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POBLAMENT, TERRITORI  I  HISTÒRIA RURAL 
VI CONGRÉS sobre 

Sistemes agraris, organització social i poder local 
26 i 27 d’abril de 2007 

Seminari sobre Josep Lladonosa Pujol: Història i història local 
28 d’abril de 2007 

 
http://www.sistemesagraris.udl.cat 

 
 

Inscripció 
[Imprimir aquesta butlleta] 

Nom 
Cognoms 
Professió 
Lloc de treball 
Adreça 
Població 
Codi postal 
Telèfon 
Fax 
e-mail 
Preu de la quota d’inscripció: 60 € - Preu de la quota d’inscripció (estudiants): 20 €. 
Últim dia d’inscripció: 18 d’abril de 2007. 
El preu de la quota d’inscripció inclou documentació (treballs presentats), transport des 
de Lleida a Alguaire. 
La inscripció es considerarà en ferm una vegada s’hagi fet el pagament. 
El pagament s’ha de fer efectiu mitjançant transferència bancària  al compte de la Caixa 
de Tarragona nº 2073-0190-31-0110064698. 
La butlleta emplenada i el resguard de la transferència s’han de trametre al Patronat 
Municipal Josep Lladonosa i Pujol, Plaça Església, 21, 25125 Alguaire. 
Per a qualsevol informació truqueu a la secretaria del congrés, Plaça Església, 21, 25125 
Alguaire. Tel. 973 75 60 06  Fax 973 75 68 37. 
E-mail: ajuntament@alguaire.ddl.net 
 
 

Inscripción 
[Imprimir este documento] 

Nombre 
Apellidos 
Profesión 
Lugar de trabajo 
Dirección 
Población 
Código postal 
Teléfono 
Fax 
e-mail 
Precio de la cuota de inscripción: 60 € - Precio de la cuota de inscripción (estudiantes): 
20 €. Último día de inscripción: 18 de abril de 2007. 
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El precio de la cuota de inscripción incluye documentación (trabajos presentados), 
transporte desde Lleida hasta Alguaire. Se considerará confirmada la inscripción cuando 
se haya hecho efectivo el pago de la misma. 
El pago se hará efectivo mediante transferencia bancaria a la cuenta de Caixa de 
Tarragona nº 2073-0190-31-0110064698. 
La inscripción cumplimentada y el resguardo de la transferencia se han de remitir al 
Patronato Municipal Josep Lladonosa i Pujol, Plaça Església, 21, 25125 Alguaire. 
Para cualquier información: Secretaría del congreso, Plaça Església, 21, 25125 
Alguaire. Tel. 973 75 60 06  Fax 973 75 68 37. 
E-mail: ajuntament@alguaire.ddl.net 

 
Allotjament i transport 

 
Hotel del congrés: 
Hotel Sansi*** 
Alcalde Porqueres, 4-6 
25008 Lleida 
Tel: 973244000 
 
-Preu per persona (habitació doble d'ús individual i mitja pensió)  48.35€  
-Preu per persona (habitació doble i mitja pensió)  38.35€ 
 (Preus amb IVA inclòs) 
 
Informació i reserves:  
Ajuntament d'Alguaire: 973756006 (Cristina Bravo de 9.30 a 13.30h) 
Es disposarà de servei de transport des de l'edifici del Rectorat de la Universitat de 
Lleida (Pl.Víctor Siurana, 1. Lleida) i des de l’hotel del congrés fins al lloc de 
realització d'aquestes a la localitat d'Alguaire, mitja hora abans de l’inici de cada sessió. 
 

Alojamiento y transporte 
 
Hotel del congreso: 
Hotel Sansi*** 
Alcalde Porqueres, 4-6 
25008 Lleida 
Tel: 973244000 
 
-Precio por persona (habitación doble de uso individual y media pensión)  48.35€ 
-Precio por persona (habitación doble y media pensión)  38.35€ 
 (Precios con IVA incluido) 
 
Información y reservas:  
Ajuntament d'Alguaire: 973756006 (Cristina Bravo de 9.30 a 13.30h) 
 
Se dispondrá de servicio de transporte desde el edificio del Rectorado de la Universitat 
de Lleida (Pl.Víctor Siurana, 1. Lleida) y desde el hotel del congreso hasta el lugar de 
realización del congreso en la localidad de Alguaire, media hora antes de cada sesión. 
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Col·laboren 
 
Universitat de Lleida. Vicerectorat de Recerca i Innovació. 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. 
Diputació de Lleida. 
Consell Comarcal del Segrià 
La Paeria. Ajuntament de Lleida. 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
Xarxa Temàtica Història Rural. 
 
 
Amb el suport de 
 
Indulleida 
La Mañana 


