IX Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics
Vic, 7, 8 i 9 de novembre de 2013
Consell Comarcal d’Osona (Edifici del Sucre)

“Literatura oral i educació: simbiosi i complicitats”

Dijous, 7 de novembre.
16:30: Rebuda dels participants a la IX Trobada del GEE
17: Conferència inaugural
La poesia de Jacint Verdaguer amb ressons de la tradició popular i la seva aplicació a l'escola
Carme Rubio i M. Carme Bernal, membres convidades de la Societat Verdaguer

18: Comunicacions
Alexandre Bataller (UV): “Etnopoètica i ensenyament de la llengua en el context valencià anterior a
1983”
Vicent Vidal (UA): “L’escola en valencià i els ensenyants folkloristes: una aproximació”
Margalida Coll (UIB-GREIB): “La literatura popular com a font de recursos educatius: una
aproximació”
Sopar lliure

21:30 Espectacle “Serraller i Bandoler” al Temple Romà
Divendres, 8 de novembre.
09:30: Comunicacions
Roser Ros (Univ. Blanquerna–Tantàgora Serveis Culturals): “Els contes a primària i secundària
com a eina d’expressió i cultura oral. Una experiència a Barcelona (memòria de 10 anys)”
Caterina Valriu (UIB-GREIB): “Llegendes per a un món millor: una experiència solidària entre
Gàmbia i Mallorca”
Àngel Vergés: “Llegendes i paisatges del Pla de l’Estany”
11: Descans

11:30: Comunicacions
Carme Oriol (URV): “Tipologia dels reculls de narrativa folklòrica: de la recreació a la
transcripció”

Josefina Roma (UB): “La intenció pedagògica en la recerca. De Serra i Pagès a Sara Llorens i
Palmira Jaquetti”
Emili Samper: “Preocupacions populars vs progrés: folklore i pedagogia en l’obra de Cels Gomis”
Dinar lliure

16:00: Comunicacions
Josep Temporal: “Notes programàtiques per a una valoració pedagògica de l’heroïna de la rondalla
meravellosa”
Ramon Bassa (UIB): " Els jocs lingüístics populars des del punt de vista de l'etnopoètica. La seva
didàctica"
Mònica Sales (URV): “Experiències didàctiques al voltant de les rondalles: de la tradició a
l’adquisició de competències”

17:30: Assemblea del GEE
20: 15h. Sopar de Grup (Restaurant Nou Pamplona)

22h. Espectacle “Nova Euterpe” al Temple Romà
Dissabte, 9 de novembre
9:30: Comunicacions
Nadia Ghulam Dastgir i Joan Soler i Amigó: “Els primers contes afganesos publicats, i en català”
Jaume Guiscafrè (GREIB-UIB): “Del Nolotil al NoalTIL: folklore en defensa de l’educació pública
de qualitat”

10:30. Descans

11: Presentació de nous materials:
Erotisme i tabús en etnopoètica (FGA, GEE-IEC, AdT)
Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature (URV)
Balears i Pitiüses, terres de llegenda (PAM)
De l’anarquisme al folklore: Cels Gomis i Mestre (1841-1915)
Els colors de les quimeres / Col·lecció Aladroc
i altres materials publicats per membres del GEE
Cloenda
11:45 Visita guiada al casc antic de Vic i el Mercat
14: Dinar de comiat al Restaurant Cal “U”
16: 30: Visita guiada a la Casa Museu Verdaguer a Folgueroles

Allotjament: 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)

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

