
 

Benvolgudes i benvolguts, 
 
La X Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i 
Literatura es farà a Banyoles (Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany) els dies 7 i 8 de 
novembre de 2014. El tema, escollit a la darrera assemblea celebrada a Vic, és: 
 

«Etnopoètica: arxius i materials inèdits» 
 
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 d’un temps prudencial 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://blogs.iec.cat/gee/). 
 
Si vols participar-hi, convé que ens ho facis saber mitjançant un correu de confirmació a 
Emili Samper (folk@urv.cat). Si vols presentar-hi una comunicació, cal que enviïs, 
abans del 30 de setembre, el títol de la comunicació i un resum. De la mateixa manera, 
si vols participar en la presentació de nous materials publicats pels membres del grup, 
cal que facis arribar la informació editorial sobre la publicació a la mateixa adreça. 
 
En aquesta primera circular hi trobaràs informació sobre l’allotjament. Recorda que 
s’ha de concertar personalment i directament amb l’hotel que més et convingui. En tot 
cas, pots indicar que la teva reserva correspon a un membre del GEE assistent a la 
trobada. 
 
Amigues i amics etnopoetes, us esperem a Banyoles! 

 
 

Comissió Gestora del GEE 
Banyoles, 2 de juliol de 2014 

http://blogs.iec.cat/gee/
mailto:folk@urv.cat


Allotjament de la X Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics 

(1) HOTEL MIRALLAC 
 

 
 

Habitació doble: 
Només habitació: 83,80€ - 10% dte. = 75,42€ 
Habitació i esmorzar: 102 € -10%dte. =91,80€ 

Mitja Pensió: 128€ - 10% dte.= 115,20€ 
Pensió completa: 154€ - 10% dte.= 138,60€ 

 
Habitació doble us individual: 

Només habitació:  59,50€ - 10% dte. = 53,55€ 
Habitació i esmorzar :68,50 € -10%dte. =61,65€ 

Mitja Pensió: 81,50€ - 10% dte.= 73,35€ 
Pensió completa: 94,50€ - 10% dte.= 85,05€ 

 
El preu és per habitació i dia. L’IVA està inclòs, el que no està inclòs és l’impost turístic (1€ per persona i 

dia). 

(2) HOSTAL CAN XABANET 

Plaça del Carme 24-27- Telèfon: 972 570252  Banyoles 

canxabanet@hotmail.com   www.canxabanet.com 

 

Aquest hostal tenen poques habitacions, només 4 habitacions dobles. 

L’habitació i l’esmorzar surten a 33€ per persona. 

(3) HOTEL L’AST 

Passeig Dalmau, 63  Telèfon: 972 584879  info@hotelast.com  Banyoles 

 

Habitació individual: 60€       Habitació doble: 98€ 

En cas d’anar-hi un grup ens podrien fer descompte d’un 18%. 
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