dilluns, 24 de juliol de 2017

Prop de 900 matriculats a la 25a Universitat d'estiu
de la UdL
A manca de tres cursos programats pel setembre
Salardú tanca aquest divendres el darrer curs d'estiu de la
Universitat de Lleida (UdL), Les aigües termals i
mineromedicinals dels Pirineus Centrals: aplicacions
terapèutiques
[

Descarregar imatge

Una de les classes enguany a La Seu d'Urgell / Foto: UdL

Descarregar fotografia
Galeria fotogràfica
Vídeo: Resum de la Universitat d'Estiu de
la UdL 2017
Més informació: Web de la Universitat
d'Estiu de la UdL

https://mailtrack.io/trace/link/3f2e7c458d273dc2684a68d9a7fe111b4da1468a?url=http%3A%2F%2Fwww.udl.cat%2Fca%
], a l'espera de les tres ofertes programades pel mes de setembre. Un total de 872 persones han participat ja en
alguna de les 43 propostes de la vint-i-cinquena edició de la Universitat d'estiu de la UdL des del passat 28 de
juny.
Són
un
centenar
més
que
els
registrats
en
tota
l'edició
del
2016.

El Pont de Suert acollirà els dies 7 i 8 de setembre el curs Acer, ciment i aigua: el patrimoni hidroelèctric de
l ' A l t a
R i b a g o r ç a
[
https://mailtrack.io/trace/link/c061fec34081a2ab87f0237e9d6ddb791a567693?url=http%3A%2F%2Fwww.udl.cat%2Fca%
]. Els participants realitzaran sortides a l'embassament d'Escales i el complex Escales-Sopeira, i l'embassament
de
Cavallers,
amb
el
complex
de
canalització
fins
al
Pont
de
Suert.

Mentre, al Baix Segre es desenvoluparan entre els dies 18 i 28 de setembre dos cursos sobre la importància del
p a t r i m o n i
h i s t ò r i c
[
https://mailtrack.io/trace/link/ca785ac3f026bb1fda5b628e237bf903a41d3c50?url=http%3A%2F%2Fwww.udl.cat%2Fca%
], amb visites al jaciment de la Serra del Calvari (La Granja d'Escarp), el Centre d'Arqueologia d'Avinganya
(Seròs),
Massalcoreig,
Aitona
i
Almacelles.
En aquesta edició de la Universitat d'Estiu s'han ofert un total de 46 cursos, 6 més que al 2016, distribuïts entre
Lleida ciutat (21), La Seu d'Urgell (6), Tremp (2), La Granja d'Escarp-Seròs (2), Salardú (1), Isil (1), Agramunt

(1), Alcoletge (1), Grandella-Torrebesses (1), Arbeca (1), Balaguer (1), Les Avellanes (1) i El Pont de Suert (1).
Cal
sumar-ne
6
de
virtuals.

Com és habitual, les temàtiques han estat variades, des de literatura a tecnologia, passant per les Identitats
sexuals subversives, els alumnes amb altes capacitats o la indústria musical. Pel que fa al professorat, la 24a
edició de la Universitat d'Estiu de la UdL ha comptat amb professorat com els escriptors i premis Nadal Care
S
a
n
t
o
s
[
https://mailtrack.io/trace/link/10ea1131634b9b79c90c3b84009b01e662b8c94b?url=http%3A%2F%2Fwww.caresantos.co
] i Víctor del Árbol; o l'activista LGTBQ i investigador de la Universitat Complutense de Madrid, Lucas Platero [
https://mailtrack.io/trace/link/28b204398565eeef28ec45d22f06a6cfe69fa8e0?url=http%3A%2F%2Fwww.educandoenigua
].

