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1. Presentació 

 
La Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània de la Universitat de Girona va ser 

creada l’any 2013 a proposta de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. El mes 

de maig de 2021, les dues parts (Ajuntament de Santa Coloma de Farners i 

Universitat de Girona) van signar la renovació del conveni de col·laboració 

específica pel patrocini de la Càtedra Joan Vinyoli. 

 

L’objectiu fonamental de la Càtedra Joan Vinyoli de poesia contemporània és 

col·laborar amb l’Ajuntament de Santa Coloma per tal de conservar i dinamitzar el 

llegat de Joan Vinyoli, arran de la cessió que els fills del poeta van confiar a la 

població colomenca. El llegat inclou el fons documental de Vinyoli, la seva biblioteca, 

alguns objectes personals i part del mobiliari de casa seva. En definitiva, un 

patrimoni de gran valor per a l’estudi de l’obra del poeta en el context cultural i 

intel·lectual que va emmarcar la seva biografia personal. 

 

Dins del marc museístic de la Casa de la Paraula, un equipament municipal destinat 

a promoure i dinamitzar la vida cultural de Santa Coloma de Farners, es va crear 

l’Espai Vinyoli amb la intenció de conservar unitàriament el llegat del poeta. En 

aquest sentit, la Càtedra Joan Vinyoli col·labora estretament amb la Casa de la 

Paraula per tal de fomentar l’estudi, la interpretació i la divulgació de l’obra de 

Vinyoli, així com altres poetes amb qui es va relacionar (Salvador Espriu, Carles Riba, 

J.V. Foix, Tomàs Garcés, Marià Manent, Rosa Leveroni, Miquel Martí i Pol o Feliu 

Formosa, entre d’altres). D’aquesta manera, es pretén promoure la formació 

d’investigadors sobre l’obra de Joan Vinyoli i sobre la poesia catalana dels segles XX 

i XXI. Per aquest motiu, la Càtedra Joan Vinyoli s’encarrega d’organitzar 

periòdicament jornades d’estudi, conferències i col·loquis d’abast internacional 

sobre la figura i l’obra de Vinyoli i sobre el context literari europeu en què cal 

inscriure’l. 

 

En definitiva, la col·laboració entre la Càtedra Joan Vinyoli i l’Ajuntament de Santa 

Coloma de Farners garanteix una divulgació fiable de la figura del poeta i, alhora, la 

preservació de la memòria del llegat de Vinyoli, lligat profundament a la capital de 

la Selva, que es consolida d’aquesta manera com a centre de referència en la xarxa 

del patrimoni literari català. 
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2. Activitats realitzades 

 

Conferències sobre Visions & cants de Joan Maragall 

Instituts d’Educació Secundària de les comarques gironines 

Curs 2020/2021 

En una iniciativa conjunta entre la Càtedra Joan Vinyoli, 

la Càtedra de Patrimoni Literari, la Càtedra Josep Pla i 

l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la 

Universitat de Girona, pel curs 2020/2021 es va oferir 

un programa de conferències destinades a estudiants 

de batxillerat dels instituts de les comarques gironines. 

L’oferta de conferències tractava diversos aspectes 

relacionats amb els continguts curriculars dels 

estudiants de batxillerat, com és el cas del poemari 

Visions & cants de Joan Maragall, una de les obres 

prescriptives de l’assignatura “Literatura catalana” de 

la modalitat de batxillerat humanístic. 

La conferència, que va anar a càrrec de les filòlogues Clàudia Costa i Anna Perera, 

aprofundia en la lectura d’alguns poemes del llibre, repassava els símbols i les 

llegendes més rellevants, i donava les pautes generals per entendre l'obra: els temes, 

l'estil, els motius i els recursos literaris més importants. Alhora, la xerada oferia una 

visió de conjunt de l’obra de Maragall a partir de la contextualització del poemari i 

del poeta. Per tant, amb aquesta iniciativa, la Càtedra Vinyoli fomenta l’acostament 

rigorós a la poesia catalana contemporània, dirigint-se especialment al públic jove 

en edat escolar. Així, a més de la formació impartida a través de les conferències, es 

va poder informar al centres de secundària  de les comarques gironines la tasca 

d’estudi i divulgació que es porta a terme des de la Càtedra. 

