
PATROCINA

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Ajuntament de Tremp

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

tremp
Del 10 al 13 de juliol de 2014 



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
41T2  Dret, Economia, Política i Societat 

HIDROELÈCTRIQUES: PAISATGE, 
TERRITORI I SOCIETAT
Del 10 al 13 de juliol
Tremp

Aquest curs vol cloure el cicle de formació sobre la importància 
de les centrals hidroelèctriques que es va duent a terme amb la 
Universitat d’Estiu des de fa uns anys. Enguany es vol aprofundir 
en els canvis en el paisatge que va suposar la construcció de les 
preses, els conflictes socials i els moviments obrers.
El curs va dirigit a professorat de secundària, historiadors i persones 
en general que sentin interès pels canvis que va suposar en l’àmbit 
social, històric, econòmic i patrimonial l’arribada de l’energia 
hidroelèctrica a Catalunya.

Observacions: En les sortides de camp no està inclòs el dinar.

Llengües d’impartició: Català i castellà

Coordinació Joana Franch Esplandiu (historiadora)
Equip docent Josep M. Álvarez Suárez (secretari general de la UGT a 

Catalunya), Sisco Farràs Grau (historiador), Manel Gimeno 
Llardén (historiador), Robert Griñó Cubero (Universitat 
Politècnica de Catalunya), Joaquim Llop Pons (director 
d’Endesa Generación), Sergio Mothe Martínez (enginyer), 
Oriol Nel·lo Colom (Universitat Autònoma de Barcelona), 
Xavier de Pedro Bonet (president de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre), Joan Pericó Carrió (enginyer) i Xavier 
Tarraubella Mirabet (historiador)

Hores lectives 25
Espai Centre Cívic Tarraquet de Tremp
Preu 50 €
Places 35

PROGRAMA                                                                                       

Dijous 10 
 Víctor Orrit, alcalde de Tremp, i Joan Biscarri,  

vicerector d’Activitats Culturals i Projecció Univer-
sitària de la UdL

18.00-18.30 h  Presentació del curs 
 Xavier de Pedro
18.30-20.30 h  Conferència inaugural: “Com afecta el Pla Hidrolò-

gic Nacional al riu Noguera Pallaresa?”
 

Divendres 11 
 Oriol Nel·lo
10.00-12.00 h La producció d’energia elèctrica i la transformació 

del paisatge
 Robert Griñó
12.00-20.00 h Visita pràctica a Sopeira, central de Pont de Monta-

nyana i Congost de Mont-Rebei
 
Dissabte 12 
 Josep M. Álvarez
10.00-12.00 h  La vaga de la Canadenca
 Manel Gimeno
12.00-14.00 h  Guerra civil: les hidroelèctriques com a estratègia 

de guerra
 Joaquim Llop
16.00-21.00 h  Visita pràctica a la Central de Camarasa
 
Diumenge 13 
 Sisco Farràs i Joan Pericó
10.00-12.00 h  Salàs de Pallars, història d’un conflicte desconegut: 

de les expropiacions de 1911 a l’actualitat
 Xavier Tarraubella
12.00-13.00 h  Tremp, el conflicte dels regadius
 Sergio Mothe
13.00-14.00 h La modernització i ampliació de reg de la Conca de 

Tremp

  

L’Ajuntament de Tremp pot facilitar informació sobre l’allotjament per als 
participants del curs

Ajuntament de Tremp
Pl. de la Creu, 1
25260 Tremp
Tel. 973 650 005
culturaifestes@ajuntamentdetremp.cat


