
 
 

 

Benvolguts, 

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

tindrà lloc a Menorca, a la seu de l'Institut Menorquí d'Estudis, els dies 4 i 5 de novembre de 2022. 

El tema, escollit a la darrera assemblea a Girona, és: 

«L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya (1922-2022)» 

(Homenatge a Josep Massot i Muntaner i Joan F. López Casasnovas) 

 

Les comunicacions poden versar sobre l’obra del Cançoner o sobre qualsevol altre aspecte del 

folklore que es vinculi a les línies d’estudi sobre folklorística de Josep Massot i Joan F. López 

Casasnovas.  

 

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 

c.valriu@uib.cat. Si voleu presentar-hi una comunicació, cal enviar, abans del 30 de setembre, el 

títol de la comunicació i un breu resum del contingut. 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. Us adjuntem el programa provisional de la trobada. 

 

Propostes d’allotjament (preus orientatius) 

HOSTAL JUME 
80€ habitació doble 
48€ habitació individual 
*L’esmorzar  costa 8,50 euros per persona i dia. 
 
HOTEL HEVRESAC 
160€ habitació doble (esmorzar inclòs) 
160€ habitació individuals (esmorzar inclòs) 



 
EUROHOTELMENORCA 
65€ habitació doble 
50€ habitació individual 
*L’esmorzar costa 6€ euros per persona i dia. 
 

Recordeu que convé reservar els passatges d’avió o vaixell amb prou antelació, atès que el novembre 

no hi ha gaire connexions. 

 

Us esperem a Menorca! 

 

La Comissió Gestora del GEE 

(Carme Oriol, Caterina Valriu i Àngel Vergés) 