 

La conferència “Visions i cants de Joan Maragall: símbols i llegendes” es va impartir 

als següents centres de secundària de les comarques gironines: 

 Institut Riudaura de Castell d’Aro: 28 de gener de 2021 

 Institut Rafael Campalans d’Anglès: 12 de març de 2021 

 Institut Carles Rahola de Girona: 12 de març de 2021 
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Cicle “Del poema a la cançó”: poesia cantada de Clementina Arderiu 

Centre Cultural La Mercè (Girona) 

28 d’abril de 2021 

 

La Càtedra Joan Vinyoli va col·laborar un any 

més amb l’Escola Municipal d’Humanitats del 

Centre Cultural La Mercè de Girona en 

l’organització del cicle “Del poema a la cançó”. 

Enguany, la Càtedra Vinyoli va encarregar-se 

d’una sessió dedicada a la poesia de 

Clementina Arderiu (1989-1976), que va 

tenir lloc el 28 d’abril i va comptar amb la 

participació de Pau Riba, que va conversar 

amb la directora de la càtedra, Margarida 

Casacuberta.  

 

Influenciada per Josep Carner, la poesia de 

Clementina Arderiu s'inscriu inicialment en 

el moviment noucentista, que supera amb la 

incorporació d'elements de la tradició 

catalana culta i popular, del simbolisme i de 

l'avantguarda. En el diàleg que es va celebrar en el marc del cicle “Del poema a la 

cançó”, Casacuberta va conversar amb Pau Riba, cantautor i artista polifacètic, nét 

de Clementina Arderiu i Carles Riba, que va musicar alguns dels poemes de la seva 

àvia, inclosos al disc De Riba a Riba. 

 

“Del poema a la cançó” és un cicle de poesia i música que té la intenció de divulgar 

l’obra d’alguns poetes catalans contemporanis i, alhora, explicar com els cantautors 

s’hi acosten per realitzar el procés creatiu de musicació de l’obra literària dels 

poetes seleccionats. Enguany, el cicle va arribar a la seva quarta edició i constava de 

tres sessions: la primera, sobre Clementina Arderiu; la segona, sobre la poesia de 

Carme Guasch, en què hi van 

participar Joanjo Bosck i Anna 

Perera; i la tercera, dedicada a 

la poesia de Joana Raspall, amb 

Gemma Humet i Pere Martí, va 

ser l’encarregada de cloure el 

cicle. 

 

Podeu trobar l’enregistrament 

de la conversa entre Pau Riba i 

Margarida Casacuberta aquí.  

https://www.youtube.com/watch?v=rOryoXcMrZA
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Poesia retratada: taula rodona sobre poesia i fotografia 

Casa de la Paraula (Santa Coloma de Farners) 

15 de maig de 2021 

 

La Càtedra Joan Vinyoli de poesia 

contemporània, en col·laboració amb 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, 

va organitzar la taula rodona “Poesia 

retratada” amb la voluntat d’explorar les 

relacions que es poden establir entre la 

poesia i la fotografia.  

 

L’acte, que va tenir lloc el dia 15 de maig al 

migdia, a la Casa de la Paraula de Santa 

Coloma de Farners, va comptar amb la 

participació de l’artista Carlos Velilla, que 

va exposar la seva experiència personal en 

la realització de diversos retrats a Joan 

Vinyoli; Pep Solà, biògraf de Joan Vinyoli, 

que va repassar alguns dels fotògrafs que 

van retratar el poeta; Llorenç Raich, 

fotògraf i assagista, que va exposar les relacions simbòliques i creatives que es 

poden establir entre fotografia i poesia; i Susanna Muriel, arxivera especialitzada en 

patrimoni fotogràfic, que va posar en valor la fotografia entesa com a patrimoni 

documental.  

