XII JORNADES D'ESTUDIS
LOCALS D'ALCÚDIA - 2022

PRESENTACIÓ
Els propers dies 17 i 18 de març es durà a terme la XII Edició de les
Jornades d’Estudis Locals d’Alcúdia, programa ja consolidat que es
celebra bianualment i que s’havia de realitzar l’any 2020 però que no
va ser possible per la situació sanitària que vàrem patir a causa de la
maleïda Covid-19. Hores d’ara i si la situació ens ho permet
reprendrem el programa amb una certa normalitat.
Sabem que molts dels investigadors i erudits estau esperant aquesta
cita i que teniu apunt alguns treballs per presentar enguany, per tant
esperam comptar amb la col·laboració de tots vosaltres i com sabeu
totes les disciplines (ciències, arts, història, societat...) tenen cabuda
en el programa de les jornades com ja ha estat palès 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.

COMISSIÓ CIENTÍFICA
Carme Suàrez Gómez, historiadora i gestora cultural
Antoni Mayol Llompart, historiador i arxiver
Pere Sales Vives, doctor en història contemporània - UIB

17 i 18 de març de 2022
Auditori d'Alcúdia
Plaça de la Porta de Mallorca, 3. 07400 Alcúdia
Fotografia

LLOC DE REALITZACIÓ

MÉS INFORMACIÓ:

Auditori d'Alcúdia
Plaça de la Porta de Mallorca, 3. 07400
Alcúdia
Telèfon: 971 897 185

Auditori d'Alcúdia
Plaça de la Porta de Mallorca, 3. 07400 Alcúdia
Telèfon: 971 897 185
E-mail: cultura@alcudia.net
Arxiu Municipal d'Alcúdia
Centre de documentació Bartomeu Serra i
Martí
C/Serra, 13. 07400 Alcúdia
Telèfon: 971 547 375
E-mail: arxiu@alcudia.net

BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE
COMUNICACIONS
TEMA | ORIGINALITAT DE LES COMUNICACIONS
- Les comunicacions han de ser originals i inèdites
- El tema tractat ha d'estar centrat o relacionat amb el municipi
d'Alcúdia

FORMA DE PRESENTACIÓ

-En el moment de presentar les comunicacions, 17 i 18 de març,
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.
-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.
-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.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ | PRESENTACIÓ DE LES
COMUNICACIONS
-La data límit d’inscripció serà dia 28 de febrer del 2022. Juntament
amb la butlleta d’inscripció s’ha de presentar un petit resum de la
comunicació (d’una extensió màxima de 2 fulls).
-La comissió científica, una vegada revisades les sol·licituds
presentades pels candidats, confeccionarà un programa amb les
ponències que es presentaràn al llarg de les jornades.

ORDRE | TEMPS DE LES COMUNICACIONS |
INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA
-L’ordre d’intervenció dels comunicants serà decidit per la comissió
científica, juntament amb el Departament de Cultura.

-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.
-L’organització posarà a disposició dels comunicants que ho sol·licitin
l’equipament audiovisual adient sempre que sigui possible i segons la
sol·licitud prèvia. En cas de no comptar amb el material, se li
comunicarà aquesta circumstància al ponent amb antelació suficient
perquè pugui adaptar la presentació o bé pugui aportar ell mateix els
mitjans.

COMISSIÓ CIENTÍFICA
-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.

EDICIÓ DE LES COMUNICACIONS
-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 XII Jornades d’Estudis Locals.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
-La presentació d’una comunicació pressuposa l’acceptació d’aquestes
bases per part del comunicant.

OIENTS
-L’assistència a les jornades és oberta a tothom, però les persones que
vulguin certificat s’hauràn d’inscriure com a oients abans del 16 de març
de 2022.

RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES
-Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta per
l’organització i la seva decisió serà irrevocable.

ORGANITZA I
PATROCINA:
Ajuntament d'Alcúdia
Àrea de Cultura

