
 

                                                                                                                                                   

 

Tercera circular 

 

Benvolguts amics, 

Benvolguts col·legues, 

L'Onzè Congrés de l'AIEO s'atansa i tot es va concretant. Ens alegrem 

enormement de fer-vos saber que el Congrés de Lleida ja és un gran èxit en 

l'àmbit de les xifres, ja que comptarà amb un nombre aproximat de 150 

persones que presentaran comunicacions, entre les quals hi seran representants 

una dotzena d'estats diferents i una seixantena d'universitats de tot el planeta. 

De fet, segons les nostres dades actuals, el nombre total de congressistes 

superarà els dos centenars de participants, cosa que ens omple de joia, fins i tot 

tenint en compte que això suposa una important tasca organitzativa. Pel que fa a 

la qualitat, d'altra banda, hem de dir que l'inventari dels temes i dels autors de 

les comunicacions ens fan preveure que el Congrés de Lleida tindrà una gran 

qualitat científica, a la qual caldrà afegir la qualitat indiscutible dels que 

s'encarregaran de les conferències plenàries i dels que participaran en les taules 

redones. A tall de curiositat, us podem dir que les comunicacions ens permetran 

de sentir parlar científicament de la llengua i de la literatura occitanes en vuit 

llengües diferents (entre les quals el mateix occità serà, aquesta vegada, la més 

utilitzada) 

 

 



 

Des de fa alguns dies ja podeu trobar a la pàgina web del Congrés 

(http://aieo2014.udl.cat) les següents informacions: 

— Els resums de totes les comunicacions que han estat acceptades. 

— Els horaris de les comunicacions. 

— Unes quantes estadístiques sobre el Congrés i el catàleg de les comunicacions, 

en la nova secció "Documents complementaris". Aquí també hi trobareu la carta 

que ens ha enviat el President de la Generalitat en què accepta de presidir el 

Comitè d'Honor del Congrés.  

— El programa definitiu del Congrés i els horaris des del diumenge 15 de juny 

fins al dissabte 21 de juny. Com que finalment el programa és molt intens a 

causa de la participació de nombroses institucions i del gran nombre de 

congressistes, l'organització vetllarà pel respecte escrupulós dels horaris. 

Preguem a tots aquells que presentin comunicacions que les seues intervencions 

no excedeixin els vint minuts. L'organització serà rigorosa en aquest aspecte, i 

no admetrà allargaments. De fet, preguem a tots aquells que presentin 

comunicació, que siguin presents a la sala prou abans de l'hora que se'ls ha 

atribuït, per si de cas hi hagués anul·lacions imprevistes. 

— Un document que tots els congressistes poden descarregar que permet una 

reducció en el preu del viatge en tren fins a Lleida. Cal presentar-lo en el 

moment de comprar el bitllet de RENFE (la companyia estatal de ferrocarrils). 

El trobareu en la secció "Informacions practicas". Si tinguéssiu dubtes sobre 

aquest document, contacteu-nos a l'adreça electrònica següent: 

fundacio@udl.cat. 

Pel que fa al programa, amb relació al que vam anunciar en la circular anterior, 

us adonareu que l'AIEO i el Comitè Organitzador han volgut que el Congrés de 

Lleida reservi també alguns espais emblemàtics per retre un emotiu homenatge 

a figures capitals dels estudis occitans que ens han deixat fa ben poc, com el 

primer president de l'AIEO Peter T. Ricketts, l'insigne medievalista català Martí 

de Riquer o el gran savi Robèrt Lafont. En referència a això, encara no formi 

part del programa oficial del Congrés, afegim-hi que la Generalitat de 

Catalunya, que és un dels nostres principals suports institucionals, ha triat un 

dels dies del congrés de Lleida per fer el lliurament oficial del Prèmi Robèrt 

Lafont, el guardó més important que s'atorga a Catalunya al voltant de la 



llengua i la cultura occitanes. Aquest lliurament tindrà lloc en el marc de la Seu 

Vella i s'escaurà el mateix dia en què els congressistes tindran l'oportunitat de 

visitar el monument més important de la ciutat de Lleida. 

En les bosses que es lliuraran als participants tan bon punt arribin al congrés, 

tothom hi podrà trobar una petita targeta que permet d'obtenir tarifes especials 

per als transports públics de la ciutat de Lleida durant un parell de dies. A 

propòsit d'això, per cert, us recordem un altre cop que tots els congressistes han 

d'inscriure's individualment i que l'organització no tindrà en compte les 

inscripcions múltiples. Pel que fa als possibles acompanyants, us tornem a 

pregar que us poseu en contacte amb el Comitè Organitzador. 

L'acollida informal dels congressites es farà el diumenge al vespre al cinema 

Espai Funàtic (Carrer de Pi i Margall, 26; no gaire lluny del Carrer Major ni de 

l'estació de ferrocarril), on hem previst d'oferir-vos una copa de benvinguda més 

o menys original, que precedirà la inauguració de la Mòstra de Cinèma Occitan, 

en què Frederic Mistral hi tindrà un paper destacat arran del centenari de la 

mort del poeta de Malhana. Aquest aperitiu de benvinguda tindrà lloc en una 

sala del mateix cinema, justament al costat del lloc on s'inaugurarà la Mòstra. 

A tots aquells que tinguin dificultats per orientar-se per la ciutat un cop arribats, 

els donem cita el diumenge a dos quarts de set de la tarda davant la porta 

principal de l'estació de ferrocarril (Estació Lleida-Pirineus). Des d'allí sortirem 

tots junts per ser a l'Espai Funàtic a l'hora convinguda. 

La inauguració solemne del congrés tindrà lloc el dilluns 16 de juny a les onze 

del matí, a l'Auditori del Centre de les Cultures i la Cooperació Transfronterera 

de la Universitat de Lleida, al Campus de Cappont, on tindran lloc les activitats 

científiques del Congrés. 

Les places de l'excursió a la Vall d'Aran estan exhaurides, però encara és 

possible de participar en el banquet del divendres al vespre i de seure al voltant 

d'una bona taula amb altres congressistes. 

Serà un plaer de veure'ns a Lleida, de compartir amb vosaltres l'Onzè Congrés 

de l'AIEO i de fer-vos conèixer (una mica més) Catalunya. 

 

 

 



No dubteu de posar-vos en contacte amb nosaltres si us podem ajudar en 

qualsevol cosa.  

Plan coralament, 

 

 

Lo Comitat d’organizacion 

http://aieo2014.udl.cat 

 

 

 


