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Reconeixement acadèmic:

RELACIÓ CURSOS UNIVERSITAT D’ESTIU URV - UETE 2010

TORTOSA

Habilitats per influir en positiu: escolta activa i estil assertiu
(600411). Del 5 de al 7 de juliol, 15 hores

Una mirada diferent buscant la igualtat: esport, educació i salut
(600412). Del 5 al 8 de juliol, 15 hores

La consciència del sistema immune. Curs-taller d’enllaç entre ciència
i consciència (600413). Del 5 al 9 de juliol, 20 hores

Estratègies actuals per crear una empresa (600414). Del 13 al 14 de
juliol, 15 hores

Art i cultura a les Terres de l’Ebre (600419). Del 20 al 22 de setem-
bre, 15 hores

SANT CARLES DE LA RÀPITA

Canvi climàtic i aigua a Catalunya (600415). Del 13 al 15 de juliol, 15
hores

BOT

Inici al tast de vins blancs de la D.O. Terra Alta (600416). Del 14 al
15 de juliol, 15 hores

MÓRA D’EBRE

L’escultura a les Terres de l’Ebre (600417). Del 14 al 16 de juliol, 15
hores

JESÚS

Literats ebrencs de principis del s. XX (600418). Del 21 al 23 de juliol,
15 hores

Patrocina:

MATRÍCULA

Període de matrícula: des del 3 de maig fins a 10 dies abans
de l’inici de cada curs, sempre i quan hi hagi places
vacants.

Sistema de matrícula:

• Via Internet: des de la pàgina web de la URV:

http://www.urv.cat

• De manera presencial:

A la secretaria del Campus de les Terres de l’Ebre.

En qualsevol cas, una vegada es disposi del full d’inscripció,
cal realitzar l’ingrés corresponent a l’import de la matrícula
al compte corrent :

2073 0074 36 0110238248

En aquest ingrés ÉS IMPRESCINDIBLE indicar: nom i
cognom de l’alumne i codi del curs.

Si us matriculeu en més d’un curs, cal que realitzeu ingres-
sos diferents per cadascun d’ells.

Una vegada feta la inscripció i realitzat el pagament, cal fer
arribar a la Secretaria del Campus de les Terres de l’Ebre la
següent documentació:

1. Full d’inscripció

2. Resguard del pagament.

3. Beneficiaris de descomptes: document que ho acredi-
ti, és a dir:

• Becaris: Credencial.

• Matrícula més d’1 curs: Full d’inscripció de tots els
cursos.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
CAMPUS DE LES TERRES DE L’EBRE

C/Teodor González, 43 · 43500 Tortosa

Telèfons: 977 449747 // 977 449740
Fax: 977 445828

A/e: campusterresebre.secretaria@urv.cat Ajuntament
de Sant Carles de la Ràpita

INFORMACIÓ
PREUS MATRÍCULA

CERTIFICAT APROFITAMENT CERTIFICAT ASSISTÈNCIA

92 € 70 €
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DIRECCIÓ I COORDINACIÓ:
Javier Sigró, professor del Departament de Geografia de la
URV

DATES: Del 13 al 15 de juliol de 2010

DURADA: 15 hores / 1.5 crèdits

LLOC: Sant Carles de la Ràpita

SUPORT: Centre en Canvi Climàtic (C3)
Consell Comarcal del Montsià

DESTINATARIS: Estudiants universitaris, entitats i professio-
nals interessats per les temàtiques ambien-
tals. S’hi discutirà sobre el present i el futur
del canvi climàtic a Catalunya i la incidència
sobre els recursos hídrics.

OBJECTIUS: El canvi climàtic té i tindrà uns efectes
importants dins del territori català. Les pro-
jeccions globals i regionals indiquen per a la
franja latitudinal mediterrània la conjunció
entre l’augment de temperatura i la disminu-
ció de la precipitació. L’aigua, els recursos
hídrics i els ecosistemes aquàtics patiran
l’impacte del canvi climàtic i tindran -enca-
ra més- un paper important en l’esdevenidor
de la nostra societat, molt especialment en
un entorn tan condicionat com les Terres de
l’Ebre.

