
                                                      
 

 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
Atenció: Hem modificat el cronograma de les sessions 

de dissabte. Les Jornades s’iniciaran a les 9 h i 
finalitzaran a les 15 h. 

 
La Seu d’Urgell, divendres 16 d’octubre 
 
Aparcament 
Seminari Conciliar de la Seu 
C. del Bisbe Benlloch, 9 
(al costat del Parador) 
 
Ens habilitaran un aparcament exclusiu per als participants de la Jornada, perquè el 
públic està reservat per a la Fira de St. Ermengol (fira dels formatges, que s’inaugura 
dissabte). 
 
Sala Immaculada, carrer del Carme, 9, La Seu 
 
16 h  
Visita guiada per la Seu 
(punt de trobada, a la porta principal de la catedral) 
 
De 17.30 a 18.30 h  
Recepció d’alumnat 
 
18.30 h  
Acte inaugural 
 
19.10 h Conferència inaugural 
 
 
Andorra (Sant Julià de Lòria), 17 d’octubre 
 
Us aconsellem que aparqueu en un pàrquing públic que hi ha a uns 300 m. de la 
Universitat o bé al de la mateixa Universitat, perquè a Sant Julià de Lòria difícilment 
trobareu aparcament al carrer. 
 
 
Centre Cultural i de Congressos Lauredià, plaça de la Germandat, 7, de St. Julià de 
Lòria 
 

• Secretaria de les Jornades, ubicada al costat de l’auditori (2a planta) 
• Conferències 
• Cafè 
• Acte de cloenda 



                                                      
 

Universitat d’Andorra, plaça de la Germandat, 7 
• Àmbits de treball o tallers 

 
Altres informacions  
 
Certificat d’assistència 
Cal que signeu els fulls d’assistència en el moment de recollir la vostra credencial i 
també a primera hora de dissabte. 
 
Els certificats els lliurarem dissabte, 17 d’octubre, a partir de les 12 h a l’entrada de 
l’auditori (Centre Cultural i de Congressos de Sant Julià de Lòria, edifici annex a la 
Universitat d’Andorra). 

Fitxa d’avaluació 
Per tal de conèixer la vostra opinió sobre les Jornades, us demanem que empleneu la 
fitxa d’avaluació que us lliurarem i que la retorneu a secretaria. 
 
Programa actualitzat 
Us recordem que a la web trobareu el programa actualitzat: 
 
http://www.cdl.cat/ii-jornades-seu 
 
Activitats complementàries 
 
Hem programat com a activitats complementàries: Visita a la Seu i ruta pel romànic 
d’Andorra 
 
Visita a la Seu 
Lloc de trobada: 16 h a la porta de la catedral 
Podeu venir acompanyats (millor confirmar l’assistència) 
 
Visita a St. Climent de Pal 
Aquesta visita es farà amb vehicles particulars. 
10.15-12 h: Església romànica de Pal (punt de trobada a la porta de l’esglèsia) 
 
A efectes organitzatius, us preguem que ens confirmeu si vindreu acompanyats 
 
Fira de Sant Ermengol 
Les Jornades coincideixen amb la tradicional fira de Sant Ermengol, la fira de 
Formatges Artesans dels Pirineus. 


