
                                                     

 

76-A KONGRESO DE ESPERANTO 

TERUEL, 23-a de junio ĝis 25-a de junio 2017 

 
LA ORGANIZANTOJ KAJ LA KONGRESEJO 

LIBERANIMO, Esperanto-asocio de Teruel, kaj HEF (Hispana Esperanto-Federacio), 
invitas vin partopreni en la 76-a Hispana Kongreso de Esperanto, inter la 23-a kaj la 25-a 
de junio, 2017. 

La kongresejo konsistas el la modernaj konstruaĵoj de la Universitato de Zaragoza, 
(“Campus de Teruel”), sed multaj agadoj okazos tra la stratoj kaj la ĉirkauaĵoj de Teruelo. 

 

LA URBO  

Teruel estas malgranda urbo, la plej malgranda provinca ĉefurbo de Hispanio, kun pli aŭ 
malpli 35.000 loĝantoj. En la urbo elstaras la malnova parto, tre damaĝita dum la Inter-
civitana Milito, sed tre rekonstruita sen perdi sian originalan esencon. Ankaŭ elstaras en 
la urbo la mudeĥaraj monumentoj, deklaritaj de la UNESCO “Heredaĵo de la Homaro”. 

Ĉirkaŭ Teruel ekzistas iuj vidindaj vilaĝoj de granda beleco, kiel Albarracín aŭ Rubielos 
de Mora. La provinco Teruelo nun alfrontas la malfacilan defion de senpopoligo. 

 

          

 

 



LA KONGRESA KOMITATO 

Prezidanto: Alberto Granados 
Vicpredizanto: Eduardo Dolz 
Sekretario: Blanca Villarroya kaj Tomás Civera 
Kasisto: Javier Martín  
 
LA MOTIVO 

Dum la jaro 2017 Teruel solenas la 800-an datrevenon de la popola legendo konata kiel 
"Amantoj de Teruel". La kongreso koincidas kun tia celebrado. Do, la moto de la 
kongreso estas: "Teruelo, urbo de amantoj, amantoj de Esperanto". 

En 2017 la esperantistoj ankaŭ solenas la centjariĝon de la forpaso de Zamenhof kaj la 
130-an datrevenon de la publikigado de lia Unua Libro. 

 

LA PROGRAMO 

Dum la kongreso ni volas prezenti Teruelon al esperantistoj kaj, samtempe, prezenti 
Esperanton al teruelanoj. Do, ni organizos iujn agadojn en la hispana lingvo dum la tagoj 
kiu antaŭiras la komencon de la kongreso. Ni ankaŭ inkludos agadojn rilatajn al la 
provinco de Teruel, al ĝiaj turistaj rimedoj, al ĝia demografia situacio... 

La programo inkludos muzikajn recitalojn, eble iom da teatro, prelegoj pri Esperanto-
movado en Aragono, ekspozicioj... kaj iujn surprizojn kiujn ni ne volus malkaŝi. 

Ni antaŭvidas aliajn aktivaĵojn antaŭ kaj post la tagoj de la kongreso, pri kiuj ni informos 
pli detale en postaj komunikoj. 

 

TURISMA PROGRAMO 

La kongresprogramo inkludos turismajn vizitojn tra la stratoj de Teruelo. Ni vizitos ĝiajn 
mudeĥarajn monumentojn kaj ĝiajn modernismajn konstruaĵojn. Ni ankaŭ vizitos 
Albarracín. Eble, ni eĉ organizos noktan astronomian observadon dum la nokto de Sankta 
Johano. 

 

GASTIGADO KAJ TRANSPORTO 

Ni rekomendas al la partoprenantoj serĉi loĝadon baldaŭe. Teruel havas grandan kvanton 
da hotelaj lokoj, sed la datoj de la kongreso estas tre menditaj de la turistoj kiuj alvenas 
por viziti la urbon. 

Teruel estas urbo ne malproksima de la grandaj ĉefurboj de Hispanio, sed kun kelkaj 
malfacilaĵoj por publika transporto. Per fervojo, oni povas alveni el Zaragozo aŭ el 
Valencio. Per buso oni povas alveni el Zaragozo, Valencio, Madrido aŭ Barcelono. Per 
aŭto eblas veni tra nun tre bona kaj rapida aŭtoŝoseo el Zaragozo kaj Valencio. Distanco 
el Madrido estas 300 km (ĉ. 3 horoj per aŭto) kaj el Barcelono 425 km (ĉ. 4 horoj) 

 

KONTAKTO 

La informoj aperos ĉe la retejo http://www.esperanto.es/kongreso 

Vi ankaŭ povas kontakti kun la organizantoj per la adreso kongreso@esperanto.es 


