
PATROCINA

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar la 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, terminals de ServiCaixa, CatalunyaCaixa o Banc Santander.

LLEIDA
del 30 de juny al 10 de juliol de 2014

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS

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 informació 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, 
s’informa que les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran en un fitxer degudament re-
gistrat 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 pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació 
mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 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

Estudiants UdL: reducció del 30%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 5 i el 30 de maig de 2014* A x 0,70 B

Estudiants UdL: reducció del 20%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 2 i el 20 de juny de 2014* A x 0,80 C

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 5 de maig i el 20 de juny de 2014* A x 0,90 D

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals



Oficina de la Universitat d’Estiu: Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa  25001 Lleida
Per a més informació: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat

ALLOTJAMENT

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

02L1 Art i Humanitats

HISTÒRIA DE LES TERRES DE 
LLEIDA I DEL PIRINEU (1707-2014) 
De l’1 al 3 de juliol
Lleida

La formació d’Espanya com a estat és resultat de la Guerra de 
Successió, de la imposició de les lleis de Castella per dret de 
conquesta militar, la conseqüent anul·lació dels furs al Regne d’Aragó 
i València, i la supressió de les Constitucions i de la Generalitat al 
Principat de Catalunya.
L’Estat Modern naixia amb el propòsit d’aconseguir la idea d’un rei, 
una fe i un idioma. Aquest curs tracta precisament de la voluntat 
d’analitzar la trajectòria social, econòmica, cultural i política que 
ha viscut Catalunya des de 1714 fins el present: de la guerra en 
contra les dues Corones a principis del segle XVIII (Castella i França, 
aleshores les dues grans potències continentals) i la seva actuació 
bèl·lica a les Terres de Ponent i el Pirineu, fins el procés que al llarg 
dels segles XIX i XX es viuria per consolidar el redreçament iniciat 
amb la Renaixença i la participació popular en la consolidació 
i expansió del catalanisme, que donaria lloc a la Mancomunitat i, 
posteriorment, a la Generalitat i a la II República.
La Guerra Civil i el Franquisme van ser períodes de dolor i tragèdia, 
de somnis frustrats i realitats punyents. La democràcia, el recuperar 
i viure d’acord amb la voluntat expressada a les urnes, va canviar la 
mirada política del poble català.
Una permanent reivindicació d’autogovern, mai no plenament 
satisfeta, ha dut a un fenomen inèdit a principis d’aquest segle: el 
poble de Catalunya, amb la mirada vers el futur i, com a referent, els 
drets abolits el 1714, ara proposa al món ser un nou estat d’Europa 
a partir de la lliure decisió dels seus ciutadans.
El curs va adreçat principalment a públic universitari i a tothom que 
estigui interessat en el tema.

Llengua d’impartició: Català

Coordinació Manuel Lladonosa Vall-llebrera (Departament d’Història de 
la UdL)

Equip docent Jaume Barrull Pelegrí (UdL), Joaquim Capdevila Capdevila 
(UdL), Adrià Cases Ibañez (historiador), Josep Gelonch 
Solé (historiador), Manuel Lladonosa Vall-llebrera (UdL), 
Joan Sagués San José (UdL) i Josep Maria Solé Sabaté 
(Universitat Autònoma de Barcelona)

Hores lectives 20
Espai Sala Montsuar de l’Institut d’Estudis Ilerdencs
Preu 79,06 €
Places 70

PROGRAMA                                                                                       

Dimarts 1 
 Adrià Cases
09.30-11.30 h La Guerra de Successió a les terres de Ponent i 

Pirineu I
12.00-14.00 h La Guerra de Successió a les terres de Ponent i 

Pirineu II
 Manuel Lladonosa i Joaquim Capdevila
16.00-18.00 h La consolidació del catalanisme polític (1901-

1914) I
18.00-20.00 h La consolidació del catalanisme polític (1901-

1914) II

Dimecres 2 
 Jaume Barrull
09.30-11.30 h  La Mancomunitat de Catalunya a les terres de 

Ponent i Pirineu I 
12.00-14.00 h La Mancomunitat de Catalunya a les terres de 

Ponent i Pirineu II
 Joan Sagués
16.00-18.00 h República i Guerra Civil a les terres de Ponent i 

Pirineu I 
18.00-20.00 h República i Guerra Civil a les terres de Ponent i 

Pirineu II

Dijous 3  
 Josep Gelonch
09.30-11.30 h Característiques del Franquisme a les terres de 

Ponent i Pirineu I
12.00-14.00 h Característiques del Franquisme a les terres de 

Ponent i Pirineu II
 Josep Maria Solé  
16.00-18.00 h Història del temps present (2006-2014) I
18.00-20.00 h Història del temps present (2006-2014) II


