BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Patrocina:

DADES PERSONALS
DNI o passaport
Sexe

H

Data naixement
D

Nom

Primer cognom

Segon Cognom

Adreça		
Població

CP

Comarca/província

Tel.

Adreça electrònica			
Dades acadèmiques o professionals:
Estudiant/a de la UdL: Sí
Centre

/ No

En cas afirmatiu indiqueu:

Curs

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí
Universitat

Titulació
/ No

Curs

En cas afirmatiu indiqueu:
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’incorporaran 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 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 protecció de dades. El titular de les dades por exercir els seus
drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant escrit adreçat al responsable del fitxer, Plaça Víctor Siurana, 1 de Lleida, C.P. 25003.
Signatura:
Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals 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 fins
el dia 31 de maig de 2011*

A x 0,85

B

Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre
l’1 i el 17 de juny de 2011*

A x 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. 973 703 390 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.
*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals ni al seminari Música Instrumental a la
Península Ibèrica 1750-1800

01E2

PINTURA MURAL ROMÀNICA
DE LA VALL DE BOÍ: 10 ANYS DE
PATRIMONI MUNDIAL
Del 4 al 7 de juliol
Erill la Vall

16.00-18.00 h
18.30-20.00 h

09.30-11.30 h

16.00-16.30 h
16.30-17.30 h
18.00-20.00 h

12.00-14.00 h
Coordinació
Equip docent

Hores lectives
Espai
Preu
Places

Anna Monsó Porté (Centre del Romànic de la Vall de Boí)
Jordi Camps Sória (Museu Nacional d’Art de Catalunya),
Cristina Castellà Figuera (Centre del Romànic de la Vall
de Boí), Milagros Guardia Pons (Ars Picta-Universitat
de Barcelona), Imma Lorés Otzet (Ars Picta-UdL), Joan
Perelada Ramon (Alcalde de la Vall de Boí), Mercè Marquès
Balagué (restauradora), Josep Minguell Cardenyes (pintor
muralista), Montserrat Pagès Paretas (Museu Nacional d’Art
de Catalunya), Mayte Rovira Sanz (Arqueociència) i Pere
Rovira Pons (Centre de Restauració de Béns Mobles de
Catalunya)
30
Centre del Romànic de la Vall de Boí (Erill la Vall)
60 €
20

PROGRAMA
Dilluns 4
10.00-10.30 h
10.30-11.30 h
12.00-13.00 h
13.00-14.00 h

Imma Lorés i Joan Perelada
Presentació del curs
Anna Monsó
Visita a Sant Climent de Taüll
Anna Monsó
Visita a Santa Maria de Taüll
Anna Monsó
Visita a Sant Joan de Boí

Milagros Guardia
Les pintures murals de Santa Maria de Taüll
Jordi Camps
Els conjunts murals de la Vall de Boí i la seva gestió,
conservació i difusió des del MNAC
Joan Perelada
10 anys de Patrimoni Mundial
Cristina Castellà
Gestió del Conjunt Romànic
Imma Lorés i Milagros Guardia
La pintura mural romànica de la Vall de Boí al segle
XXI: fragmentació, diàspora, reconstruccions i
noves propostes de presentació

Dimecres 6
09.30-11.30 h

16.00-17.30 h
18.00-20.00 h

Mercè Marqués
Redescobriment i restauracions de les pintures
murals a Sant Climent de Taüll
Pere Rovira
Conseqüències de les darreres troballes de pintura
mural a Sant Climent: estudi dels materials,
mesures de conservació preventiva i exposició
Mayte Rovira
Les excavacions de Sant Climent de Taüll
Josep Minguell
Com s’elabora un projecte de pintura mural

Dijous 7
09.30-14.00 h
16.00-19.30 h
19.30-20.00 h

Empleneu aquest apartat si us interessa compartir cotxe:
Trajecte
Dia
Hora

Dimarts 5

12.00-14.00 h
Amb motiu del 10è Aniversari de la Declaració de Patrimoni Mundial
del Conjunt Romànic de la Vall de Boí es planteja fer un recorregut
per les pintures murals romàniques de la Vall, una anàlisi de les diferents intervencions de restauració i excavació arqueològica realitzades a l’església de St. Climent de Taüll i l’exposició de la seva gestió,
difusió i conservació des del MNAC i des del Centre del Romànic,
així com de les noves perspectives de presentació i d’interpretació
del Conjunt Romànic de la Vall de Boí.
El curs planteja també un taller pràctic de projecte i realització de
pintura al fresc per part dels alumnes participants.
El curs, de caràcter interdisciplinari, s’adreça a estudiants i a professionals de l’àmbit d’Història de l’Art, restauració d’obres d’art, Turisme, Comunicació Audiovisual, Arquitectura, Belles Arts, Ciències de
l’Educació i, en general, a tothom que hi estigui interessat.

Milagros Guardia
La pintura mural de Sant Joan de Boí
Montserrat Pagès
Les pintures murals de Sant Climent de Taüll

Josep Minguell
Pràctica: Introducció a la pintura mural
Josep Minguell
Pràctica: Introducció a la pintura mural
Cloenda del curs i lliurament de certificats

Aquest és l’únic curs de la Universitat d’Estiu de la UdL que es realitza a la Vall de Boí. Les
persones interessades a fer-lo es poden posar en contacte amb el Centre del Romànic
per obtenir informació sobre transport i reserves d’allotjament especials per a l’alumnat
del curs.
Centre del Romànic de la Vall de Boí
C/ del Batalló, 5
25528 Erill la Vall
Tel. 973 696 715
info@centreromanic.com
http://www.centreromanic.com

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

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
Aquest és l’únic curs de la Universitat d’Estiu de la UdL que es realitza a la Vall
de Boí. Les persones interessades s’han de posar en contacte amb el Centre
del Romànic per obtenir informació sobre transport i reserves d’allotjament
especials per als participants del curs.
Centre del Romànic de la Vall de Boí
C/ del Batalló, núm. 5
25528 Erill la Vall
Tel. 973 696 715
centreromanic@vallboi.com
http://www.centreromanic.com

