BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
DNI o passaport
Sexe

H

Data naixement
D

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Adreça
Població

CP

Comarca/província

Tel.

PATROCINA

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 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 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 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.

Ajuntament

de Tremp

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

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

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

A

A x 0,70

B

A x 0,80

C

A x 0,90

D

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals

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.

tremp

Del 26 al 29 de juny de 2014

42T1

L’APROFITAMENT DELS
RECURSOS GEOLÒGICS

Medi Ambient

Del 26 al 29 de juny
Tremp
Aquest curs dóna continuïtat a la formació en geologia que ja fa
anys es va iniciar amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
a través dels cursos d’estiu de la UdL. Enguany aprofundirem en
el coneixement de la geologia com a recurs energètic a través de
diferents disciplines i projectes, tot acompanyat de visites guiades
que ens ajudaran a entendre millor el nostre territori.
El curs s’adreça a l’estudiantat de geologia, enginyeria, medi
ambient i biologia, a professionals de l’àmbit educatiu, gestors del
medi natural, etc.
Observacions: En les sortides de camp estaran previstes zones
d’ombra i d’avituallament. Els alumnes hauran de portar roba i calçat
còmode, una gorra, protecció solar, begudes i el dinar cada dia.
Llengües d’impartició: Català i castellà
Coordinació
Equip docent

Hores lectives
Espai
Preu
Places

Rosa M. Poch Claret (Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la UdL)
Emili Ascaso Sastrón (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya), Ester Boixareu (geòloga), Jorge Civis Llobera (Universitat de Salamanca), Mariano Marzo Carpio (Universitat
de Barcelona), Fernando Pajarón García (Endesa), Rosa M.
Poch Claret (UdL), Felipe Río Iglesias (Endesa) i Gonzalo Rivas Casamajó (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)

Divendres 27

Jorge Civis i Ester Boixareu
10.00-12.00 h Els minerals, un aprofitament geològic
Gonzalo Rivas
12.00-20.00 h Visita pràctica als Boscos de Ferro de la Vall Farrera
al Parc Natural de l’Alt Pirineu
Dissabte 28

Fernando Pajarón
10.00-12.00 h La geologia en la construcció dels aprofitaments
hidroelèctrics
Felipe Río
12.00-20.00 h Visita pràctica a la central de Canyelles
Diumenge 29

Rosa M. Poch
10.00-11.30 h El sòl com a recurs
Emili Ascaso
11.30-12.00 h Presentació del projecte de muntatge de sondes
d’humitat i temperatura a les vinyes de la Conca de
Tremp
12.00-14.00 h Visita a la vinya i celler Vila Corona de Vilamitjana,
que participa en el projecte. Tast de vins
		

25
Seu Territorial de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya a Tremp
50 €
35

PROGRAMA
Dijous 26

Víctor Orrit, Alcalde de Tremp i Jaume Miranda,
director general de l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya
18.00-18.30 h Presentació del curs
Mariano Marzo
18.30-20.30 h Fracking, una tècnica polèmica per explotar recursos fòssils del planeta

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’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

