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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.

LES AULES AL JULIOL
del 13 al 24 de juliol de 2015

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ Universitat de Lleida
Estiu 2015DADES PERSONALS

DNI o passaport  Data naixement 
 
Sexe     H        D Nom 

Primer Cognom  Segon Cognom 
 
Adreça  
 
Població  CP 
 
Comarca/província  Tel. 
 
Adreça electrònica 

Dades acadèmiques:
 
Estic matriculat/da a les Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran de:  

 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 regis-
trat 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
 
 
 



 

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

Més informació de cada curs a: 

http://estiu.udl.cat/
Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat 

ALLOTJAmENT
TREMP
L’Ajuntament pot facilitar informació sobre l’allotjament per als participants al curs

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

LA SEU D’URGELL
Per a més informació sobre l’oferta cultural i turística i per a reserves 
d’allotjament:

Oficina de Turisme de La Seu d’Urgell
C/ Major, 8
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 351 511
info@turismeseu.com
http://www.turismeseu.com

LES AULES VAN A CLASSE AL JULIOL
La formació continua a l’estiu

Aquest estiu, els alumnes de les Aules d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran adscrites a la Universitat de Lleida (Agramunt, Balaguer, les 
Borges Blanques, Cervera, Guissona, Lleida, Mollerussa, Sant Guim de Frei-
xenet, Tàrrega, Tremp i Vielha) tenen la possibilitat de seguir rebent una oferta 
formativa interessant i de qualitat. 

La Universitat d’Estiu, en col·laboració amb els responsables de les Aules, 
ofereix als alumnes de les Aules de la Gent Gran adscrites a la UdL una sè-
rie de cursos d’estiu en les mateixes condicions econòmiques que tenen els 
alumnes oficials de la Universitat de Lleida. Tots els que ho desitgin podran be-
neficiar-se d’aquesta condició i gaudir l’estiu d’una manera lúdica, instructiva i 
en un entorn diferent. La combinació de formació i lleure estiuenc són les claus 
distintives de l’oferta que els hi fa la Universitat d’Estiu de la UdL.

TREMP

L’Univers Més Llunyà i Més Proper: Cosmologia i Paleontologia 
(20 hores)

En Astronomia, mirar lluny és mirar enrere. Qualsevol objecte al cel ens mostra 
la seva imatge amb retard. En aquest curs farem un recorregut pels objectes 
més conspicus que podem observar al cel i les darreres teories sobre la seva 
gènesi i evolució. Com a complement a les sessions teòriques, efectuarem 
observacions a ull nu, nocturnes i diürnes, del Sol. Així mateix, visitarem les 
importants instal·lacions astronòmiques que conformen el Parc Astronòmic del 
Montsec: el Centre d’Observació de l’Univers (Àger) i l’Observatori Astronòmic 
del Montsec (OAdM). L’OAdM, situat al terme municipal de Sant Esteve de la 
Sarga, a 1.570 metres d’altitud, compta amb uns telescopis professionals d’ac-
cés restringit per a les visites habituals que, excepcionalment, els matriculats 
al curs podran visitar. 
D’altra banda, també ens ocuparem del passat més llunyà. Recórrer la carre-
tera del Doll és recórrer els fons marins de quan el mar ocupà les nostres con-
trades fa prop de 200 milions d’anys fins a la seva desaparició, fa 55 milions 
d’anys. Durant aquest llarg període, en els fons d’un mar d’aigües càlides, poc 
profund i lluminós, es dipositaren gran quantitat de sediments que avui confor-
men les roques de les nostres muntanyes. En un recorregut pel Doll, inclòs en 
el programa del curs, es mostraran aquestes roques i la seva formació geolò-
gica, sediments i fòssils. Durant el trajecte, es faran parades a les Bagasses, 
la Baronia de Sant Oïsme i la Maçana per recollir i identificar fòssils i roques.

Coordinació: Josep Mallol Gurgui (Societat Astronòmica de Lleida)
Dates: del 13 al 15 de juliol
Lloc de realització: Centre Cívic Tarraquet de Tremp 
Preu: 79,06 € (no inclou el preu de l’entrada al Centre d’Observació de l’Uni-
vers: 6,5 €)
Matrícules realitzades entre el 5 i el 29 de maig: 30% de descompte
Matrícules realitzades entre l’1 i el 19 de juny: 20% de descompte

LA SEU D’URGELL

Passió per Bach. Una Aproximació Humana i Musical (20 hores)