 

La taula rodona, moderada per Anna Perera, també va servir per fer pública la 

donació que Carlos Velilla va realitzar de diversos retrats fotogràfics a la població 

de Santa Coloma de Farners, i que són dipositats a l’Arxiu Comarcal de la Selva. 
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Presentació del llibre El vol i la corda. Sobre la poesia de Joan Vinyoli, de Josep 

M. Sala-Valldaura 

Casa de la Paraula (Santa Coloma de Farners) 

22 de maig de 2021 

 

La Càtedra Joan Vinyoli de poesia contemporània 

de la Universitat de Girona, en col·laboració amb 

l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG, 

va publicar el mes d’octubre de 2020 el volum El 

vol i la corda. Sobre la poesia de Joan Vinyoli. El 

llibre, que explica i se centra en l’obra de Vinyoli, 

un dels autors cabdals de la lírica catalana del 

segle XX, l’ha escrit un dels seus estudiosos més 

destacats, el poeta i assagista Josep M. Sala-

Valldaura, que ja havia publicat el volum Joan 

Vinyoli l’any 1985. En aquest nou treball, Sala-

Valldaura aprofundeix tant en la poètica com en 

els versos vinyolians, tot assenyalant els 

fonaments de la seva concepció i el pes que hi té 

la tradició postsimbolista. Així, doncs, el llibre 

posa de manifest la importància del silenci i del somni en els poemes de Vinyoli, la 

influència del pensament de Bremond, Pfeiffer, Raïssa i Jacques Maritain o Paul 

Valéry i l’empremta de Rainer Maria Rilke i Carles Riba. 

 

El llibre El vol i la corda. Sobre la poesia de Joan Vinyoli conté tres estudis de Sala-

Valldaura: l'article “Joan Vinyoli: «La finitud és un vaixell varat»”, el treball inèdit 

“Els fonaments en la poesia de Joan Vinyoli: el silenci, el somni i l’experiència” i, 

finalment, “Veus afàsies i emmudiments: El Callat, de Joan Vinyoli, en la tradició 

postsimbolista”, que va servir com a conferència inaugural del Col·loqui de tardor 

2016, organitzat per la Càtedra Joan Vinyoli de la UdG.  

 

La presentació del volum, 

que es va celebrar el mes de 

maig a la Casa de la Paraula 

de Santa Coloma de Farners, 

va consistir en una conversa 

entre Josep M. Sala-

Valldaura i Margarida 

Casacuberta, directora de la 

Càtedra Joan Vinyoli. Tot 

seguit, es va obrir un torn de 

preguntes i comentaris amb 

el públic assistent.  
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Treballs finals de grau sobre Joan Vinyoli 

Universitat de Girona 

Curs 2020/2021 

 

Durant el curs 2020-2021 fins a tres estudiants del grau en Llengua i Literatura 

Catalanes de la Universitat de Girona han presentat els seus treballs finals de grau 

(TFG) dedicats a analitzar diversos aspectes de l’obra de Joan Vinyoli. Els tres 

treballs han estat tutoritzats per la directora de la Càtedra Joan Vinyoli, Margarida 

Casacuberta. 

 

En primer lloc, la colomenca Mireia Gómez va presentar el seu TFG, titulat «Anàlisi i 

evolució del quatre elements a la poesia de Joan Vinyoli», el dia 21 de juny a la 

Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. El tribunal, format per Margarida 

Casacuberta, Anna Perera i Xavier Pla, va puntuar el treball com a excel·lent. El 

mateix dia, Cristina Cobos també va presentar el seu TFG, que portava per títol 

«Comentari de l'imaginari poètic de El Callat, de Joan Vinyoli». El mateix tribunal va 

valorar amb una nota de 8,5 el TFG de Cobos. Finalment, el 6 de setembre, va 

presentar el seu TFG la colomenca Georgina Torra, becària de col·laboració de la 

Càtedra Joan Vinyoli. El treball de Torra es va titular «“La meva poesia són records”. 

