Benvolgudes i benvolguts,
La XVI Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura se
celebrarà a Girona, a la seu de l’Institut d’Estudis Gironins (carrer de la Muralla, 2), els dies 13 i 14
de novembre de 2020.
El tema escollit per a aquesta trobada és:
«La representació etnopoètica del mal»
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
averges3@gmail.com. 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
Els hotels més cèntrics i propers a la seu del lloc de la Trobada, amb els quals hem acordat uns
preus especials, subjectes a la disponibilitat dels hotels, per a les nits del 12, 13 i 14 de novembre
del 2020, són:
Hotel PENINSULAR***
Habitació individual: 56.53 €/nit, sense esmorzar.
Habitació doble: 60.56 €/nit, sense esmorzar.
Preu esmorzar: 9.5 € per persona. També disposen de cafeteria.
Taxa turística no inclosa 0,50 € per persona i nit.
Tots els preus IVA inclòs.

Contacte de l'hotel: Eduard Hidalgo (cap de recepció)
Av. Sant Francesc, 6
17001 - Girona
972 203 800
www.novarahotels.com
HOTEL CARLEMANY****
Preu habitació doble, ús individual: 90 €/nit.
Preu habitació doble: 100 €/nit.
Esmorzar bufet inclòs.
Taxa turística no inclosa: 0.99 €/pax. IVA inclòs.
Contacte de l’hotel: Eva Inglès
Directora Comercial: 972211212
carlemany@carlemany.es
Podeu, doncs, tramitar personalment la reserva, en l’opció que considereu (consulteu la possibilitat
de cancel·lació fins a 24 h. abans del dia d'entrada):
Carme Oriol, Alexandre Bataller i Àngel Vergés
Us esperem a Girona!
Comissió Gestora del GEE (Carme Oriol, Alexandre Bataller i Àngel Vergés)
Girona, 15 de juliol de 2019

