
III Congrés Internacional Art i Entorn
Latitud nord: ètica i estètica de l’habitació
És obert el termini d’enviament de comunicats per al III Congrés Internacional Art i Entorn, “Latitud nord: ètica i estètica 
de l’habitació”, que tindrà lloc els dies 16, 17 i 18 de novembre de 2011 a la Universitat Politècnica de València. El pre-
sent congrés pren com a pla de reflexió l’espai nòrdic, entès des d’una perspectiva que, més enllà dels límits geogràfics 
i territorials, incideix directament en l’àmbit conceptual.

El Centre d’Investigació Art i Entorn (CIAE), adscrit a la Ciutat Politècnica de la Innovació (CPI), convida a participar-hi 
tots aquells investigadors interessats en la relació entre l’art i l’entorn.

COMUNICATS
Seguint les exploracions efectuades en els congressos anteriors, el Centre Art i Entorn pretén ocupar-se també dels 
diversos aspectes que concerneixen l’art i l’activitat pública. Així, i des de consideracions ètiques, antropològiques, urba-
nístiques, paisatgístiques, ecològiques o empresarials, els comunicats s’assignaran a una de les tres àrees temàtiques 
següents:
AT_1: Maneres d’habitar
AT_2: Espais naturals, espais públics
AT_3: Art, disseny i sostenibilitat
El termini de lliurament dels comunicats serà fins al 5 de setembre de 2011. 
Els documents (textos i imatges) s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça ciae@upvnet.upv.es, i en l’assumpte cal 
posar “III Congrés CIAE”, seguit del nom i el cognom de l’autor/a. 

El resultat de la selecció pel Comitè Cientificotècnic s’enviarà als autors entre el 27 i 29 de setembre de 2011. Els treballs 
seleccionats es publicaran, després de llegir-los en el Congrés, en el web del CIAE, i posteriorment en forma de llibre, 
amb número d’identificació bibliogràfica o ISBN, que s’enviarà a cadascun dels autors.

El títol, el resum i les paraules claus s’han de redactar necessàriament en espanyol i en anglès, mentre que el cos del text 
pot escriure’s en espanyol, en valencià o en anglès indistintament.

Més informació sobre les normes d’estil a través de la pàgina web http://www.upv.es/ciae/IIIcong
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