
Patrocina:BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

DADES PERSONALS

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’Es-
tiu (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.

DNI o passaport Data naixement
 
Sexe     H        D 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. 

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 al responsable del fitxer, Plaça Víctor Siurana, 1 de Lleida, C.P. 25003.

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals ni al seminari Música Instrumental a la 
Península Ibèrica 1750-1800



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

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

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

 
Dilluns 11

 
Dimarts 12 

 
Dimecres 13

 
Dijous 14

 
Divendres 15

 
Dissabte 16

      

Nombre total de nits  D

Import de l’allotjament  28,00 € *D E

Import total a ingressar (matrícula + allotjament) A/B/C + E 

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.

Vull assistir a la vetllada de la Universitat d’Estiu (sopar fred gratuït)

La Seu d’Urgell  
 Dimecres 13 

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

06U3 

PIRINEUS, TERRITORI DE MEMÒRIA

Del 12 al 15 de juliol
La Seu d’Urgell

Els Pirineus van tenir un protagonisme important durant la Guerra 
Civil espanyola i la Segona Guerra Mundial. A la primavera de 1938 
s’hi va establir una línia de front que va romandre estable durant 
nou mesos. En acabar la guerra els passos de muntanya van ser 
utilitzats per aquells que fugien del règim franquista camí de l’exili. 
Durant la Segona Guerra Mundial, malgrat que Espanya no s’invo-
lucrà directament en el conflicte, els Pirineus van ser escenari de 
la fugida de milers de persones de l’Europa ocupada pels nazis. 
Paral·lelament, Franco va ordenar la fortificació de la frontera per fer 
front a un hipotètic atac exterior i a l’octubre de 1944 hi tingué lloc la 
temptativa d’invasió del territori espanyol per part de la guerrilla que 
s’havia organitzat al sud de França. 
Es proposa un recorregut per aquest període i una aproximació als 
diferents projectes de recuperació del patrimoni memorial d’aquells 
anys que darrerament han endegat alguns ens locals amb el suport 
del Memorial Democràtic de Catalunya.
El curs d’adreça a estudiants d’Història, tècnics o responsables 
d’espais de memòria, i a totes les persones interessades en aquest 
període històric i en la recuperació, posada en valor i gestió del pa-
trimoni memorial d’aquella època.

Coordinació Conxita Mir Curcó (Departament d’Història de la UdL)
Equip docent Josep Calvet Bellera (Memorial Democràtic), Josep 

Clara Resplandís (Universitat de Girona), Jordi Font 
Agulló (Museu Memorial de l’Exili), Pablo de la Fuente de 
Pablo (historiador), Manuel Gimeno Llardén (historiador), 
Jordi Guixé Coromines (Memorial Democràtic), Conxita 
Mir Curcó (UdL), Assumpta Pascual Calvet (Parc dels 
Búnquers de Martinet i Montellà), Javier Rodrigo Sánchez 
(Universitat Autònoma de Barcelona), Noemí Riudor Garcia 
(historiadora), Ferran Sánchez Agustí (historiador) i Antoni 
Segura Mas (Universitat de Barcelona)

Hores lectives 20
Espai INS Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
Preu 40 €
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dimarts 12 
 Antoni Segura 
10.00-11.30 h Les fronteres actuals com a conflicte
 Manuel Gimeno
12.00-13.00 h La Guerra Civil al Pirineu

 Javier Rodrigo
16.00-17.00 h Presoners, refugiats i nazis: continuïtats i disconti-

nuïtats de la història concentracionària franquista
 Conxita Mir
17.00-18.00 h Les polítiques repressives durant el franquisme

Dimecres 13 
 Josep Calvet
10.00-11.30 h Els Pirineus entre dues guerres. La postguerra mili-

taritzada
 Jordi Font
12.00-13.30 h L’exili republicà. Dispositius museogràfics i inter-

vencions en el territori
 Noemí Riudor
16.00-17.00 h L’exili pallarès
 Jordi Guixé
17.00-18.00 h La repressió sobre l’exili republicà

Dijous 14 
 Josep Calvet
10.00-11.00 h La Segona Guerra Mundial als Pirineus
 Pablo de la Fuente
11.30-13.00 h L’organització defensiva dels Pirineus
 Assumpta Pascual
16.00-19.00 h Visita al Parc dels búnquers de Martinet i Montellà

Divendres 15 
 Ferran Sánchez
10.30-11.30 h El maquis. La invasió de la Val d’Aran
 Josep Clara
12.30-13.30 h El maquis anarquista
 Jordi Guixé
16.00-17.30 h Memòria i patrimoni
 Josep Calvet
17.30-18.30 h Pirineus, territori de memòria