PROGRAMA:

Dimarts 13 de juliol

14.30 -15 h Recepció, lliurament de documentació i pre-
sentació del curs
Javier Sigró, director i coordinador del curs
Miquel Alonso, alcalde de Sant Carles de la
Ràpita
Xavier Farré, sotsdirector del Campus de les
Terres de l’Ebre

15 - 17 h “El canvi climàtic a Catalunya”
Javier Martín Vide, Universitat de Barcelona

17 - 18 h “La precipitació a la península Ibèrica. Can-
vis observats”
Enric Aguilar, C3, Universitat Rovira i Virgili

18.30 -19 h Descans

19 - 20.30 h “Projeccions climàtiques per a Catalunya”
Javier Sigró, C3, Universitat Rovira i Virgili

Dimecres 14 de juliol

15 -17 h “Canvi climàtic i recursos hídrics”
Ana Iglesias, Universitat Politècnica de
Madrid

17 -18.30 h “Canvis temporals observats en les sèries de
cabals a Catalunya”
Francesc Gallart, Centre Superior d’Investi-
gacions Científiques, Institut Jaume Almera

18.30 - 19 h Descans

19 - 20.30 h “Anàlisi territorial de la vulnerabilitat dels
recursos hídrics davant del canvi climàtic”
Josep Mas-Pla, Universitat de Girona

Dijous 15 de juliol

15 - 16.30 h “El canvi climàtic i les polítiques de l’aigua a
la conca de l’Ebre”
Susana Abella, Plataforma en Defensa de l’E-
bre

16.30 - 18.00 h “L’impacte del canvi climàtic en els recursos
hídrics de Catalunya”
Andreu Manzano, Agència Catalana de l’Ai-
gua

18 - 18.30 h Descans

18.30 - 20 h “El canvi climàtic i la nova cultura de l’ai-
gua”
Guillem Argelich, Casa de l’Aigua

20 - 21 h Taula rodona: “Canvi climàtic i aigua a Cata-
lunya”

Moderador: Javier Sigró, director i coordinador del curs
Participants: Susana Abella, Plataforma en Defensa de

l’Ebre
Andreu Manzano, Agència Catalana de l’Ai-
gua
Guillem Argelich, Casa de l’Aigua

Beques i ajuts

Els alumnes que es matriculin a qualsevol curs de la Univer-
sitat d’Estiu a les Terres de l’Ebre poden beneficiar-se de dife-
rents tipus d’ajuts:

1. Becaris: La Universitat d’Estiu finança el 50% dels cur-
sos en que es matriculi l’alumne sempre que acrediti
documentalment la seva condició de becari/ària al curs
2009-2010 ja sigui pel MEC, per la CIRIT, de col·labo-
ració amb la URV o de col·laboració en departament o
altres beques oficials per als estudiants de 3r cicle.

2. Alumnes que es matriculin de més d’un curs: A partir del
segon curs matriculat s’aplicarà un 10% de descompte
sobre el preu del curs.

3. Beques dels Consells Comarcals: Cada Consell Comarcal
subvencionarà una part de la matrícula als estudiants uni-
versitaris de la seva comarca que es matriculin a qualse-
vol dels cursos de la Universitat d’Estiu URV-UETE.

Informació a: • Baix Ebre: 977 445 308
• Terra Alta: 977 420 018
• Montsià: 977 704 371
• Ribera d’Ebre: 977 401 851

Acreditacions d’estadis

Els certificats d’aprofitament de la Universitat d’Estiu de la
URV són vàlids per a l’acreditació d’estadis (sexennis), d’a-
cord amb l’Ordre de 4 de novembre de 1994 sobre procedi-
ments de reconeixement dels estadis de promoció als fun-
cionaris de carrera docents no universitaris.

Per a més informació, adreceu-vos al departament d’educa-
ció, al telèfon 977 448 711
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