tècnics d’oficines d’atenció ciutadana especialitzats 
en energia.
 

Coordinació Manel Ibáñez Plana (Departament de Medi Ambient i Cièn-
cies del Sòl de la UdL)

Equip docent Marta García París (Ecoserveis), Manel Ibáñez Plana (UdL) i 
Josep Puig Boix (Universitat Autònoma de Barcelona)

Hores lectives 20
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 40 €

Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 5 
 Josep Puig i Marta García
16.00-16.30 h Presentació del curs
16.30-18.00h Context energètic mundial i situació a casa nostra
18.00-19.00 h Conceptes bàsics de l’energia  
19.00-20.00 h Relació de l’energia amb l’àmbit social
 
Dimarts 6 
 Josep Puig
16.00-18.00 h Energia a la llar
 Energia a casa: ús de l’energia en l’edificació
 Entendre les factures d’energia
18.00-20.00 h Estalvi energètic
 a) Regulacions tèrmiques; b) Electrodomèstics; 
 c) Calefacció; d) Il·luminació, cuina i altres;  
 e) Refrigeració

Dimecres 7 
 Manel Ibáñez
16.00-20.00 h Visita. Cas pràctic d’eficiència i energies renovables 

en un habitatge
Dijous 8 
 Marta García
16.00-18.00 h Pobresa energètica. Guia pràctica de pobresa ener-

gètica
18.00-20.00 h Ajuts econòmics i altres recursos
 Treballar conjuntament tècnics de consum, tècnics 

d’energia, tècnics socials i tècnics de salut
 
Divendres 9 
 Marta García
16.00-17.00 h Liberalització energètica i efecte sobre els consumi-

dors
 Procediment d’actuació en cas de detecció de ca-

sos de pobresa energètica
17.00-18.00 h Assessorar a les famílies en energia
18.00-19.30 h Taula rodona: Creació d’una comissió d’Energia en 

l’àmbit social
19.30-20.00 h Avaluació, valoració i cloenda
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