UNIVERSITAT
DE LLEIDA

INFORMACIÓ I MATRÍCULA:
Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia
anterior a l’inici del curs

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Patrocina:

Presencial:
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71
Per telèfon: 973 70 33 90
Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula:

Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si s’efectua
l’ingrés entre el 8 i el 31 de maig de 2017
Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si s’efectua
l’ingrés entre l’1 i el 16 de juny de 2017
Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés
entre el 8 de maig i el 16 de juny de 2017

Oﬁcina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

TREMP
Del 6 al 9 de juliol de 2017
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Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat
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Art i Humanitats

REPÚBLICA, GUERRA I
POSTGUERRA (1931-1950).
ELS ALTRES PROTAGONISTES
Del 6 al 9 de juliol
Tremp
Aquest any 2017 continua el cicle que es va iniciar l’any passat i
que vol aprofundir en el període històric que va des de la República
(1931) fins a la Postguerra (1945) i, especialment, en la virulència de
la Guerra Civil viscuda al Pallars.
S’endinsarà els alumnes en diversos aspectes d’aquest període històric, com el vessant militar i social o els canvis econòmics, i fins i
tot paisatgístics, viscuts al territori. A banda de les ponències i de les
sortides de camp, es projectarà cada any una pel·lícula i es recomanarà una lectura relacionada.
Per a aquesta segona edició del curs s’han previst unes ponències
que utilitzen com a fil conductor la novel·la Quanta, quanta guerra,
de Mercè Rodoreda (1980) i que giren al voltant de la sortida principal per conèixer el front del Segre. El paper dels altres protagonistes de la guerra (educadors i educadores, les dones, els refugiats...)
serà el denominador comú d’aquesta edició.
El curs s’adreça a persones interessades a aprendre història contemporània i a conèixer el nostre territori.
Observacions: El curs facilita el transport per a les sortides. Cal portar protecció solar, beguda, una gorra, roba còmoda i calçat adequat
per caminar. Els matriculats al curs tenen entrada gratuïta a la representació teatral del dia 6 de juliol.
Llengua
d’impartició

Català

Coordinació
Equip docent

Durada

Joana Franch Esplandiu (historiadora)
Antoni Bardavio Novi (Camp d’Aprenentatge de la Noguera),
Joana Franch Esplandiu (historiadora), Josep Gelonch Solé
(professor), Manuel Gimeno Llarden (historiador), Antonieta
Jarne Mòdol (UdL), Sònia Mañé Orozco (Camp d’Aprenentatge de la Noguera), Noemí Riudor Garcia (historiadora),
Jordi Soldevila Roig (UdL) i Eloi Vila Escarré (periodista)
25 hores lectives

Espai
Preu
Places

Centre Cívic Tarraquet i Espai Cultural La Lira de Tremp
50 €
40

INFORMACIÓ

PROGRAMA
Dijous 6

Sessions a l’Espai Cultural La Lira
Joan Ubach Isanta (alcalde de Tremp) i Joan
Biscarri Gassió (vicerector d’Activitats Culturals i
Projecció Universitària de la UdL)
17.30-18.00 h Inauguració
Eloi Vila
18.00-19.00 h Conferència inaugural: Trinxeres, divulgar la nostra
història d’una forma planera
19.30-21.00 h Representació teatral: Els darrers dies de la Catalunya republicana, a càrrec de la companyia Terra
Teatre
Divendres 7

Sessions al Centre Cívic Tarraquet
Josep Gelonch
09.30-11.00 h Els bombardejos franquistes a les comarques de
Lleida durant la Guerra Civil
Jordi Soldevila
11.30-13.00 h Els mestres de la República
13.00-14.00 h Projecció del documental El retratista (Sergi Bernal i
Alberto Bougleux, 2013)
16.00-20.00 h Excursió al front del Pallars. Pessonada i trinxeres
de Vilanoveta
Dissabte 8

Punt de trobada: Centre Cívic Tarraquet
Antoni Bardavio i Sònia Mañé
09.00-20.00 h Sortida: Espais de Memòria del Front del Segre
Diumenge 9
10.00-11.30 h
11.30-13.00 h
13.00

Sessions al Centre Cívic Tarraquet
Noemí Riudor
La fugida de refugiats del Pallars Sobirà
Antonieta Jarne
Dona i franquisme durant la postguerra
Vermut de comiat a la cafeteria Lambretto

Activitats paral·leles al curs
Del 3 al 31 de juliol, exposició de fotografies “Itineraris d’una memòria
enfrontada” d’Oriol Riart a la biblioteca pública Maria Barbal
Activitats obertes a tothom
Dijous, 6 de juliol.
Espai Cultural La Lira
17.30 h. Inauguració del curs
18.00 h. Conferència “Trinxeres, divulgar la nostra història d’una forma
planera” a càrrec d’Eloi Vila
19.30 h. Representació teatral: Els darrers dies de la Catalunya
republicana, a càrrec de la companyia Terra Teatre. Les persones
no matriculades al curs hauran de pagar una entrada de 3,00 €

ALLOTJAMENT
L’Oficina de Turisme del Pallars Jussà (Epicentre) pot facilitar informació sobre
allotjaments a Tremp
Epicentre
Passeig del Vall, 13
25260 Tremp
Tel. 973 653 470
epicentre@pallarsjussa.cat
www.pallarsjussa.net

