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Presentació 

Un any més l’Arxiu Comarcal de l’Urgell ha programat un seguit de cursos de temàtica històrica, 
al voltant d ela cultura i de les ciències socials, orientats i dirigits als investigadors i atotes les 
persones que puguin estar interessades en els temes culturals. 
 
Des de l’ACUR entenem la formació com una eina d’apropar la història, la cultura i el nostre cen-
tre, a la societat que l’acull. Al mateix temps que li permet generar un retorn a la societat en for-
ma de coneixement. 
 
Aquest  any però, com a novetat, hem recollit tota l’oferta formativa en un únic programa per tal 
de facilitar-ne la seva utilització i difusió. 
 
Enguany, la formació consta de 7 cursos distribuïts durant tot l’any 2015. Alguns d’ells en format 
presencial i d’altres en format virtual per tal de facilitar, per la seva versatilitat i potencialitat, el 
seu accés al màxim de públic possible. 
 

Gener 2014 
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Les  
formacions de 
l’ACUR al llarg 
de l’any  

L’ACUR us proposa 7 formacions orientades a L’ACUR us proposa 7 formacions orientades a   
investigadors, arxivers i persones investigadors, arxivers i persones   
interessades en la cultura.interessades en la cultura.  
Aquests cursos, activitats i tallers Aquests cursos, activitats i tallers   
tenen modalitats presencial tenen modalitats presencial   
i virtual per tal d’apropari virtual per tal d’apropar--los los   
al màxim d’usuaris al màxim d’usuaris   
possibles.  possibles.    
  
Esperem que siguin del vostre interès!Esperem que siguin del vostre interès!  
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Formació presencial  

5 sessions, 30€ 
17,24,31 de gener, 7 i 14 de febrer 

Textos i documents  d’arxius parroquials 
Textos i documents  d’arxius episcopals i 

capitulars 
Textos i documents  d’arxius notarials. 
Textos i documents  d’arxius municipals 
Textos i documents  d’arxius generals 

 
Lectura paleogràfica: tipus de lletres, nexes  i 
abreviatures més freqüents. Lectura diplomàti-
ca: estructura del document, cronologia, si-
gil·lografia. Comprensió del text: elaboració del 
regest del document  
 
 

 
Curs de Paleografia 
Lectura i interpretació de textos i documents medievals i moderns  

Objectius:  

Aprendre  a llegir i 
interpretar la docu-
mentació d’arxiu 
d’època medieval i 
moderna.  Coneixe-
ment dels tipus de 
lletres, abreviatures, 
cronologia, tipologi-
es documentals, 
estructura dels do-
cuments.  
 
Docent:  

Joan Busqueta 
Professor d’Història Medieval de 
la Universitat de Lleida (UdL)  
 
10 a 13 hores  

15 hores lectives  

3 sessions, 5€ 
9, 10 i 16 d’abril   
 
Introducció als pergamins: Orígens, història i 

característiques d’aquest suport. 
Tècniques bàsiques de neteja . 
Tècniques bàsiques d’aplanat  
Criteris per a una bona conservació: la ins-

tal·lació i les condicions físiques necessàries  
per  preservar  els pergamins  

 
Aquest taller es basa en la combinació de parts 
teòriques amb la realització de pràctiques amb 
material original  
  

 
Quina pell! 
Taller de tractament i història dels pergamins  

Objectius:  

Conèixer l’evolució 
històrica i les carac-
terístiques físiques 
dels pergamins. 
Saber aplicar tècni-
ques i recursos 
bàsics per tractar-
los. Adquirir nocions 
elementals sobre la 
seva conservació  
 
 

Docent:  

Equip ACUR 

 
19 a 20,30 hores  

4,30 hores lectives  

6 sessions, 30 € 
19 i 26 de setembre, 3,17, 24 i 31 
d’octubre  
 
Presentació històrica amb imatges; curs 

pràctic manual: rotunda del Llibre d'Hores 
dels Visconti 

Bastarda francesa, amb presentació en 
imatges del ms. Méjanes nº 0422 

Fraktur alemanya, amb presentació en imat-
ges de Mira calligraphiae monumenta 

Escrutini de les escriptures dels Privilegis de 
Tàrrega   

 
Curs pràctic en que els estudiants elaboraran 
amb ploma metàl·lica sobre paper, les lletres i 
elements decoratius presentats en cada escrip-
tura  

 
Curs de cal·ligrafia 

Objectius:  
Aprendre aques-
tes escriptures a 
mà per tal de llegir 
i classificar amb 
més facilitat les 
mateixes escriptu-
res i d'altres sem-
blants, amb llurs 
decoracions cor-
responents  
 
Docent:  

Keith Adams  
Professor de l’Escola de 
disseny i art Eina (UAB)  

 

10 a 14 hores  

24 hores lectives  

2 sessions, 15 € 
7 i 14 de novembre  
 
El nom fa la cosa: els arxius patrimonials. 

