
PATROCINA

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

La seu d’urgell
del 15 al 25 de juliol de 2014

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.

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
29U4      Art i Humanitats

L’ARTISTA MEDIEVAL (I)
Del 21 al 25 de juliol
La Seu d’Urgell

El curs vol oferir una visió àmplia i actual sobre la figura de l’artista 
artesà durant els períodes romànic i gòtic (itinerància dels mestres, 
importància dels tallers urbans a mesura que avança l’edat mitjana) 
alhora que sobre els diversos nivells de producció que s’hi detecten: 
de les obres d’encàrrec a les manufactures seriades. Algunes de les 
lliçons versaran sobre la interacció entre mestre i promotor, trans-
cendental en alguns casos, com s’esdevé al regne de Castella-Lleó 
durant el regnat d’Alfons el Savi.
L’exposició teòrica sobre empreses artístiques i modalitats tècni-
ques (arquitectura romànica i gòtica, materials prefabricats, pintura 
romànica i gòtica, miniatura, teixits) es complementarà amb un re-
corregut pels monuments de la Seu d’Urgell (catedral i Museu Ca-
pitular i Diocesà) i una visita a l’església de Sant Vicenç d’Estamariu 
que serà la seu d’una de les sessions del curs, per gaudir in situ 
d’una de les darreres descobertes de la pintura romànica catalana. 
Els monuments que s’ha previst visitar durant la sortida al Rosselló 
i el Conflent (Sant Miquel de Cuixà, Cornellà de Conflent, etc.) com-
plementaran aquest vessant pràctic.

Llengües d’impartició: Català i castellà

Coordinació Francesca Español Bertran (Departament d’Història de l’Art 
de la Universitat de Barcelona) i Francesc Fité Llevot (Depar-
tament d’Història Social i Història de l’Art de la UdL)

Equip docent Gerardo Boto Varela (Universitat de Girona), Rafael Comes 
Ramos (Universitat de Sevilla), Isabel Escandell Proust (Uni-
versitat de les Illes Balears), Francesca Español Bertran 
(Universitat de Barcelona), Francesc Fité Llevot (UdL), Jo-
aquim Graupera Graupera (Universitat de Barcelona), Mila-
gros Guardia Pons (Universitat de Barcelona), Rosa Maria 
Martín Ros (Museu d’Arts Decoratives de Barcelona), Mont-
serrat Pagès Paretas (MNAC) i Alberto Velasco González 
(Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal)

Hores lectives 30
Espai INS Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
Preu 118,59 € estudiantat UdL / 135,00 € la resta
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 21 
 Francesca Español i Francesc Fité
09.30-10.00 h Presentació del curs
 Gerardo Boto
10.00-11.30 h Art de tallar pedra i picapedrers en la construcció 

de les catedrals romàniques de la Tarragonina

 Francesca Español
12.00-14.00 h Producció  seriada a l’art medieval entre el romà-

nic i el gòtic
 Gerardo Boto
16.00-18.00 h Visita comentada a la catedral de la Seu d’Urgell
 
Dimarts 22 
 Rosa Mª Martín
09.30-11.30 h L’obra d’art tèxtil, producte del treball de dife-

rents artistes
 Milagros Guardia
12.00-14.00 h L’artista pintor romànic i els seus models
 Montserrat Pagès
16.00-18.00 h Visita a  Sant Vicenç d’Estamariu: Les pintures 

romàniques de Sant Vicenç d’Estamariu i el seu 
context

 
Dimecres 23 
 
08.00-21.00 h Excursió al Rosselló i el Conflent 
 
Dijous 24 
 Rafael Comes
09.30-11.30 h Els artistes del rei Alfons X el Savi
 Isabel Escandell
12.00-14.00 h Magister, illuminator, pictor. Miniaturistes en la 

Corona d’Aragó durant els segles del gòtic
 Joaquim Graupera
16.00-18.00 h Vista guiada al Museu Diocesà de la Seu d’Urgell
 
Divendres 25 
 Alberto Velasco
09.30-11.30 h Artistes al servei del comte Pere II d’Urgell (1348-

1408) 
 Francesc Fité
12.00-14.00 h Mestres d’obra de la Seu de Lleida durant els se-

gles del gòtic
 Francesca Español i Francesc Fité
16.00-18.00 h Avaluació i acte de cloenda

 

 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 14

 
Dimarts 15 

 
Dimecres 16

 
Dijous 17

 
Divendres 18

 
Dissabte 19

 
Diumenge 20

 
Dilluns 21

 
Dimarts 22

 
Dimecres 23

 
Dijous 24

 
Divendres 25

      

Nombre total de nits  E

Import de l’allotjament  31,00 € x E F

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