Primera aproximació a la gènesi de Vent d’aram» i també va ser valorat com a 

excel·lent. 

 

Així, doncs, mitjançant la realització de treballs finals de grau, i la seva orientació i 

seguiment, es demostra la tasca que la Càtedra Joan Vinyoli de poesia 

contemporània ha portat a terme ens els darrers anys en la difusió i el coneixement 

de l’obra del poeta entre els estudiants de la Facultat de Lletres de la Universitat de 

Girona. Els tres TFG es poden consultar aquí: 

 Cristina Cobos: Comentari de l'imaginari poètic de El Callat, de Joan Vinyoli 

 Mireia Gómez: Anàlisi i evolució dels quatre elements a la poesia de Joan Vinyoli 

 Georgina Torra: «La meva poesia són records». Primera aproximació a la gènesi 

de Vent d’aram  

http://hdl.handle.net/10256/19715
http://hdl.handle.net/10256/19722
http://hdl.handle.net/10256/19987
http://hdl.handle.net/10256/19987
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Paraules Nocturnes: recital poètic “Marramaus”, a càrrec d’Enric Casasses 

Casa de la Paraula (Santa Coloma de Farners) 

16 de juliol de 2021 

Entre el 9 i el 30 de juliol de 2021 es va celebrar, en diversos espais de Santa Coloma 

de Farners, la setzena edició del Festival Paraules Nocturnes, organitzat per 

Òmnium Cultural en col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i 

la Càtedra Joan Vinyoli. La programació del festival va omplir d’art la capital 

selvatana, ja que oferia espectacles que abraçaven diferents disciplines artístiques, 

com la dansa, la música, la poesia i la performance teatral.  

 

La Càtedra Joan Vinyol va col·laborar amb el cicle en la programació del recital 

poètic “Marramaus”, a càrrec d'Enric Casasses, un dels poetes catalans més influents 

de la seva generació. Casasses 

és autor d'una obra genuïna, 

transgressora i inclassificable, 

que inclou poesia, assaig i 

dramatúrgia. El recital 

“Marramaus” va tenir lloc el 

16 de juliol al pati de la Casa 

de la Paraula de Santa Coloma 

de Farners.  

 

La resta de la programació del cicle Paraules Nocturnes va tornar a omplir el pati de 

la Casa de la Paraula i el Parc de Sant Salvador. El concert de Noriko i Ferran, va ser 

l’encarregat d’inaugurar el Paraules Nocturnes 2021. El 23 de juliol es va realitzar 

l’espectacle de màgia poètica “El saló de les Meravelles”, amb Hausson. La cloenda 

del cicle es va realitzar al Parc de Sant Salvador, on es va poder veure l’espectacle de 

dansa “Crit d’Arrel”, amb Paula Rísquez i Nil Verdú.  

 

Així doncs, la col·laboració establerta entre la Càtedra Joan Vinyoli, l’Ajuntament de 

Santa Coloma i Òmnium Cultural, es consolida novament en la programació del 

Festival Paraules Nocturnes. 

La intenció d’aquesta 

col·laboració és oferir al 

conjunt de la ciutadania una 

programació d’espectacles 

que fomentin l’acostament 

del públic general cap a la 

paraula poètica a partir de la 

relació entre les arts, 

especialment a través del 

vincle entre poesia i música.  
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VIII Festival Domini Màgic de Poesia 

Santa Coloma de Farners  

16, 17, 18 i 19 de setembre de 2021 

 

La vuitena edició del festival de poesia 

Domini Màgic va aplegar diversos actes 

que tenien com a protagonista la paraula 

poètica, dita i cantada, amb la intenció de 

consolidar Santa Coloma de Farners com 

un lloc privilegiat d’irradiació poètica. 

