Benvolgudes i benvolguts,
La XIV Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i
Literatura tindrà lloc a la Vall d'Uixó (la Plana Baixa), els dies 16 i 17 de novembre de
2018 als espais següents: divendres16 Centre Social Les Llimeres (carrer Matilde Bel,
16) i dissabte 17 Centre Cultural Palau de Vivel (carrer Sanchis Tarazona, 46).

El tema, escollit a la darrera assemblea a Manacor, és:
«Paisatge i conflicte social: coves, refugis i trinxeres»
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 disposareu d’un temps prudencial per reelaborar les comunicacions amb vista a
la publicació.

Inscripció
Per a formalitzar la inscripció, convé que ens ho feu saber mitjançant un correu
electrònic a l’adreça alexandre.bataller@uv.es. 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 incloem informació sobre l’allotjament. Proposem l'Hotel
Belcaire, que ens fa un preu especial si la reserva es confirma abans del 15 d'octubre
escrivint a hotelbelcaire.reservas@hotmail.com indicant:
 nom i cognoms de les persones allotjades
 tipus d’habitació (individual o doble)
 dia d’entrada i d'eixida de l’hotel

Grup d’Estudis Etnopoètics
Hi hem fet una pre-reserva per a 15 habitacions per a la nit del 16 de novembre (tot
i que ens mantenen el mateix preu per a les nits de dijous 15 i de dissabte 17).
Els preus, amb desdejuni inclòs, són els següents:


Habitació doble: 32 € per nit x 2 persones = 64 € cada nit



Habitació individual: 49 € cada nit

Heu d'indicar que participareu a la Trobada del GEE.

Us esperem a la Vall d'Uixó, on confiem que us sentiu ben acollits i que pugueu gaudir
amb el programa que estem enllestint i que us farem arribar més endavant.

La Comissió Gestora del GEE (Alexandre Bataller, M. Magdalena Gelabert i Víctor
Labrado) i el Comité Organitzador (Alexandre Bataller i Olga Gargallo).

La Vall d'Uixó, 17 de juliol de 2018

