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L’abril de 2012 el Grup d’Innovació Docent de la Universitat de València “Geografies literàries” 

va organitzar el “I Congrés Geografies Literàries”, l’objectiu del qual era compartir reflexions i 

experiències que entronquessin la literatura i el patrimoni, així com també analitzar les 

possibilitats pedagògiques que es desprenen d’aquest vincle. Enguany, la Universitat de Vic 

agafa el relleu d’aquesta iniciativa i convoca el “II Congrés Internacional Geografies Literàries”, 

que incidirà especialment en les possibilitats de comunicació del patrimoni literari i cultural 

vinculat amb el territori.  

Així, el Congrés s’estructura entorn de tres grans línies temàtiques: 

I. Marques territorials i promoció patrimonial i turística. Desenvolupament 

d’unitats territorials; marques literàries i la transversalitat; informació turística i 

marques; estructura i organització de marques; empreses i promoció de marques; 

etc. 

 

II. Universos literaris. La literatura i la vertebració del territori; universos literaris 

d’autors consolidats; projectes de vertebració literària i cultural del territori; 

localització d’universos literaris arreu dels Països Catalans i al món; etc. 

 

III. Propostes i experiències didàctiques. Disseny i desplegament de seqüències 

didàctiques a partir rutes literàries i sortides escolars relacionades amb el territori, 

per a qualsevol nivell educatiu.  

La iniciativa, sorgida del Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura i del 

Grup de Recerca "Textos literaris contemporanis: estudi, edició i traducció " (2009 SGR 736) de 

la Universitat de Vic, compta amb la col·laboració del Grup d'Innovació Docent de la 

Universitat de València "Geografies literàries" (GID75/2010). 

En el Comitè Científic i el Comitè Organitzador hi participa professorat de tot l'àmbit acadèmic 

català i d'un seguit d'universitats europees. 

******************** 

Termini de presentació dels resums de comunicacions d'uns 1500 caràcters aproximadament 

(per correu electrònic geolit@uvic.cat): 20 de desembre de 2013. El resum ha d'anar 

acompanyat d'un breu currículum de l'autor/a; es notificarà abans del 25 de gener de 2014 si 

les comunicacions han estat acceptades. El text de la comunicació, per poder ser considerat en 

una publicació posterior, s'ha d'enviar com a màxim el 5 de maig de 2014 i no podrà 

sobrepassar les 15 pàgines de 2100 caràcters amb espais. Les comunicacions poden ser 

redactades i exposades en els idiomes oficials del congrés: català, espanyol, francès, italià, 

portuguès i anglès. En qualsevol cas, no poden superar els 20 minuts de durada. 

II Congrés Internacional Geografies Literàries 

Vic, 24 - 26 d'abril de 2014 
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Comitè Científic:  

• Francesc Codina (Universitat de Vic / president) 

• Joan Borja (Universitat d'Alacant) 

• Enric Bou (Universitat de Venècia) 

• Monique Güell (Universitat de la Sorbona) 

• Xavier Macià (Universitat de Lleida) 

• Ramon Pinyol (Universitat de Vic) 

• Anna Sawicka (Universitat de Cracòvia) 

• Miquela Valls (Universitat de Perpinyà) 

• Caterina Valriu (Universitat de les Illes Balears) 

• Maria Àngela Vilallonga (Universitat de Girona) 

Comitè Organitzador 

• Vanessa Amat (Universitat de Vic) 

• Alexandre Bataller (Universitat de València) 

• M. Carme Bernal (Universitat de Vic) 

• Josep Camps (Universitat Oberta de Catalunya) 

• Montse Caralt (Universitat de Vic) 

• Ricard Giramé (Universitat de Vic) 

• Jordi de Saneugenio (Universitat de Vic) 

• Llorenç Soldevila (Universitat de Vic) 

• Jordi Chumillas (Universitat de Vic / secretari administratiu) 

Organitzen: Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris de la Universitat de Vic / Departament de 

Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències 

Humanes (Universitat de Vic) / Grup de recerca "Textos literaris contemporanis: estudi, edició i 

traducció" de la Universitat de Vic / Grup d’Innovació “Geografies Literàries” (Universitat de 

València) 

 

      

Secretaria i Seu: 

Universitat de Vic / C. de la Laura, 13 / 08500 Vic 

geolit@uvic.cat / Tel.: 93 881 60 24 / Fax: 93 881 43 07 

www.uvic.cat  

www.congresgeolit.cat  

 

Es concretaran detalls i preus d'inscripció en una propera circular 