Patrimoni i arxiu. Les causes de l’arxivament 
La documentació dels arxius patrimonials. El 

quadre de classificació 
La documentació patrimonial com a font per 

a la recerca 
Estudis i bibliografia 

 
 

Presentació i anàlisi de les diverses tipologies 
documentals d’aquests tipus de fons, i el seu 
contingut com a base per a la recerca   

 
Documents de família   
Introducció als arxius patrimonials de Catalunya  

Objectius:  
Conèixer els orí-
gens del fons 
patrimonials. La 
seva organització i 
el seva utilitat per 
a la recerca histò-
rica  

 
Docent:  

Pere Gifre  
Professor Universitat de Girona 
(UdG)  

 

10 a 13 hores  

6 hores lectives  
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Formació virtual  

Aula Virtual, 10€ 
9 al 23 de febrer 
 
El món antic 
La lectura a l’Edat Mitjana 
La impremta 
Llibres per a tots  
 

 
El curs es desenvoluparà de forma virtual 
mitjançant el treball i anàlisi de docu-
ments i de textos de cada època en els 
quals es fa referència al fenomen de la 
lectura.  

 
Història de la lectura 
Des del rotlle a l’e.book 

Objectius:  
Conèixer l’evolució 
de la lectura des 
dels orígens fins a 
l’actualitat. 
Entendre els fac-
tors socials i cultu-
rals que han pro-
mogut els canvis 
en les formes de 
lectura al llarg del 

temps.  
 

Docent:  

Daniel Piñol  
Professor titular de Ciències i 
Tècniques Historiogràfiques a la 
Universitat de Barcelona.(UB) 
 

5 hores lectives  

Aula Virtual, 90€ 
9 de març al 29 de maig 
 
Mòdul 1: Recerca 
Preparació d’un projecte de recerca 
La recerca en història oral 
 La recerca en patrimoni cultural immaterial 

(PCI) 
 
Mòdul 2: Catalogació i difusió 
Catalogació 
 Difusió 
 

Continguts teòrics online a través de 
l’aula virtual. Exemples pràctics 
d’enregistraments audiovisuals online. 
Treball pràctic voluntari de recerca i/o 
catalogació. Catalogació online de contin-
guts. Tutories virtuals individualitzades  

Història Oral i patrimoni 
cultural immaterial:  
recerca, catalogació i difusió   

Objectius:  
Ddonar eines als 
investigadors o a 
les persones que 
volen iniciar una 
recerca en el 
camp de les cièn-
cies socials a 
través de la histò-
ria oral i/o en la 
investigació del 
patrimoni cultural 
immaterial.  
 

Docents:  

Gerard Corbella. 
Àlex Peña i Imma-
culada García 

 

46 hores lectives  

Aula Virtual, 15€ 
1 al 30 de juny  
 
Història del notariat 
El notari i l’instrument 
Tipus documentals i aprofitament històric (I) 
Tipus documentals i aprofitament històric (II) 

 
Temari i bibliografia enllaçada per anar 
bastint un coneixement general de la 
institució i del procés de gènesi docu-
mental. Combinat amb unes fitxes diplo-
màtiques de cada tipus documental triat,  
per treballar-hi.  

 
Autenticant la Història 
el document notarial com a font per a l’estudi del passat 

Objectius:  
Conèixer la institu-
ció notarial i el seu 
procès de gènesi.  
Identificar els prin-
cipals tipus docu-
mentals. I vincular 
el contingut jurídic 
del document a 
les temàtiques 
històriques més 
afins 

 

Docent:  

Vicenç Ruiz 
Arxiver de l’Arxiu Històric de 

Protocols de Barcelona i 
professor de l’Escola Superior 
d’Arxivística i Gestió de Docu-
ments (UAB)  
 

10 hores lectives  



Dades personals  

DNI 

Nom    Cognoms 

Adreça 

CP  Població 

Telèfon  e-mail 

Inscripció  

Curs

     

Ingrés al número de compte 2013·0095·13·0200611241 

Per a fer efectiva la inscripció als cursos caldrà presentar el resguard  d'ingrés 
bancari a l’Arxiu Comarcal de l’Urgell – C/ de les Sitges, 4  o escannejar 
l’adreça acurgell.cultura@gencat.cat  

En cas de voler rebre informació de les activitats   
que realitza l’Arxiu Comarcal de l’Urgell marqueu   
amb una X la casella 

 , a de/d' de 2014 

     

    Signatura de la persona sol·licitant  

Formulari d’Inscripció 

   ,   a          de                          
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