XI

JORNADES D’ESTUDIS
LOCALS D’ALCÚDIA

15 i 16 de novembre de 2018

PRESENTACIÓ
Els propers dies 15 i 16 de novembre es durà a terme la XI Edició de les Jornades
d’Estudis Locals d’Alcúdia, programa ja consolidat que es celebra bianualment i que
espera comptar amb la col·laboració d’un nodrit grup d’investigadors i erudits de diferents disciplines (ciències, arts, història, societat...) com ja és habitual en anteriors
edicions.
Des de l’Ajuntament d’Alcúdia voldríem animar-vos a participar aportant el vostre
petit però valuós gra d’arena a la divulgació del coneixement del nostre territori i la
nostra societat.
Junts, des de l’any 1998, hem recorregut un camí que mira cap al futur d’una societat
que vol transmetre valors a partir de la comunitat científica i del rigor històric, base
del desenvolupament humà.

COMISSIÓ CIENTÍFICA
•
•
•
•

Miquel Font Serralta, filòleg i assessor lingüístic.
Antonia Marquès Albertí, historiadora de l’art.
Carme Suàrez Gómez, historiadora i gestora cultural.
Antoni Mayol Llompart, historiador i arxiver.

LLOC DE REALITZACIÓ
Can Domènec
C/ Serra, nº 13, 07400 Alcúdia
Telèfon: 971 54 73 75

Més informació:

Auditori d’Alcúdia
Plaça de la porta de Mallorca, 3. 07400 Alcúdia
Telèfon: 971 89 71 85 E-mail: cultura@alcudia.net
Arxiu Municipal d’Alcúdia.
Centre de documentació Bartomeu Serra i Martí
C/ Serra, 13. 07400 Alcúdia
Telèfon: 971 54 73 75 E-mail: arxiu@alcudia.net

BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE
COMUNICACIONS
1. Les comunicacions han de ser originals i inèdites.
2. El tema tractat ha d’estar centrat o relacionat amb el municipi d’Alcúdia.
3. Les comunicacions han d’estar redactades en llengua catalana.
4. L’extensió màxima de les comunicacions haurà de ser entre 15-20 fulls, incloses imatges,
taules i bibliografia. En cas d’excedir l’extensió màxima establerta, la comissió científica
avaluarà la conveniència de la seva publicació.
5. La data límit d’inscripció serà dia 17 d’octubre del 2018. Juntament amb la butlleta d’inscripció s’ha de presentar un petit resum de la comunicació (d’una extensió màxima de 2 fulls).
6. En el moment de presentar les comunicacions (15 i 16 de novembre) caldrà lliurar
a la comissió científica una còpia en paper i, una còpia en format digital (format Word).
Les comunicacions presentades fora de termini no seran publicades, així com aquelles comunicacions no defensades públicament durant les Jornades d’Estudis Locals.
7. El text haurà de constar necessàriament d’una introducció i unes conclusions, a part del
cos del text principal. Les comunicacions han d’estar redactades utilitzant lletra Times New
Roman, mida 12, interlineat 1,25. Les notes a peu de pàgina poden estar en interlineat 1 i
mida 10. Les pàgines haurien d’estar enumerades, la totalitat del text justificat i sangria a
la primera línia de 0,8 cm.
8. La comissió científica vetllarà per la qualitat del contingut de les comunicacions abans de
procedir a publicar-les i proposarà els canvis que consideri adients.
9. El temps d’exposició per cada comunicació són 20 minuts. L’ordre d’exposició serà
organitzat per la Comissió Científica en relació a les àrees d’investigació.
10. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alcúdia es compromet a l’edició de les comunicacions
que hagin estat seleccionades per la Comissió Científica de les XI Jornades d’Estudis Locals.
11. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització i la seva
decisió serà irrevocable.

Fotografia: Ònix. Forma ovalada. Ambdues cares planes. Perfil tallat cap a l’envers.
Mesures: 1,5 x 1,2 x 0,3 cm
Datació: segle I aC - principis segle II dC
Col·lecció de glíptica de Pol·lèntia/ Museu de Mallorca

Edició: Assumpta Serra

Ajuntament d’Alcúdia
Àrea de cultura

Amb el suport de:

Disseny: Catalina Rebassa

Organitza i patrocina:

