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

Curs

Titulació
/ No

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 por exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cance
l·lació mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. Abans de
formalitzar la matrícula, conformeu la compatibilitat horària dels cursos i la
disponibilitat de places:
CODI

ALCOLETGE

del 22 al 24 de juliol de 2013

Signatura:

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 2 i el 31 de maig de 2013*
A x 0,70
Estudiants UdL: reducció del 20%, si s’efectua
l’ingrés entre l’1 i el 21 de juny de 2013*
A x 0,80
Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua
l’ingrés entre el 2 de maig i el 21 de juny de 2013*
A x 0,90

A
B
C
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.

Si ho desitgeu, i no sou estudiant de la UdL, podeu
subscriure una assegurança voluntària “Univers Plus” per 8 €
Podeu consultar les cobertures en els webs
http://estiu.udl.cat/
http://www.udl.cat/serveis/patrimoni/asseg/cumlaude.html

Sí

/ No

38AL2

Art i Humanitats

HISTÒRIA DE LA MAÇONERIA
ESPANYOLA. REPÚBLICA,
GUERRA CIVIL I FRANQUISME
Del 22 al 24 de juliol
Alcoletge

Durant dècades, la trajectòria i l’activitat, cívica i política, de
la maçoneria es va moure entre l’opacitat fomentada per la
mateixa societat secreta però també per la desinformació, sovint
malintencionada, promoguda pels seus enemics. Aquest curs,
doncs, dirigit tant a l’estudiantat com a un públic més general,
pretén apropar-se a la història de la maçoneria des d’una doble
perspectiva: la dinàmica interna de la pròpia societat (principis
doctrinals, rituals i construccions culturals); i l’anàlisi de la seva
activitat pública, a Espanya i més singularment a Catalunya, al
llarg del segle XX, centrant-se principalment en el període de la
Segona República i Guerra Civil, un moment històric durant el qual
els maçons van desenvolupar un paper polític rellevant. També
s’analitzarà la repressió que van sofrir durant el règim de Franco.
Llengua d’impartició: Català i castellà
Coordinació
Equip docent

Hores lectives
Espai
Preu
Places

Jaume Barrull Pelegrí (Departament d’Història de la UdL) i
Pilar Palau Vallès (periodista)
L’Altrange (artista), Javier Alvarado Planas (UNED), Jaume
Barrull Pelegrí (UdL), José Antonio Ferrer Benimeli (Universitat de Saragossa), Juan José Morales Ruiz (UNED), Marta
Prats Ribot (simbologista), Pere Sánchez Ferré (Universitat
de Barcelona), Albert Testart Guri (Universitat de Girona) i
Vicent Sampedro Ramo (Universitat de València)
20
Centre d’Interpretació del Patrimoni de la Guerra Civil
Ermengol Piró, d’Alcoletge
79,06 € estudiantat UdL / 90,00 € la resta
25

ALLOTJAMENT

PROGRAMA
Dilluns 22
10.00-10.30 h
10.30-12.00 h
12.30-14.00 h
16.00-17.30 h
17.45-19.15 h

Jaume Barrull
Inauguració del curs
José Antonio Ferrer
La maçoneria: una aproximació a la seva història
Pere Sánchez
La maçoneria a Lleida
José Antonio Ferrer
La conspiració judeo-maçònica comunista
Pere Sánchez
La maçoneria i els maçons espanyols del segle XX.
Els passos perduts

Dimarts 23
Juan José Morales
10.30-12.00 h El discurs antimaçònic en la Guerra Civil espanyola
(1936-1939)
Javier Alvarado
12.30-14.00 h La maçoneria, una societat iniciàtica
Juan José Morales
16.00-17.30 h La llei de repressió de la maçoneria i el comunisme
Javier Alvarado
17.45-19.15 h Les lògies a les bases americanes a Espanya
Dimecres 24
Albert Testart
09.30-11.30 h La maçoneria dins la lògica de la construcció del
règim franquista
Marta Prats
12.00-14.00 h El simbolisme maçònic
Vicent Sampedro
16.00-18.00 h La maçoneria valenciana durant la Guerra Civil i la
repressió a la postguerra
L’Altrange
18.00-20.00 h Com a màxima representació mundial de la Guerra
Civil espanyola: El Guernica de Picasso

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

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

