
DADES PERSONALS

Signatura:

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 TÍTOL
 
 
 
 

Import de la matrícula dels cursos
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits  A
Estudiants UdL: reducció del 30%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 2 i el 31 de maig de 2013* A x 0,70 B
Estudiants UdL: reducció del 20%, si s’efectua 
l’ingrés entre l’1 i el 21 de juny de 2013* A x 0,80 C
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 D

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals

PATROCINA

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.

DNI o passaport Data naixement
 
Sexe     H        D Nom

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

Dades acadèmiques o professionals:
 
Estudiant/a de la UdL: Sí  / No       En cas afirmatiu indiqueu:

Centre  Curs Titulació 

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí  / No      En cas afirmatiu indiqueu:

Universitat  Curs 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 re-
gistrat 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 protec-
ció 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. ERILL LA VALL

de l’1 al 3 de juliol de 2013

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

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   



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
39E1  Art i Humanitats

LA INVENCIÓ DE LA PINTURA 
MURAL ROMÀNICA? 
DESCOBERTA, ARRENCAMENT, 
RESTAURACIÓ I ESTUDIS  
De l’1 al 3 de juliol
Erill la Vall

Curs de pintura mural que s’organitza en col·laboració amb el 
Centre del Romànic de la Vall de Boí i té per objectiu analitzar la 
pintura mural d’època romànica de les esglésies dels Pirineus que 
avui es pot veure sobretot als museus. A diferència de les obres 
d’art mobles, el trasllat i reinstal·lació de la pintura mural al museu 
presenta unes particularitats derivades de la seva pròpia naturalesa: 
haver sigut el revestiment i decoració d’un mur.
Al curs es tractaran les conseqüències, les condicions i l’evolució 
d’aquesta realitat i es veuran quines són les alteracions que han 
patit els conjunts, tant en els aspectes materials, com en la seva 
interpretació. 
El curs també ofereix als alumnes participants un taller pràctic 
de realització de pintura al fresc amb l’objectiu de conèixer de 
primera mà el procediment de la pintura mural i així comprendre 
millor la complexitat dels processos tècnics inicials però també 
d’arrencament i reinstal·lació. El professorat que impartirà el curs 
forma part d’Ars Picta (www.arspicta.cat) i de l’associació Proyecto 
Fresco. 
El curs és de caràcter interdisciplinari i s’adreça a estudiants i 
professionals dels àmbits d’Història de l’Art, de Conservació, 
Restauració i Gestió del Patrimoni, de Turisme, de Comunicació 
Audiovisual, d’Arquitectura, Belles Arts, Educació i, en general, a 
tothom que hi estigui interessat.

Llengua d’impartició: Català

Coordinació Anna Monsó Porté (Centre del Romànic de la Vall de Boí) i 
Immaculada Lorés Otzet (UdL i Institut de Recerca en Cultu-
res Medievals, IRCVM)

Equip docent Julio Garrido López (Proyecto Fresco), Milagros Guardia 
Pons (IRCVM, Universitat de Barcelona), Immaculada 
Lorés Otzet (UdL), Carles Mancho Suàrez (Universitat 
de Barcelona-IRCVM), Josep Palau Baduell (Universitat 
Pompeu Fabra), Roser Piñol Bastidas (Universitat de 
Barcelona) i Francisco Valderrama Torres (Proyecto Fresco)

Hores lectives 25
Espai Centre del Romànic de la Vall de Boí (Erill la Vall)
Preu 98,82 € estudiantat UdL / 112,50 € la resta
Places 20

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 1 
 Imma Lorés i Joan Perelada
9.30-10.00 h   Presentació del curs 
 Imma Lorés
10.00-12.00 h La pintura mural romànica i el seu context: l’espai 

arquitectònic, l’altar i el seu entorn 
12.00-14.00 h Instal·lació, recreació, reproducció: la museïtzació 

de la pintura mural romànica 
 Milagros Guardia
16.00-18.00 h L’arrencament i la dispersió de la pintura mural ro-

mànica catalana: una història complexa amb molts 
d’oblits

 Roser Piñol
18.00-20.00 h La restauració de la pintura mural romànica: mèto-

des, criteris i problemàtica en les intervencions

Dimarts 2
 Carles Mancho
09.30-11.30 h   Tòpics i enfocaments viciats en la pintura mural alt-

medieval  
 Josep Palau
12.00-14.00 h La importància de la documentació en la restitució 

de la pintura mural romànica en el seu context origi-
nal

 Anna Monsó, Milagros Guardia i Imma Lorés
16.00-20.00 h Visita a Sant Joan de Boí, Santa Maria de Taüll i 

Sant Climent de Taüll

Dimecres 3
 Julio Garrido i Francisco Valderrama
09.30-20.00 h Giornata de fresc romànic: taller pràctic de pintura 

mural

 

Aquest és l’únic curs de la Universitat d’Estiu de la UdL que es realitza a la Vall 
de Boí. Les persones interessades s’han de posar en contacte amb el Centre del 
Romànic per obtenir informació sobre transport i reserves d’allotjament especials 
per als participants del curs.

Centre del Romànic de la Vall de Boí
C/ del Batalló, núm. 5
25528 Erill la Vall
Tel. 973 696 715
centreromanic@vallboi.com
http://www.centreromanic.com