Com cada edició, la Casa de la Paraula i 

diversos indrets de l’entorn natural de 

Santa Coloma, com el Parc de Sant 

Salvador, van ser els espais que van 

acollir els versos de poetes vinguts 

d’arreu del país. Igual que en edicions 

anteriors, la programació del VIII Festival 

Domini Màgic va fer evident el compromís 

de la Càtedra Vinyoli no només amb la poesia contemporània, sinó també amb les 

formes d’expressió i creació artístiques que hi conflueixen. El festival, organitzat de 

manera conjunta entre la Càtedra Vinyoli i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, 

va aplegar un nombrós públic assistent al llarg dels quatre dies en què es va celebrar, 

i molts dels actes van omplir l’aforament permès, tot respectant les normes de 

protecció i higiene establertes. 

Dijous 16 de setembre 

 19.00 h. Arxiu Comarcal de la Selva: «L’amistat de dos poetes: Òscar Samsó i Joan 

Vinyoli», amb Joan Samsó, Jaume Saurina i Pep Solà. Acte celebrat amb motiu de 

l’ampliació del fons documental Joan Vinyoli a partir de la donació de materials 

realitzada per la família Samsó-Llenas.  
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Divendres 17 de setembre 

 18.00 h. Inauguració de la vuitena edició del Festival Domini Màgic de poesia. 

 18.30h. Casa de la Paraula: Taula rodona «Donar i rebre. Sobre traducció i 

recepció de la poesia» amb Núria 

Busquet Molist, Josep M. Fulquet i 

Francesc Parcerisas, moderada 

per: Margarida Casacuberta.  

 20.00h. Casa de la Paraula: Recital 

“«I qui, què sóc, no ho veieu?» 

Miralls i diàlegs amb Felícia 

Fuster”, a càrrec de Mireia Vidal-

Conte i Joan Duran i Ferrer.  

 

Dissabte 18 de setembre 

 10.00h. Parc de Sant Salvador: Itinerari poètic Joan Vinyoli, a càrrec d’Estel 

Solé. 

 17.30h. Casa de la Paraula: Visita 

guiada a l’Espai Joan Vinyoli, a càrrec de 

Pep Solà. 

 18.00h. Casa de la Paraula: Recital 

de poesia a tres veus, amb la participació 

de Glòria Coll Domingo, Maria Josep 

Escrivà i Josep M. Fonalleras.  

 22.00h. Auditori: Concert de 

Ferran Palau.  

 

Diumenge 19 de setembre  

 10.00h. Parc de Sant Salvador: Recital «I la natura em crida». Caminada fins a la 

Cova de l’os, on la poeta Meritxell Cucurella-Jorba va llegir una selecció dels seus 

poemes. 

 

L’enregistrament d’alguns 

dels actes del VIII Festival 

Domini Màgic de poesia 

estan disponibles en aquest 

enllaç. 

 

 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj6NG-nlnue6XnP8UMsdCQczZYv4f_hSs
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Conferències sobre Antologia de poesia catalana 

Instituts d’Educació Secundària de les comarques gironines 

Curs 2021/2022 

La Càtedra Joan Vinyoli de poesia 

contemporània col·labora un any més 

amb l'Institut de Llengua i Cultura 

Catalanes de la Universitat de Girona en 

el programa "Llengua i Literatura 

Catalanes a Batxillerat", que ofereix 

conferències especialment dirigides als 

estudiants de batxillerat dels centres 

educatius de les comarques gironines.  

 

Pel curs 2021-2022, la Càtedra Joan 

Vinyoli ha ofert una conferència sobre 

l'Antologia de la poesia catalana, una de 

les lectures obligatòries del currículum 

de batxillerat. La conferència «Antologia 

de la poesia catalana: lectures de la 

contemporaneïtat» té com a objectiu 

introduir l'alumnat a la poesia catalana 

contemporània, fent especial èmfasi en els autors, els corrents i els estils més 

rellevants de la poesia catalana del segle XX. A més, la xerrada es complementa amb 

una lectura interpretativa d'alguns dels poemes inclosos a l'antologia. 

