
Circular núm. 2 
 

El Comité Organitzador del VI Curs de Cultura Popular / II Jornades Literatura, 
Territori i Educació vol agrair als ponents convidats que presentaran les sessions 
acadèmiques, als joves investigadors que presenten propostes i a tots els 
alumnes participants, que ja superen el centenar, procedents de quatre 
universitats diferents, la confiança dipositada en el curs que tindrà lloc a les 
ciutats d’Ontinyent i Bocairent, en la Vall d’Albaida. Confiem que la estada us 
siga grata i que aquest espai de trobada, nascut de la festa i la literatura 
popular, us resulte ben profitós. 

A dos dies de l’inici del curs, aprofitem per fer-vos uns recordatoris sobre 
aspectes logístics diversos. 

Sobre els autobusos 

• L’organització disposarà de dos autobusos (empresa La Concepción), 
amb eixida a l’avinguda de Tarongers, 4 el dijous 23 d’abril. Els autobusos 
estaran disponibles a les 11’30”, per poder efectuar l’eixida a les 12 h.  

• A Ontinyent l’autobús té prevista l’eixida el dissabte 25 d’abril davant la 
porta del Poliesportiu a les 9,15. 

• La tornada, des de Bocairent a València, s’iniciarà a partir de les 16’30. 

Sobre l’acreditació: 

• Quan arribeu al curs, us adreçareu a les taules de recepció on us 
registrareu i us lliuraran els diferents materials del curs. 



 

Sobre l’allotjament al Trinquet del Poliesportiu Municipal 

• Ens han facilitat matalassos d’escuma per a dormir dins el recinte esportiu 
del trinquet de pilota. Cada participant haurà de dur el seu sac de 
dormir. Les pertinences personals es guardaran en un espai tancat del 
trinquet d’un dia per a un altre. 

• Les dutxes es troben dins el Pavelló d’Esports. Convé dur xancles. 
• La cafeteria del Pavelló oferirà un desdejuni per al grup a les 8’00 del 

matí. 
• Un professor de l’organització es farà càrrec de retornar el grup a les nits 

de dijous i de divendres, perquè serà ell el responsable d’obrir i tancar el 
recinte. La qual cosa implica que caldrà tornar tots alhora. 
 

Sobre els menjars 
• Els menjars previstos a Ontinyent seran quatre. Dos dinars i dos sopars, 

que tindran lloc al local dels Moros Marins de la plaça de Sant Domingo. 
El cobrament dels menjars es farà en aquell mateix emplaçament (7€ i 8€ 
respectivament). 

• El dinar a Bocairent tindrà lloc a la filà Terç de Suavos i tindrà un cost de 
8€. 
 

Sobre les intervencions del ponents i comunicants 
• Les ponències tindran una durada de 20 minuts, amb un espai de 5 

minuts per al plantejament de dubtes. 
• Les comunicacions presentades pels joves investigadors tindran una 

durada de 10 minuts. 
 

Sobre les activitats complementàries 
• El curs planteja la realització de diferents activitats complementàries. En 

algunes d’elles (ruta literària, visita a l’aula-museu de la República, etc.) es 
demanarà la inscripció (gratuïta) a la taula de recepció, perquè hi ha 
limitació d’espai. 

• L’actuació musical, a Ca la Mera, tindrà lloc entre les 23 i les 24 h. del 
dijous 23. 

Salutacions i fins ben aviat, 
València, a 21 d’abril de 2015 

Alexandre Bataller Català 
Coordinador del Comité Organitzador 


