
 

 

UNICÒMIC XX. CONGRÉS INTERNACIONAL 
D’ESTUDIS UNIVERSITARIS SOBRE EL CÒMIC 

Universitat d’Alacant / Universitat de València / Université Clermont Auvergne 
Alacant, 27, 28 i 29 de setembre del 2018 

  
SEGONA CIRCULAR 
Ha finalitzat el termini de presentació de comunicacions. S’han acceptat més de 100             

comunicacions amb participants d’Europa i d’Amèrica. En el web del Congrés apareixen les             
darreres novetats i l’avançament del programa. 

En un altre document s’inclou la distribució provisional de comunicacions.          
Qualsevol incidència o correcció ha de ser comunicada abans del 31 d’agost. La durada de les                
comunicacions serà de 12 minuts. 

En els documents adjunts hi ha, també, les plantilles d’edició de les comunicacions. El              
termini de lliurament de textos definitius serà el 31 d’octubre del 2018. 

  
Recordem que, per a obtenir certificat, és necessari estar al corrent de la             

inscripció: 
● Persones que presenten comunicació presencial: 80 € 
● Persones que presenten comunicació presencial vinculades a entitats col·laboradores          

(socis/sòcies de Tebeosfera): 60 € 
● Persones que presenten comunicació virtual o pòster: 60 € 
● Assistents: 50 € 
● Estudiants universitaris/àries i persones en l’atur: 20 € (només assistència, sense            

comunicació) 
  
El termini d’inscripció finalitza el 5 de setembre del 2018. 
Cal utilitzar el següent enllaç, incloent-hi el justificant de pagament:          

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=18844&idioma=c
a  

  
Comunicacions virtuals: si es participa en la modalitat virtual, s'ha de seguir la             

informació del document específic. 
  
DATES D’INTERÉS 
5 de setembre: últim dia per a la inscripció. 
5 de setembre: últim dia per a l’enviament d’enllaç de comunicacions virtuals. 
25-30 de setembre: comunicacions segons la modalitat virtual. 
27-29 de setembre: celebració del congrés presencial. 
  
CONTACTE 
Consultes per correu electrònic: congreso.unicomic@gmail.com 
Totes les novetats són disponibles en el web del Congrés:          

https://web.ua.es/va/unicomic/congres-unicomic.html 
  
Viviane Alary (Université Clermont Auvergne) 
Álvaro Pons (Universitat de València) 
Eduard Baile López (Universitat d’Alacant) 
José Rovira Collado (Universitat d’Alacant) 
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