 

La conferència «Antologia de la poesia catalana: lectures de la contemporaneïtat» ha 

estat sol·licitada per 11 centres educatius de les comarques gironines i entre els 

mesos de gener i març de 2022 s’impartiran un total de 15 sessions. 
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Capvespres a l’arxiu. Noves aportacions sobre l’obra de Joan Vinyoli  

Arxiu Comarcal de la Selva (Santa Coloma de Farners) 

17 de novembre de 2021 

La Càtedra Joan Vinyoli de poesia 

contemporània va col·laborar amb 

l’Arxiu Comarcal de la Selva, que custodia 

el fons documental Joan Vinyoli, en 

l’organització d’una sessió del cicle 

«Capvespres a l’arxiu». La sessió va 

portar per títol “Noves aportacions sobre 

l’obra de Joan Vinyoli” i es va celebrar el 

17 de novembre a la sala d’actes de 

l’arxiu.  

 

L’acte va consistir en una taula rodona en 

què van participar-hi tres joves 

graduades en Llengua i Literatura 

Catalanes per la Universitat de Girona, 

que van dedicar els seus treballs finals de 

grau a l’anàlisi de diversos aspectes de 

l’obra poètica de Vinyoli. Les participants, Cristina Cobos, Mireia Gómez i Georgina 

Torra, van ser presentades i moderades per Margarida Casacuberta, directora de la 

Càtedra Joan Vinyoli i tutora dels tres treballs esmentats. Durant l’acte, les tres joves 

filòlogues van poder exposar els resultats més rellevants de la recerca que han 

portat a terme sobre l’obra de Joan Vinyoli. 
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Beca de col·laboració  

Arxiu Comarcal de la Selva (Santa Coloma de Farners)  

  

Al llarg del curs 2020-2021 l’estudiant del grau en Llengua i Literatura Catalanes de 

la UdG Georgina Torra va realitzar, gràcies una beca de col·laboració, tasques de 

revisió, catalogació i digitalització del fons document Joan Vinyoli custodiat a l’Arxiu 

Comarcal de la Selva. La beca de Torra ha estat tutoritzada per la directora de la 

Càtedra Joan Vinyoli, Margarida Casacuberta, i, així mateix, les tasques 

desenvolupades per Torra també han estat supervisades pels responsables de 

l’arxiu. 

 

Tant la directora de la Càtedra com el personal de l’Arxiu Comarcal de la Selva han 

valorat molt positivament els treballs realitzats per la becària. Per aquest motiu, la 

Càtedra Joan Vinyoli ha ofert una nova beca de col·laboració a Torra pel curs actual 

(2021-2022). Els treballs desenvolupats per Torra serviran per enllestir l’inventari 

de materials que conté el fons documental Joan Vinyoli i, en conseqüència, la tasca 

completada permetrà oferir al conjunt d’estudiosos de l’obra de Joan Vinyoli una 

informació completa, rigorosa i fiable. 

 

Així mateix, Torra també col·labora en la divulgació de l’obra de Vinyoli i en la 

comunicació de les activitats que organitza la càtedra. En aquest sentit, volem 

destacar el vídeo animat que Torra va preparar amb motiu de la diada de Sant Jordi 

2021, en què llegia el poema “El guany” de Joan Vinyoli i que compta una il·lustració 

pròpia: 

 

 
 

  

https://twitter.com/i/status/1384864446821150722
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Col·laboració en la publicació del llibre Pel camí de Carner, de Dolors Oller 

 

La Càtedra Joan Vinyoli de poesia contemporània ha col·laborat en la publicació del 

llibre Pel camí de Carner, de la prestigiosa estudiosa Dolors Oller, que va aparèixer 

el mes de gener de 2021 en una co-edició entre Edicions Curial de la Fundació Pere 

Coromines i la Universitat de Girona. Dolors Oller és catedràtica emèrita de la 

Universitat Pompeu Fabra, però també ha estat molt vinculada a la Universitat de 

Girona i la seva àrea d’influència, 

destacant especialment en els estudis 

sobre poesia catalana contemporània. 

