
 

 

Benvolguts, 

  

La IX Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de 

Llengua i Literatura es farà a Vic els dies 7, 8 i 9 de novembre de 2013; i és 

convocada amb el títol 

 

«Literatura oral i educació: simbiosi i complicitats» 

 

 L’objectiu temàtic és presentar i aprofundir les dinàmiques que generen la seva 

relació i l'estímul mutu que es proporcionen. Et convidem a participar-hi amb 

una comunicació (màxim 15 minuts de durada) o, simplement, amb la teva 

assistència, que permetrà refermar les relacions entre els membres del GEE, i 

donar impuls i continuïtat als nostres projectes. Et recordem que una vegada 

hagi acabat la Trobada es disposarà de sis mesos de marge per a la 

reelaboració de les comunicacions i després es publicaran en el volum que 

cada any edita el GEE. Aquests volums també es poden consultar al nostre 

bloc (http://blocs.iec.cat/gee/). Si vols participar-hi envia un correu de 

confirmació a Caterina Valriu (c.valriu@uib.cat). 

 

Complementàriament, us oferim un programa cultural que consta de dos 

espectacles i dues visites guiades, a més de dos àpats concordants amb la 

gastronomia del terrer. 

Amigues i amics etnopoetes, esperem poder-nos retrobar a Vic! 

 

Comissió Gestora del GEE 

Vic, 13 de juny de 2013 



Addenda 

Informacions diverses que poden ser útils per a la vostra planificació. 

1. Proposta de Programació (lògicament és susceptible d’algun canvi). 

PROGRAMACIÓ IX TROBADA GEE 

VIC, 7-9 DE NOVEMBRE DE 2013 

CONSELL COMARCAL D’OSONA (EDIFICI DEL SUCRE) 

DIJOUS 7 

16.00-16.20  Recepció 

16.20-16.30  Presentació 

16.30-17.15  Conferència Inaugural 1 (a càrrec de Carme Rubio i M. Carme 

   Bernal, membres convidades de la Societat Verdaguer)    [0.45h] 

17.15-18.15  Comunicacions 2  [1h] 

   18.15-18.30  Pausa 

18.30-19.30  Comunicacions 3  [1h]   

Sopar lliure 

21.30-22.30  Espectacle «Serraller i Bandoler» al Temple Romà 

 

DIVENDRES 8 

09.30-11.00  Comunicacions 4  [1.30h] 

   11.00-11.30  Pausa-Esmorzar  

11.30-13.30  Comunicacions 5  [2h] 

Dinar lliure 

16.00-17.30  Ponències 6  [1.30h] 

   17.30-18.00  Pausa 

18.00-19.30  Ponències 7  [1.30h] 

20.15   Sopar de Grup (concertat a Restaurant «Nou Pamplona») 

22.00-23.00  Espectacle «Nova Euterpe» al Temple Romà 

 

DISSABTE 9 

09.30-11.30  Ponències 8 + Presentació de novetats bibliogràfiques  

    dels membres del GEE [2h]                   

11.30-11.45  Cloenda 

11.45-14.00  Visita guiada a Casc Antic de Vic i el Mercat 

14.00   Dinar de Comiat (concertat al Restaurant «Cal “U”») 

16.30-...  Opcional Visita guiada a Casa-Museu Verdaguer a Folgueroles 



                      

2. Allotjament 

Recordeu que l’allotjament és concertat personalment i directament amb l’hotel 

que més us convingui. En tot cas, podeu indicar que la vostra reserva 

correspon a un membre del GEE assistent a la Trobada. 

 

HOTEL CAN PAMPLONA 

93 883 31 12 Montse 

pamplona@canpamplona.com 

www.canpamplona.com 

Eix 11 de Setembre, 10 (al costat de l’edifici El Sucre) Preus amb iva i esmorzar inclosos 

Hab. individual                65 eur. (disponibilitat 12 hab.) 

Hab. doble o matrimoni  75 eur. (disponibiliat 5 hab.) 

HOTEL ESTACIÓ DEL NORD 

93 516 62 92 

info@estaciodelnord.com 

www.estaciodelnord.com 

Plaça de l'Estació, 4 (a 8 minuts a peu de l'edifici El Sucre)  

Preus (iva inclòs, sense taxa turística de 0.50 eur.) ni esmorzar (opcional, 7 eur.) 

Hab. individual  42 eur. (disponibilitat 11 hab.) 

Hab. doble       50 eur.                 

HOTEL CIUTAT DE VIC 

93 889 25 51 Moisés Ortiz 

nhciutatdevic@nh-hotels.com 

www.nh-hotels.com 

Està a un quart d’hora a peu del l’edifici El Sucre. El preu de grup que ofereix aquest hotel 

només s’aplicarà si els membres de la trobada que l’ocupen arriben a un mínim; altrament 

s’aplicaran les tarifes ordinàries).Preus de grup, amb reserva fins a 30 dies abans; sense iva ni 

taxa turística. 

Hab. indvidual  68 eur. (+ iva + taxa turística) 

Hab. doble       74 eur.  (+ iva + taxa turística) 



3. Transport. Com arribar a Vic? 

Carretera: 

C17 (BCN-Puigcerdà), Eix transversal C25 (Girona-Lleida), Eix Vic-Olot C37. 

Tren (R3): 

Des de Barcelona direcció Vic, Ripoll, Puigcerdà, La Tour de Carol. 

Des de la Tour de Carol direcció L’Hospitalet. 

Autobús: 

 Sagalés; des de Barcelona c. Casp-Pau Claris (directe). 

 Teisa; serveis des d’Olot a Vic. 

 Eixbus; Lleida-Girona. 

Avió: 

 Aeroport d’El Prat (Barcelona) a uns 70 km. 

 Aeroport de Girona-Costa Brava a uns 60 km. 

 

 

 


