XIX CONGRÉS D'HISTÒRIA DE LA CORONA D'ARAGÓ

TERCERA CIRCULAR
Anunciat en les dues circulars precedents i sota el patrocini del Govern d'Aragó,
la Comissió Permanent dels Congressos d'Història de la Corona d'Aragó ha acordat la
celebració de la XIX edició, que tindrà lloc a Saragossa, Casp i Alcanyís.

La solemne sessió inaugural tindrà lloc el dimarts 26 de juny, a les 18 hores, a la Sala
de la Corona d'Aragó de l'Edifici Pignatelli, seu del Govern d'Aragó (Passeig María
Agustín), i es clausurarà, al migdia, el dissabte 30 de juny al Palau de l'Aljafería, seu
de les Corts d'Aragó.

La Secretaria del Congrés estarà oberta el dia 26, des de les 16:00, a l'Edifici
Paraninfo de la Universitat de Saragossa (Pl. Basilio Paraiso).

Ses Majestats els Reis d'Espanya han atorgat el seu alt patronat al Congrés, acceptant
presidir el Comitè d'Honor, del qual també han tingut a bé formar part el President del
Govern d'Espanya, els Presidents de les Comunitats Autònomes que van conformar la
Corona d'Aragó així com altres autoritats nacionals, autonòmiques, locals i
provincials.

El Magnífic Rector de la Universitat de Saragossa ofereix vint beques d'allotjament i
esmorzar al Collegi Major "Pedro Cerbuna" de Saragossa (C / Pedro Cerbuna, 12) per
altres tants comunicants menors de 35 anys d'edat, de dimarts 26 al dissabte 30, amb
sortida el diumenge.

Els interessats poden dirigir les seves sollicituds a la professora Isabel Falcón, (C /
José María Lacarra, 7, 5è, 50008-Saragossa), abans del 10 de maig, juntament amb
una còpia del document d'identitat que testifiqui la seva edat. Un cop examinades les
sollicituds pel corresponent vicerector, s'informarà del resultat als sollicitants.

Els acompanyants dels congressistes que presenten comunicació, així com dels
membres dels Comitès Permanent i Científic, hauran de pagar una taxa reduïda de 60
euros, que els donarà dret a participar en les sessions científiques i en els actes socials.

Serà imprescindible per assistir a tots els actes, així com al viatge de Casp i Alcanyís,
portar l'acreditació corresponent com a congressista.

S'acompanya a aquesta circular un resum del programa que informa de les ponències a
les quals ha estat adscrita cada comunicació, dia i hora d'exposició. És imprescindible
que els comunicants en recollir la seva documentació lliurin còpia en paper i en suport
informàtic el seu text. Sense aquest requisit no podran ser exposades ni posteriorment
publicades.

L'organització ha reservat un nombre limitat d'habitacions en hotels propers a la seu
amb preus especials.

Així mateix, la Secretaria del Congrés ha sollicitat a RENFE la possibilitat de
descompte per als inscrits al XIX Congrés, promoció vàlida per a tot tipus de trens des
de l´ AVE a Rodalies. S'informarà convenientment del resultat de la sollicitud.

La Comissió Organitzadora els envia una cordial salutació.
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