 

El volum Pel camí de Carner és un dels 

fruits més rellevants que ha sorgit arran 

de la celebració de l’Any Josep Carner, 

que al llarg de 2020 va commemorar el 

cinquantè aniversari de la mort del 

poeta. El llibre representa una aportació 

de primer ordre en els estudis sobre la 

poesia de Josep Carner, ja que ofereix 

una lectura renovada de la seva obra 

poètica i, per tant, n’actualitza la 

interpretació amb l’objectiu d’acostar-la 

al públic lector actual. La il·lustració que 

apareix a la coberta del volum va anar a 

càrrec del poeta i pintor Narcís 

Comadira.  
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3. Relacions internes i externes 

 

27 de gener de 2021. Reunió de seguiment (telemàtica) amb la regidora de Cultura 

de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. 

 

1 de març de 2021. Participació a l’assemblea general de socis (telemàtica) d’Espais 

Escrits, Xarxa del Patrimoni Literari Català. 

 

4 de març de 2021. Reunió (telemàtica) amb el director de la Institució de les 

Lletres Catalanes. 

 

11 de març de 2021. Assistència (telemàtica) a la sessió «Patrimoni digital, turisme 

virtual?» del cicle “Noves Mirades en Turisme i Patrimoni” de la Universitat de 

Girona. 

 

7 d’abril de 2021. Reunió de seguiment amb la regidora de Cultura de l’Ajuntament 

de Santa Coloma de Farners. Casa de la Paraula. 

 

30 d’abril de 2021. Assistència (telemàtica) al Simposi Internacional «Literatura & 

Turismo: museificação e comunicação dos lugares dos escritores». 

 

17 de maig 2021. Signatura del conveni de col·laboració específica entre la 

Universitat de Girona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners pel patrocini de la 

Càtedra Joan Vinyoli de poesia contemporània. 

 

18 de juny de 2021. Assistència al seminari “Literatura contemporània i 

Humanitats Digitals”. Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. 

 

8 de juliol de 2021. Reunió de seguiment (telemàtica) amb la regidora de Cultura 

de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. 

 

14 de juliol de 2021. Participació (telemàtica) a la sessió «Itineraris, rutes i xarxes 

patrimonials com a recursos turístics» del cicle “Noves mirades en Turisme i 

Patrimoni” de la Universitat de Girona. 

 

19 de juliol de 2021. Reunió amb la comissió assessora de la Càtedra Joan Vinyoli. 

Arxiu Comarcal de la Selva, Santa Coloma de Farners. 

 

21 d’octubre de 2021. Assistència (telemàtica) a la sessió 8/2021 de Consell de 

Govern de la Universitat de Girona, en què la Vicerectora de Territori i Compromís 

Social va presentar l’informe sobre l'avaluació triennal de l'activitat de les càtedres 

de la Universitat de Girona. 



16 
 

8 de novembre de 2021. Assistència a la jornada tècnica d’Espais Escrits 

“Experiències de difusió del patrimoni literari”. Museu d’Art Modern, Tarragona. 

 

9 de novembre de 2021. Assistència a la reunió d’entitats de la Selva Interior. 

Òmnium Cultural, Santa Coloma de Farners. 

 

15 de novembre de 2021. Obertura del compte de la Càtedra Joan Vinyoli a 

Instagram. 

 

19 de novembre de 2021. Assistència a la jornada “Tecnologia x Patrimoni: 

Solucions innovadores per a la conservació del Patrimoni Cultural i Natural”. Parc 

Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. 

 

14 de desembre de 2021. Reunió de seguiment amb la comissió assessora de la 

Càtedra Joan Vinyoli. Arxiu Comarcal de la Selva, Santa Coloma de Farners. 

 

21 de desembre de 2021. Reunió de seguiment amb la regidora de Cultura de 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Casa de la Paraula. 

 

 

  

https://t.co/kRWVz54e18?amp=1
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