
 

Benvolgudes i benvolguts, 
 
L’XI Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i 
Literatura se celebrarà a Andorra (Comú d’Escaldes-Engordany) els dies 13 i 14 de 
novembre de 2015. Més endavant us confirmarem el lloc exacte. El tema, escollit a la 
darrera assemblea celebrada a Banyoles, és: 
 

«Excursions, viatges, migracions: etnopoètica i mobilitat humana» 
 
Us convidem a participar-hi amb una comunicació (d’un màxim de 15 minuts de 
durada) o amb la vostra assistència per refermar les relacions entre els membres del 
GEE, i donar impuls i continuïtat als nostres projectes. Us recordem que després de la 
trobada es disposarà d’un temps prudencial per a la reelaboració de les comunicacions 
per a la posterior publicació. 
 
Inscripció 
Per a formalitzar la inscripció, convé que ens ho feu saber mitjançant un correu 
electrònic a l’adreça folk@urv.cat. Si voleu presentar-hi una comunicació, cal enviar, 
abans del 30 de setembre, el títol de la comunicació i un breu resum. De la mateixa 
manera, si voleu participar en la presentació de nous materials publicats pels membres 
del grup, cal que feu arribar la informació editorial sobre la publicació a la mateixa 
adreça. 
 
Allotjament 
En aquesta primera circular hi trobareu informació sobre l’allotjament. Hi ha quatre 
opcions diferents. En el cas de la primera (Hotel Cosmos), ens poden fer un preu 
especial als apartaments si la reserva es confirma abans del 30 de juliol a folk@urv.cat 
indicant: 

 nom i cognoms de les persones allotjades 
 tipus d’habitació (individual o doble) 
 dia d’entrada i de sortida de l’hotel 

Per a les altres opcions, cal que contacteu directament amb l’hotel, dient que sou 
membres del GEE i que participareu a la trobada. 
 
Us esperem a Andorra! 

 
 

Comissió Gestora del GEE 
(Anna Francés, M. Jesús Francés, Emili Samper i Àngel Vergés) 

 
Tarragona, 17 de juliol de 2015 
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Allotjament de l’XI Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics 

 

(1) Hotel Cosmos 
http://ca.hotelcosmos.ad 
Habitació individual amb esmorzar: 38,75 euros 
Habitació doble amb esmorzar: 60 euros 
Preu especial (cal fer la reserva abans del 30/07/2015) (apartaments sense cuina): 15,30 
euros per persona i dia (amb esmorzar) 
 
(2) Hotel Delfos 
http://www.hoteldelfos.com/ 
Habitació doble amb esmorzar: 61,85 euros 
 
(3) Hotel Panorama 
http://www.andorrapanorama.com 
Habitació individual amb esmorzar: 43,71 
Habitació doble amb esmorzar: 55,80 euros 
 
(4) Hotel les Closes 
Habitació doble amb esmorzar: 60 euros 
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