
INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

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

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

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 es realitza la 
matrícula entre el 7 i el 31 de maig de 2018

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si es realitza la 
matrícula entre l’1 i el 15 de juny de 2018

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si es realitza la matrícu-
la entre el 7 de maig i el 15 de juny de 2018

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

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

AGRAMUNT
Del 4 al 6 de juliol 
de 2018

PatrocinEN:



 Seminari final: presentació, defensa i discussió 
dels resultats de la recerca, recapitulació i con-
clusions

Divendres 6 
 Sessió a l’Espai Guinovart i a l’exterior
 Pau Minguet
09.00-11.00 h   Rastres visuals urbans: temps, memòria i oblit
 Xerrada: Les ciutats i els pobles estan plens de 

marques, signes i senyals als murs dels edificis 
que confeccionen els teixits urbans. Totes aques-
tes imatges conformen un espai ple de relacions 
visuals i temporals que, combinades de diferents 
maneres, ens poden permetre crear discursos 
entre la història i la microhistòria, el passat i el 
present, la memòria i l’oblit, i que acostumen a 
ser rebutjats per les disciplines historiogràfiques

 Treball de camp: cerca i observació analítica 
d’elements visuals necessaris per reforçar els 
arguments teòrics de la xerrada

 David Esterri
11.30-14.00 h  Rastres sonors, d’oralitat i ecos de l’oest de Ca-

talunya
 Taller pràctic d’iniciació musical: creació col-

lectiva d’una cançó a partir d’un poema de Gui-
llem Viladot

 Màrius Torrents
15.30-19.30 h  Rastres difusos del passat en el present
 Recerca i rastreig d’indicis fins a arribar a llocs, 

objectes i personatges determinats i significatius. 
La ruta, activa i vivencial, ens evocarà conceptes 
com la riquesa, el masclisme, la creativitat, l’ex-
centricitat, el treball i el simbolisme. Els resultats 
i les reflexions es materialitzaran en la creació de 
continguts digitals

 Sessió a l’Ajuntament d’Agramunt
19.30-19.45 h  Lliurament de diplomes i cloenda

 

54M8                                                                                                                  Art i Humanitats 

ART I TERRITORI 

Del 4 al 6 de juliol
Agramunt

Aquest curs pretén visibilitzar i posar en valor l’art contemporani, el pa-
trimoni i la cultura en el context rural i natural. Art i territori vol contribuir 
al desenvolupament de la sensibilitat i la facultat d’apreciació estètiques, 
i vol aprofundir en el pensament i procés creatiu d’artistes de diferents 
disciplines per comprendre i valorar-ne els discursos artístics. També vol 
promoure la creativitat, el treball col·laboratiu en processos artístics, el 
respecte per la diversitat cultural i contribuir que cadascú pugui construir 
un relat propi amb un llenguatge creatiu.
El curs té un caràcter interdisciplinari i eminentment pràctic, s’adreça a 
les persones encuriosides i interessades pel fet artístic, l’art contempo-
rani, el territori i el patrimoni col·lectiu: cultural, artístic, natural, paisat-
gístic, històric i literari. La unitat temàtica d’aquesta cinquena edició són 
els rastres.
Els rastres, en sentit físic i metafòric, són l’eix central del curs i el focus de 
les intervencions, xerrades, tallers, itineraris i projectes d’art contempora-
ni que us proposen els artistes i els professors, amb les seves diferents 
mirades.
Els rastres són evidències de l’existència i/o acció del medi, els objectes 
i els éssers vius en un moment i lloc concrets. Aquests rastres, perma-
nents o fugissers, s’originen, es produeixen, es desprenen, ens inspiren, 
els trobem, els busquem, els seguim i resseguim, els interpretem, els 
conservem i els reconstruïm, però també, tot sovint, els ignorem, els 
evitem, els esborrem, els oblidem i fins i tot els censurem, prohibim i 
destruïm.
La memòria preserva els rastres que possibiliten la lectura dels paisatges 
i territoris de l’imaginari personal i col·lectiu, l’oblit en fa desaparèixer els 
altres. Quins rastres materials, visuals, orals, sonors, olfactius, gustatius, 
conceptuals, ambientals, identitaris i digitals estem generant en el nostre 
dia a dia? En som conscients? Quins rastres, testimonis de la nostra ac-
tivitat present, ens sobreviuran?

