
 

Circular definitiva 

 

 

XIII Jornades d’Intercanvi Cultural 
Andorra, 11, 12 i 13 d’octubre de 2019 

 
Divendres 11 
Sortida de Barcelona (Ronda Universitat, entre Balmes i Pl. Universitat, a banda muntanya) a les 7 h en 
punt (sense marge d’espera). Sortida de Vic (Estació d’Autobusos) aproximadament a les 8 h. 
 
13 h Dinar a l’hotel 
14.30 h Visita guiada a l’Espai Columba (Santa Coloma) 
15.30 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) 
19 h Conferència El món editorial andorrà a partir del 1945, a càrrec de Pere-Miquel Fonolleda, a l’Hotel 

Màgic 
20 h Recepció oficial a càrrec de Montserrat Planelles, directora general del Promoció Cultural del 

Ministeri de Cultura, a l’Hotel Màgic. S’hi servirà un piscolabis 
21.30 h Projecció a la sala de cinema La Llacuna, d’Andorra la Vella, de Maleïda 1882. L’aventura de 

Jacint Verdaguer a l’Aneto, pel· lícula dirigida i produïda per Albert Naudín, que participarà en el 
col·loqui posterior juntament amb l’actor Bernat Gasull, autor de Maleïda (Verdaguer Edicions, 2015) 

 

Dissabte 12 
Matí 
9 h Sortida de l’hotel per anar al Santuari de Meritxell 
10.30 h Ruta literària a Ordino. Entorns de la casa Rossell i Areny-Plandolit guiada per Roser Calvo i Joan 

Peruga 
Visita a la Casa Museu Areny-Plandolit (Ordino) 

12 h Conferència Andorra i la literatura catalana, a càrrec de Llorenç Soldevila 
Homenatge a Antoni Morell, a l’Hotel Coma 

14 h Dinar a Ordino (Hotel Coma) 
Tarda 
16 h Ruta literària a Llorts 

16.30 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 

18.30 h Temps lliure arribant a l’hotel 
Sopar lliure 
 

Diumenge 13  
Matí 
9.30 h Ruta literària: 

- a Sant Miquel d’Engolasters 
- al Parc de la Mola d’Escaldes-Engordany (homenatge a Vicent Andrés Estellés) 
- a Sant Julià de Lòria (homenatge a Joaquim Amat-Piniella i Francesc Viadiu, i inauguració 

d’una placa commemorativa a la façana de la casa Ribas) 
- al Museu del Tabac de Sant Julià de Lòria (lectura de textos de les memòries d’Òscar Ribas)  
- a la Sala Rocafort (Homenatge a Agustí Bartra amb lectura de poemes; glossa de K. L. Reich i 

d’Entre el torb i la Gestapo i lectures de textos de Joaquim Amat-Piniella i de Francesc 
Viadiu) 

Dinar a la Seu d’Urgell, restaurant La Terrasseta del Parc. Cloenda de les XIII Jornades. 
Sortida de retorn a les 17 h aprox. 
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A càrrec de cadascú, l’estada a l’hotel (174 € hab. doble i 130,50 € hab. individual), sopar lliure de 
dissabte i dinar de diumenge. 
 
A càrrec del Govern d’Andorra: piscolabis de divendres, dinar de dissabte, autocar per desplaçaments 
interns i lloguer de la sala La Llacuna. 
 
A càrrec de la Societat Catalana de Llengua i Literatura: honoraris dels conferenciants i l’autocar 
d’anada i tornada. 
 
A càrrec de la Societat Verdaguer: honoraris de l’autor del dossier i impressió del dossier. 
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Amb el suport de  

 

 

 

 

 

 

 

Amb la col·laboració de 
  

Comitè organitzador 
Roser Calvo, Manuel Llanas, Ramon Pinyol, Llorenç Soldevila i M. Àngels Verdaguer 

 


