1a circular. Programa provisional

XIV Jornades d’Intercanvi Cultural
L’Alguer, 12-15 d’octubre de 2022
Conferències previstes:





Francesc Ballone (Secció Filològica de l’IEC): La situació actual de la llengua a
l’Alguer
Joan-Elies Adell (escriptor): La literatura catalana actual a l’Alguer
Mia Güell (UVic_UCC): Dues expedicions catalanes a l’Alguer (1887 i 1960)
Llorenç Soldevila (UVic-UCC): La nova cançó algueresa

Activitats:
─Ruta literària i historicocultural per l’Alguer
─Itinerari pels voltants (Parc natural del Port del Comte i Gruta de Neptú)
─Visita a Sàsser (universitat i ciutat)
─Placa en record de Rafael Catardi, en col·laboració amb el municipi
Informacions: allotjament
Igual que el viatge, l’allotjament va a càrrec de cadascú:
─4 nits a l’Hotel Soleado (Via Lido, 19, 07041 Alguer): 12-16 d’octubre
Preus per persona les 4 nits (inclou la taxa turística):
Allotjament i esmorzar: 176 €/persona en habitació doble.
Allotjament i esmorzar: 287 €/persona en habitació individual.
Inscripció i primer pagament per reservar les habitacions de l’hotel:
─Període: del 4 d’abril al 8 d’abril de 2022*
─Correu electrònic a adela@osonaviatges.com i a societat.verdaguer@uvic.cat, anotant els noms
i els dos cognoms de la persona o les persones que s’hi apunten.
─Ingrés de 60 € per persona (habitació doble) i de 90 € per persona (habitació individual) al
núm. de compte de Viatges Osona, S.L. —ES02 0081 0075 9000 0131 4442 (Banc Sabadell)—,
indicant com a concepte «XIV Jornades Alguer».
L’import restant de l’allotjament caldrà transferir-lo al mateix compte corrent abans del 30 de
setembre.
Comitè organitzador
Ricard Giramé, Manuel Llanas, Llorenç Soldevila i M. Àngels Verdaguer
Organitzen

Amb el suport i la col·laboració de

Ofici de l’Alguer. Delegació del Govern a Itàlia

* El període és breu perquè s’ha de fer un primer avançament dels diners de l’allotjament a finals de la primera
setmana d’abril. Viatges Osona S.L. (responsable Adela Torner). Carrer de Sant Jordi, 3, 08560 Manlleu, 938 50 75
07