Llengua  Català (l’alumnat, però, es podrà expressar en català, 
d’impartició  castellà o anglès)

Coordinació Maria Codorniu Caudet (gestora cultural)
Equip docent Cristina Cuñat Huguet (artista), David Esterri Carrasquer, Lo 

Pardal Roquer (músic), Glòria Jové Monclús (UdL), Pau Min-
guet Sánchez (historiador de l’art), Joan Rieradevall Pons 
(Universitat Autònoma de Barcelona), Matías Tolsà Monte-
doro (il·lustrador i artista plàstic) i Màrius Torrents Vicens 
(historiador)

Durada 25 hores lectives

Espai Lo Pardal, Espai Guinovart, Parc de Riella i espais urbans i 
de l’entorn d’Agramunt i Casa Duran i Sanpere de Cervera 

Preu 90,00 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL i persones 
matriculades a les Aules d’Extensió Universitària adscrites a 
la UdL / 110,00 € la resta

Preu taller 1 dia 40,00 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL i persones 
matriculades a les Aules d’Extensió Universitària adscrites a 
la UdL / 45 € la resta 

Places 20 (curs sencer) i 5 (per taller)

INFORMACIÓ I ALLOTJAMENT
Per a més informació sobre el curs, l’allotjament i l’oferta cultural i turística a 
Agramunt:

Oficina de Turisme d’Agramunt
Tel. 973 391 089
www.agramunt.cat
artiterritori@agramunt.cat

PROGRAMA                                                                                       

Dimecres 4
 Bernat Solé, alcalde d’Agramunt; Maria Guinovart, 

presidenta de la Fundació Espai Guinovart, i direcció de 
la Fundació Guillem Viladot

09.30-10.00 h    Acte inaugural a Lo Pardal, seu de la Fundació Guillem 
Viladot

 Sessió a l’església d’Agramunt, Espai Guinovart, Lo 
Pardal i parc de Riella

 Glòria Jové
10.00-14.00 h Connexions i lligams vitals i identitaris
 Partint de l’obra de J. Guinovart i G. Viladot, es proposa 

viure una experiència artística lligada al territori vivint 
processos de desterritorialització i reterritorialització, 
que ens permetran crear ponts i establir connexions 
amb les nostres formes de vida humanes i planetàries

 Sessió en un espai interior
 Cristina Cuñat
16.00-20.30 h L’empremta dels mosaics modernistes
 Taller pràctic d’elaboració de mosaic hidràulic, rajola ar-

tesanal que ha revestit terres i parets des de mitjans del 
segle XIX. Producció artesanal de rajoles (20x20) utilit-
zant eines i trepes originals, i seguint el mateix procés 
utilitzat en els seus inicis. La realització de les peces es 
farà una a una i de manera personalitzada. El mosaic 
hidràulic té moltes possibilitats d’integració en el nostre 
entorn actual, tant en l’àmbit arquitectònic com decora-
tiu

Dijous 5 
 Sessió a Agramunt i a Cervera 
 Matías Tolsà
08.30-12.30 h    Senyals efímers
 Taller pràctic d’iniciació a l’art urbà. Realització 

col·laborativa de tres intervencions artístiques efímeres 
amb tres tècniques diferents. Portarem l’art plàstic al 
carrer i el convertirem en una eina de denúncia social

 Casa Duran i Sanpere: Traces d’absències
12.30-14.00 h Visita a una llar burgesa catalana de finals del XIX, que 

visibilitza l’època, les formes de vida pròpies d’aquell 
moment, les relacions entre els membres de la família, 
amb el servei i amb altres persones, els valors i les ma-
neres que regien les seves accions diàries i quotidianes

 Sessió a l’Espai Guinovart
 Joan Riveradevall
16.00-20.00 h  Rastres ambientals permanents i temporals en l’entorn 

urbà
 Xerrada: apropament als conceptes de ciutat sosteni-

ble, ecodisseny urbà i impactes ambientals en els nos-
tres pobles i ciutats

 Treball de camp col·laboratiu (sessió a l’exterior): pas-
sejada guiada i comentada en la recerca dels rastres 
permanents (mobiliari urbà, contenidors, paviments, 
verd...) i temporals (residus, abocaments, soroll, vent, 
aigua residual...) en l’entorn urbà, per facilitar la cons-
trucció d’un relat propi d’aquestes restes mediambien-
tals (dibuixos, fotografies, registres sonors…)


