Primera circular

XIII Jornades d’Intercanvi Cultural
Andorra, 11-13 d’octubre de 2019*
Divendres 11
Arribada. Instal·lació i dinar a un hotel d’Andorra la Vella pendent de determinar
15 h Visita guiada a l’Espai Columba (Santa Coloma)
16 h Conferència Guies, fugitius i espies. Camins de pas per Andorra durant la Segona Guerra
Mundial, a càrrec de Jean-Claude Benet, a l’església de Santa Coloma
17 h Visita guiada a la Casa de la Vall (Andorra la Vella)
18 h Recepció oficial de la Ministra de Cultura al Consell General (lloc per confirmar)
Conferència El món editorial andorrà a partir del 1945, a càrrec de Pere-Miquel Fonolleda
En acabar, piscolabis ofert pel Govern d’Andorra
Dissabte 12
Matí
10 h Ruta literària a Ordino
11 h Inauguració de la placa en homenatge a Vicent Andrés Estellés al Prat de la Mola a Ordino
Visita a casa Rossell
Visita de la Casa Museu d’Areny-Plandolit (Ordino), guiada per Roser Calvo i Joan Peruga
12 h Conferència Andorra i la literatura catalana, a càrrec de Llorenç Soldevila
Homenatge a Antoni Morell
14 h Dinar a Ordino (Hotel Coma)
Tarda
16 h Ruta literària a Llorts
17 h A l’església de Llorts
Homenatge a mossèn Ramon Rossell (encomi de Manuel Llanas)
Conferència Verdaguer i Andorra, a càrrec de Jordi Pasques. Homenatge a Pere Canturri
19 h Temps lliure arribant a l’hotel
Diumenge 13
Matí
Ruta literària: als Cortals d’Encamp (inauguració de la placa d’homenatge a Esteve Albert i a
Miquel Martí i Pol); a Setúria (lectures de Jacint Verdaguer) i a Sant Julià de Lòria (inauguració de
la placa d’homenatge a Joaquim Amat-Piniella)
Dinar a la Seu d’Urgell
Comitè organitzador
Roser Calvo, Manuel Llanas, Ramon Pinyol, Llorenç Soldevila i M. Àngels Verdaguer
Organitzen

Amb la col·laboració de
Amb el suport de

Ministeri de Cultura, Joventut i Esports

* 50 places. Podeu inscriure-us enviant un correu a societat.verdaguer@uvic.cat fins a l’11 de setembre de 2019.
* Viatge en autocar (Barcelona-Vic-Andorra) a l’anada i a la tornada, i autocar, també, per als desplaçaments dels tres
dies de les Jornades. Per raons organitzatives, l’autocar per l’interior d’Andorra recollirà i deixarà els participants a un
únic hotel, on, per tant, cal que posem tots.
* Més informació sobre l’allotjament, els àpats i el pagament a la propera circular.

