Primer congrés virtual a la Universitat de
Lleida durant l’estat d’alarma per la Covid‐
19
Més d'un centenar entre assistents, comunicants i ponents participen en un congrés
virtual, a l'empara de la Red Internacional de Universidades Lectoras, centrat en els
nous camins de la lectura i la comunicació en el segle XXI

La Red Internacional de Universidades Lectoras (RIUL) organitza a la Universitat
de Lleida (UdL), junt amb la Fundación Universidad de Lleida, un congrés
internacional que pretén analitzar i discutir científicament el paper que en
l'actualitat té la lectura en la formació humana i intel∙lectual de la persona.
Aquest esdeveniment científic, plantejat inicialment com a presencial, ha
adaptat tota la seva oferta a una modalitat virtual a causa de la crisi sanitària
originada per la COVID‐19. Professors universitaris, estudiants i agents
relacionats amb el món de la lectura d'Espanya, el Brasil, Israel, Veneçuela,
Itàlia, Mèxic i Colòmbia, entre altres llocs, han pogut celebrar aquest
esdeveniment científic a partir de diverses presentacions virtuals que podien
consultar‐se i comentar‐se en un espai multimodal creat específicament per a
tal fi.
Les línies temàtiques del Congrés han estat 4: Lectures d'Ecologia i medi ambient,
Pràctiques de Lectura i Escriptura en contextos diversos, Literatura Infantil i
Juvenil (LIJ): de la tradició a l'entorn digital, Llengua oral i llengua escrita en
contextos d'educació diversos. Aquestes quatre línies han volgut reflexionar
sobre el paper de la lectura en el segle XXI en relació a les potencialitats del medi
ambient i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, la lectura
de textos de Literatura Infantil i Juvenil adequats pels entorns alfabetitzadors dels
nostres dies, les noves formes de lectura en espais diferents i diversificats, i el
paper que la llengua oral posseeix per a comunicar missatges de diferents
tipologies. A més, especialistes de diverses universitats i entitats científiques que
pertanyen a la Red Internacional de Universidades Lectoras han presentat
diverses ponències relacionades amb les línies temàtiques del Congrés. La
conferència inaugural ha estat càrrec del professor de la UdL Dr. Josep Antoni
Clua, amb el títol Mitemas y estructuras en torno al agua en la mitología griega,
i la de cloenda l’ha dictat el Dr. Eloy Martos, de la UNEX, amb el títol La
neolecturas del siglo XXI. El Congrés ha comptat amb més de 50 comunicacions
presentades totes elles virtualment. La Direcció del Congrés ha estat a càrrec dels

professors Moisés Selfa y Enric Falguera, de la Universitat de Lleida, i la professora
Aurora Martínez, de la Universidad de La Rioja.

