
 

 

El I Congrés Sebastià Juan Arbó vol ser el primer gran esdeveniment acadèmic que aplegui 

investigadors i especialistes que estudien la figura i l’obra de Sebastià Juan Arbó. Es 

proposa promoure i potenciar l’estudi i la recerca sobre l’escriptor en el marc dels actes 

de commemoració del 120è aniversari del seu naixement. L’àrea temàtica de les 

comunicacions és oberta, de manera que abraça qualsevol aspecte poc estudiat relatiu a 

l’escriptor, i des d’enfocaments disciplinaris diferents, en qualsevol dels dos sistemes 

literaris en què va publicar, el català i l’espanyol, i en qualsevol d’ambdues llengües. 

El congrés és obert al públic. Totes les sessions es podran seguir també telemàticament 

per videoconferència a través d’un enllaç habilitat. En cas de requerir un certificat 

d’assistència, és necessari inscriure’s i assistir a un mínim del 80% de les sessions. La 

inscripció i la participació són gratuïtes.  

 

COMITÈ ORGANITZADOR  

Coordinador: 

Joan Antoni Forcadell (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 

Membres: 

Albert Company (Ajuntament d’Amposta) 

Lucía Cotarelo Esteban (Universitat Autònoma de Barcelona) 

José Ramón López García (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Inés Martí (Ajuntament d’Amposta) 

Montse Matamoros (Arxiu Comarcal del Montsià) 

Maite Subirats (Ajuntament d’Amposta) 

 

 

 

 



 

COMITÈ CIENTÍFIC 

Albert Aragonés (Centre d’Estudis Lingüístics i Literaris de les comarques centrals dels 

Països Catalans)  

Olívia Gassol (Universitat Oberta de Catalunya, Centre d'Estudis sobre Dictadures i 

Democràcies - UAB) 

Marta Matas (Universitat Rovira i Virgili)  

Josep Miquel Ramis (Universitat de Barcelona) 

 

ÀREES TEMÀTIQUES: Filologia catalana, Filologia espanyola, Història de la literatura, Crítica 

literària, Teoria de la literatura, Literatura comparada, Humanitats digitals, Traducció, 

Lingüística, Història 

 

ENTITATS COL·LABORADORES 

Ajuntament d’Amposta 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Grup d’Estudis de l’Exili Literari 

Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies 

Departament de Filologia Espanyola (UAB) 

Departament de Filologia Catalana (UAB) 

Arxiu Comarcal del Montsià 

Centre d’Estudis Lingüístics i Literaris de les comarques centrals dels Països Catalans 

Ajuntament de la Ràpita 

 

CONTACTE  

congresarbo@gmail.com 

 

PROPOSTA DE COMUNICACIONS  

Les persones interessades a presentar una comunicació al I Congrés Sebastià Juan Arbó 

han d’enviar la seva proposta abans del 15 de setembre de 2023 a l’adreça 

congresarbo@gmail.com. La proposta s’haurà de trametre en un document Word, amb 

una extensió mínima de 2500 caràcters i màxima de 3000, amb espais (Times New Roman, 

12, interlineat 1,5). En el congrés, els ponents disposaran d’un màxim de 20 minuts per 

exposar. 
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Es comunicarà per correu electrònic si el comitè científic ha acceptat la proposta per ordre 

d’arribada de les sol·licituds des del moment de la publicació de la convocatòria, i no més 

tard del 30 de setembre de 2023. La distribució dels ponents per seus es farà mitjançant 

criteris de proximitat, atenent, si fos el cas, peticions particulars. Si es presenta un número 

de propostes suficient, es podrà habilitar el municipi de la Ràpita com una tercera seu. 

Les contribucions al congrés es publicaran en format d’actes en suport digital. 

L’enviament del text definitiu es farà a través de l’adreça electrònica 

congresarbo@gmail.com abans del 15 de desembre de 2023, i tindrà una extensió 

aproximada d’entre 10 i 25 pàgines (Times New Roman, 12, interlineat 1,5). 

 

INSCRIPCIONS 

Hi ha dos tipus d’inscripcions, segons es presenti comunicació o s’assisteixi: 

- Presentant una comunicació: s’acreditarà amb el certificat de participació 

corresponent en finalitzar el congrés. 

- Assistència: s’acreditarà amb el certificat d’aprofitament corresponent en 

finalitzar el congrés. 

Per inscriure’s caldrà registrar-se enviant un correu electrònic a congresarbo@gmail.com 

- Si es presenta comunicació: informant el nom, cognoms, filiació institucional, si 

s’és professor/investigador o estudiant, grup de recerca (si s’escau), adreça 

electrònica de contacte i títol de la comunicació que es presentarà. 

- Si no es presenta comunicació: informant el nom i els cognoms, la filiació 

institucional (si s’escau) i l’adreça electrònica de contacte. 
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