
 

 

Benvolgudes i benvolguts, 

La XII Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i 

Literatura se celebrarà a Sueca (València) els dies 11 i 12 de novembre de 2016. Les 

comunicacions es faran a l'Espai Fuster (c/ Sant Josep, 8). El tema que hi tractarem serà: 

«Etnopoètica, terminologia i mitjans de comunicació» 

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, si és possible, publicació. 

 

Inscripció 

Per a formalitzar la inscripció i poder fer una previsió òptima, convé que ens ho feu 

saber mitjançant un correu electrònic a l’adreça annafrancesmira@gmail.com. Si voleu 

presentar-hi una comunicació, cal enviar, abans del 3 d’octubre, 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 

Tal com ja us vam fer arribar a la primera circular, el tema de les reserves d’hotel ha 

estat gestionat per Víctor G. Labrado. Per a qualsevol aspecte relacionat amb 

l’allotjament contacteu directament amb ell (victorlabrado@gmail.com). 
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Activitats 

Encara que no us podem donar un programa definitiu sí que us podem avançar un 

esborrany. 

 

Divendres 11 de novembre 

- Dia de comunicacions i presentació de nous materials 

 

Dissabte 12 de novembre 

- Últimes comunicacions i assemblea general del GEE. 

- Dinar de paella a la Muntanyeta dels Sants. 

- Viatge a València: partida d'escalal i corda al Trinquet Pelayo, vora l'estació de tren. 

 

Esperem que us animeu i ens veiem a Sueca! 

 

Comissió Gestora del GEE 

(Anna Francés, M. Jesús Francés, Víctor G. Labrado, Jaume Guiscafrè) 

 


