
Patrocinen:

TREMP
Del 4 al 7 de juliol de 2019

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@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 9 i el 31 de maig de 2019

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si es realitza la 
matrícula entre el 3 i el 14 de juny de 2019

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si es realitza la matrícula 
entre el 9 de maig i el 14 de juny de 2019

Oficina de la Universitat d’Estiu 
Campus de Cappont. Edifici Polivalent 
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat



PROGRAMA    

Dijous 4
Inauguració del curs 

18.00-18.30 h   Presentació a càrrec de l’alcaldessa de Tremp
Joan Pinyol

18.30-19.30 h  Avi, et treuré d’aquí. Conferència sobre el Valle de 
los Caídos
Associació No Jubilem la Memòria 

19.30-20.30 h  La rereguarda de l’Ebre: el Priorat i els hospitals de 
sang

Divendres 5 
Joan Ramon Segura

08.00-14.00 h  Sortida a la línia del front del Pallars, Campirme (Ta-
vascan)
Centre d’Història Contemporània de Catalunya

16.00-18.00 h El cost humà de la Guerra Civil. Combatents i pobla-
ció civil
Marc Macià

18.00-20.00 h Refugiats, emboscats i empobrits: les cabanes de 
volta de les Garrigues durant la Guerra Civil

Dissabte 6 
Joana Franch

08.00-20.00 h Visita a diferents espais de la batalla de l’Ebre: Cor-
bera d’Ebre, Coll del Moro, Camposines i Memorial 
Brigadistes Internacionals.

Diumenge 7 
Javier Rodrigo

10.00-12.00 h  Camps de concentració franquistes
Robert Duró

12.00-13.30 h  L’exili republicà a França i els camps de concentra-
ció: el cas de Bram 

56T9

REPÚBLICA, GUERRA I 
POSTGUERRA (1931-1950). 
VENÇUTS, REPRIMITS I EXILIATS

Del 4 al 7 de juliol
Tremp 

Aquest any continua el cicle que es va iniciar el 2016 i que vol apro-
fundir en el període històric que va des de la República (1931) fins a 
la postguerra (1945), i que se centra, especialment, en el desenvolu-
pament de la guerra un cop el front es va establir al Pallars.
S’endinsarà els alumnes en diversos aspectes històrics: des de la 
visió militar a la rereguarda, en comarques com les Garrigues i el 
Priorat, fins a aspectes socials, com el cost humà de la guerra. Les 
sessions d’aula es combinaran amb d’altres de més pràctiques en 
les sortides, que proposaran recórrer itineraris del front de guerra, 
tant del Pallars com de l’Ebre. Serviran per entendre com l’avenç i la 
virulència de la guerra van suposar l’enfonsament de l’exèrcit repu-
blicà i l’exili d’una part important de la població.
Per a aquesta quarta edició del curs s’han previst ponències sobre 
els espais de batalla, de repressió i d’exili. El denominador comú 
seran les experiències d’aquells que van ser vençuts, reprimits i exi-
liats.

Observacions: El curs facilita el transport per a les sortides. Cal por-
tar protecció solar, beguda, menjar, una gorra, roba còmoda i calçat 
adequat per caminar. 

Llengua  Català i Castellà
d’impartició  

Coordinació Joana Franch Esplandiu (historiadora)
Equip docent Robert Duró Fort (historiador), Joana Franch Esplandiu (his-

toriadora), Marc Marcià Farré (UdL), Joan Pinyol (escriptor), 
Javier Rodrigo Sánchez (Universitat Autònoma de Barcelo-
na), Joan Ramon Segura Radigales (Centre Excursionista 
de Lleida), representant de l’Associació No Jubilem la Me-
mòria i membre del Centre d’Història Contemporània (pro-
jecte de recerca Cost humà de la Guerra Civil)

Durada 25 hores lectives

Espai Centre Cívic Tarraquet 
Preu 50 €
Places 40

ALLOTJAMENT
L’Oficina de Turisme del Pallars Jussà (Epicentre) pot facilitar informació sobre 
allotjaments a Tremp

Epicentre
Passeig del Vall, 13
25260 Tremp
973 653 470
oficinaturisme@pallarsjussa.cat
www.pallarsjussa.net