Tot i que Johann Sebastian Bach (Eisenach, Turíngia, 1685-Leipzig, Saxònia, 
1750) es va mantenir apartat dels grans centres d’influència musical europeus 
i no va ser pròpiament un innovador o un revolucionari en el camp artístic, les 
seves obres van acabar esdevenint una de les fites fonamentals de la història 
de la música occidental. A més, cap altre dels grans compositors ha experi-

mentat canvis tan substancials quant a la seva valoració al llarg del temps. 
Des del seu “redescobriment” tardà, ja ben entrat el segle XIX, fins als nostres 
dies, parlar de Bach i de la seva música és parlar del bo i millor que ha estat 
capaç de produir la creativitat humana, en una sàvia i emotiva combinació de 
sensibilitat i espiritualitat difícilment igualables.
Aquests fets, que atenyen tant a la seva biografia, com al caràcter intrínsec de 
la seva música i a la seva tradició interpretativa, configuren un paisatge ple de 
clarobscurs, de mites i llegendes més o menys verídiques, de visions polièdri-
ques sobre una figura que ha enlluernat el món musical durant decennis. Influ-
ent, admirat i venerat com cap altre compositor, alhora que proper i immediat, 
Bach és capaç d’unir en la seva música les màximes exigències tècniques, el 
contrapunt més elaborat i un sentit arquitectònic ben complex, amb una sen-
sació de proximitat, de pura emoció, de música primordial plenament humana.
El curs es proposa incidir en alguns dels moments fonamentals de la biografia 
i l’obra de Bach en el panorama musical europeu del seu temps i la seva influ-
ència posterior, tot explicant els seus condicionants socials, polítics i culturals, 
així com el context musical que el va acompanyar.
En les sessions s’abordarà la seva biografia a la llum de l’escassa documen-
tació que ha perviscut i de les darreres aportacions de la musicologia. Així 
mateix es tractaran en detall aspectes tècnics i estilístics d’alguna de les seves 
obres cabdals.
El curs es complementa amb una tertúlia amb intèrprets professionals (“Un 
cafè amb…”), un concert de música barroca inclòs dins la programació del 
FeMAP (Festival de Música Antiga dels Pirineus) i una projecció en vídeo.

Coordinació: Màrius Bernadó Tarragona (Departament d’Història de l’Art i 
Història Social de la UdL)
Dates: del 22 al 24 de juliol
Lloc de realització: Centre Cultural Les Monges, de la Seu d’Urgell
Preu: 79,06 € (inclou el preu de l’entrada al concert del dia 22 de juliol al Cas-
tell de Castellciutat, interpretat per la Lookingback Baroque Orchestra)
Matrícules realitzades entre el 5 i el 29 de maig: 30% de descompte
Matrícules realitzades entre l’1 i el 19 de juny: 20% de descompte

Medicina Hidrotermal (20 hores)

L’objectiu del curs és presentar els conceptes i les eines per estudiar l’origen, 
el funcionament i les aplicacions lúdiques i terapèutiques de les aigües termals 
i mineromedicinals. La hidroteràpia és el tractament més antic i constant en 
medicina, documentat fa uns 8.000 anys en les primeres civilitzacions. Els ro-
mans ja van iniciar l’explotació de gairebé la totalitat de les surgències naturals 
d’aigües termals i mineromedicinals dels Pirineus. Durant el curs, es presen-
taran eines avançades de gestió i protecció dels sistemes termals i d’aigües 
mineromedicinals, es descriuran els processos que intervenen en l’origen i en 
la composició fisicoquímica de les aigües termals i mineromedicinals, així com 
la seua explotació adient per assegurar en el temps la preservació del recurs i 
la constància de les característiques fisicoquímiques i, finalment, s’abordaran 
els efectes terapèutics de la hidroteràpia: biològics, psicològics i simbòlics. 
El curs inclou visites a diverses instal·lacions hidrotermals on s’oferiran expli-
cacions sobre les seves qualitats. Després, qui estigui interessat i previ paga-
ment d’un preu especial d’entrada (en total uns 25-30 € per al total de balnearis 
visitats durant el curs), podrà fer ús de les instal·lacions.

Coordinació: Josep M. Màsich Polo (Departament de Medi Ambient i Ciències 
del Sòl de la UdL)
Dates: del 22 al 24 de juliol
Lloc de realització: Centre Cultural Les Monges, de la Seu d’Urgell
Preu: 79,06 € (no inclou el preu de l’ús de les instal·lacions dels balnearis que 
es visitin)
Matrícules realitzades entre el 5 i el 29 de maig: 30% de descompte
Matrícules realitzades entre l’1 i el 19 de juny: 20% de descompte 


