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SEGONA CIRCULAR 
A partir del 15 de febrer del 2021 en el web del Congrés apareixeran les últimes notícies i 

l’avançament del programa.  

 

MODALITAT DEL CONGRÉS 

A causa de la situació sanitària, l’organització us informa que serà un congrés virtual, amb 

participació síncrona.  

● Durant el Congrés hi haurà conferències, seminaris, taules redones i trobades amb 

autores i autors que es retransmetran en directe mitjançant el canal de Youtube de l’organització. 

● Les taules de comunicacions tindran lloc durant els tres dies del Congrés a través de 

Google Meet, i seran retransmeses en obert per Youtube. Seran gravades perquè, 

posteriorment, puguen consultar-se en el web del Congrés.  La intervenció de cada comunicació 

seran 10-12 minuts. 

● En la tercera circular s’indicaran tant les normes de publicació per a les comunicacions 

acceptades com el programa provisional amb les instruccions per a connectar-s’hi i participar-hi.  

 

INSCRIPCIÓ 

Us recordem que les instruccions per a la inscripció són en l’enllaç 

https://web.ua.es/va/unicomic2021/inscripcio.html: 

- Persones que presenten comunicació: 50 € 

- Persones que presenten comunicació vinculades a entitats col·laboradores: 40 € 

Cal enviar el justificant de pagament de la inscripció a través del formulari. 

El termini d'inscripció finalitza el 7 de març del 2021. 

 

DATES D’INTERÉS 

- 15 de novembre del 2020: Inici per a l’enviament de resums de comunicacions. 

- 7 de gener del 2021: Últim dia per a l’enviament enviament de resums de comunicacions. 

- 7 de febrer del 2021: Primer dia per a la inscripció. 

- 20 de febrer del 2021: Últim dia de notificació de comunicacions acceptades. 

- 7 de març del 2021: Últim dia per a la inscripció dels/de les comunicants. 

- 11 a 13 de març del 2021: Celebració del Congrés. 

- 30 d’abril del 2021: Últim dia d’enviament del text de la comunicació per a publicació. 

  

CONTACTE 

Consultes per correu electrònic: congreso.unicomic@gmail.com   

Web del Congrés: https://web.ua.es/va/unicomic2021/congres-unicomic-2021.html 

  

Viviane Alary (Université Clermont Auvergne) 

Eduard Baile López (Universitat d’Alacant) 

Noelia Ibarra Rius (Universitat de València) 

Álvaro Pons (Universitat de València) 

José Rovira Collado (Universitat d’Alacant) 
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