VIII JORNADES
D’ESTUDIS LOCALS
PORRERES

INSCRIPCIÓ

PORRERES,
19 i 20 de novembre
de 2021
Aula de Gramàtica
del Santuari
de Monti-sion

Departament de Cultura, Patrimoni
i Política Lingüística
Consell de Mallorca

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Porreres organitza
les VIII Jornades d’Estudis Locals per continuar amb
l’objectiu d’animar els investigadors i professionals de
diferents àmbits: humanitats, ciències... perquè treguin a
llum els treballs d’investigació que puguin haver realitzat
o animar-los a fer noves recerques.
BASES:
1. Els temes d’investigació han d’emmarcar-se dins
l’àmbit de Porreres.
2. Les comunicacions han d’ésser en llengua catalana,
originals i inèdites.
3. L’extensió màxima de les comunicacions serà de 20
fulls (lletra Times New Roman 12, interlineat 1’5).
En cas d’excedir-se d’aquesta extensió, l’organització decidirà la conveniència de la seva publicació
íntegra.
4. Els participants que presentin comunicacions disposaran d’un temps limitat (10 min. aproximadament)
per a l’exposició del resum de la seva aportació i
serà la Comissió Científica juntament amb l’Àrea de
Cultura de l’Ajuntament de Porreres qui decidirà
l’ordre d’exposició de les comunicacions.
5. La data límit d’inscripció de les comunicacions és el
dia 8 d’octubre de 2021. A la butlleta d’inscripció
s’hi ha d’adjuntar un resum de la comunicació d’una
extensió màxima d’un full.
6. El termini de presentació de les comunicacions per a
la seva edició, una vegada fetes les jornades, acaba
el 28 de febrer de 2022 i caldrà lliurar una còpia en
paper i una en suport digital.
7. Les comunicacions s’han de presentar seguint les
normes de publicació que podeu trobar a:
www.porreres.cat/ca/jornades-destudis-locals
8. L’organització posarà a disposició dels ponents els
mitjans de suport audiovisual que necessitin (canó
de projecció, ordinador...), amb una petició explícita
prèvia.

9. L’Ajuntament de Porreres es compromet a l’edició
de les comunicacions que la Comissió Científica
hagi seleccionat.
10. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases
serà resolta per l’organització i la seva decisió serà
inapel·lable.
11. La presentació de les comunicacions pressuposa
l’acceptació de totes les bases.
COMISSIÓ CIENTÍFICA:
Maria Barceló Crespí, Doctora i Catedràtica d’Història Medieval, UIB.
Catalina Maria Garí Blanch, graduada en Llengua i
Literatura Catalanes i Màster en descripció i anàlisi
crítica del patrimoni immaterial per la UIB.
Guillem Mas Gornals, Doctor en Geografia per la
UIB.
Joan Melià Garí, Doctor en Filologia Catalana, UIB.
Llúcia Salleras Julià, llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials i presidenta d'ECIB.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
L’assistència a les Jornades d’Estudis Locals com a
oient és oberta a tothom.
Es publicarà programa de les jornades a
https://www.porreres.cat/ca/jornades-destudis-locals.
Per a més informació us podeu posar en contacte amb
l’Ajuntament de Porreres.
gmora@porreres.cat
croig@porreres.cat

El desenvolupament de les jornades serà els dies
19 i 20 de novembre de 2021 a l’Aula de Gramàtica del Santuari de Monti-sion de Porreres.
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Nom i llinatges
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Població
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Telèfon
Adreça electrònica
Presentau comunicació ?

SÍ

NO

Títol de la comunicació
Voleu certificat d’assitència?

SÍ

NO
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Podeu fer la inscripció al web a
http://www.porreres.cat/ca/jornades-destudis-locals
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