
 
                                                               

III CONGRÉS INTERNACIONAL D’HISTÒRIA DELS PIRINEUS 

16, 17 i 18 de juny del 2017  

La Seu d’Urgell-Andorra la Vella 
 

TERCERA CIRCULAR 
 

Ampliació del termini per presentar comunicacions 
 

El Comitè organitzador ha decidit ampliar el termini per a presentar 

comunicacions fins al 21 d’abril del 2017.  

Recordem que les persones interessades en presentar una comunicació al Congrés 
poden enviar la seva proposta, que inclourà el títol de la comunicació, l’autor, un 
resum d’una extensió entre 500 i 2.000 caràcters i de 3 a 5 paraules clau, així com 
el bloc en el qual s’inclou la proposta. Cal enviar la proposta de comunicació a 
l’adreça de correu electrònic: info@seu-durgell.uned.es  
 
Les propostes seran avaluades pel Comitè Científic, el qual comunicarà la seva 
acceptació als autors. El text complet de la comunicació haurà de tenir una extensió 
entre 20.000 i 25.000 caràcters i s’haurà d’entregar abans del dia 9 de juny. La 
presentació de comunicacions implica la inscripció al Congrés. 
 

Inscripcions 

El preu general d’inscripció és de 50 € fins al 21 d’abril de 2017 (data inclosa) i de 
100 € a partir del dia següent i fins la finalització del termini  el 10 de juny de 
2017. La inscripció dóna dret d’assistència a les ponències i comunicacions, pauses 
cafè, sopar a peu dret del 16 de juny, i la visita guiada al centre històric de la Seu 
d'Urgell del diumenge. La inscripció s’ha de formalitzar omplint i enviant la 
butlleta annexada en aquesta circular o bé a través del web del congrés a l’adreça 
3rcongresdhistoriadelspirineus.ad. 
 
Idiomes 
 
Els  idiomes  del congrés són el català, castellà, francès, basc, occità  i aranès. Per 
raons de logística i traduccions es recomana la presentació de comunicacions en 
català, castellà i francès.  
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
 
 

Cognoms:____________________________________________________________________________________ 

Nom:_________________________________________________________________________________________ 

Telèfon: _____________________________________________________________________________________  

Adreça electrònica:_________________________________________________________________________ 

Càrrec/Institució (Particular, associació, 

universitat...):______________________________________________________________________________ 

Si presenteu comunicacions, 

títol:__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Preu de la Inscripció: 

 50 €. Reduïda    (fins al 21 d’abril de 2017)         100€ (a partir del 22 d’abril )  

                                           10 € pel dinar del dia 17 de juny 

Pagament de la inscripció a través de transferència bancària(*) a un dels següents 

comptes: 

Des d’Espanya: La Caixa: ES92 2100 0018 1002 0055 2209 (Compte UNED) 
 
Des de França: Société Générale: FR76 3000 3021 1000 0372 6957 492 
 
Des d’Andorra: Crèdit Andorrà: AD48 0003 1101 1044 5271 0101 
 

 (*) Us recomanem que consulteu  les comissions bancàries i indiqueu a la transferència el 

vostre nom i cognoms i la paraula Congrés.  

Envieu aquesta butlleta i el rebut de la transferència bancària a l’adreça electrònica: 

secretariacongres@andorra.ad  
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