vilafranca
de bonany

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
II Jornades d’estudis locals
- Vilafranca-

Nom i llinatges:

Adreça:
Població:

C.P.:

Telèfon:
e-mail:
Presentau comunicació?

Sí

No

Sí

No

Títol de la comunicació:

Voleu certiﬁcat d’assistència?

Vilafranca de Bonany,

de

de 2021.

Si la comunicació té més d’un autor, emplenau una butlleta per cada un d’ells.
Si presentau més d’una comunicació, emplenau una butlleta per a cada una d’elles.

II Jornades
d’estudis locals
11 de desembre de 2021

Emplenau la butlleta i enviau-la com a document adjunt (format PDF o JPG) al
mail infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net amb l’assumpte ESTUDIS LOCALS.

CONTINUAM
EL VIATGE DE
LA HISTÒRIA

400 ANYS VEIENT SORTIR EL SOL

VILAFRANCA

www.ajvilafrancadebonany.net

Sala Auditori Francesc Amengual
Organitza:

Amb el suport de:
Departament de Cultura, Patrimoni
i Política Lingüística
Consell de allorca

A P O RTA E L S T E U S
C O N E I X E M E N T S I
CONTRIBUEIX A DONAR
LLUM A ASPECTES

DE LA

H I S T Ò R I A , P AT R I M O N I ,
SOCIETAT, TERRITORI, MEDI
AMBIENT, NATURA,
ECONOMIA, GEOGRAFIA, ART
I C U LT U RA P O P U L A R D E
VILAFRANCA.
PARTICIPA-HI PRESENTANT LA TEVA COMUNICACIÓ!
ENTRE TOTS, CONTINUAM EL VIATGE DE LA HISTÒRIA!

II Jornades d’estudis
locals de Vilafranca
Dissabte 11 de desembre de 2021
Sala Auditori Francesc Amengual
(Ediﬁci Escorxador / CEPA Mancomunitat del Pla)

BASES DE PARTICIPACIÓ
Les COMUNICACIONS hauran d'emmarcar-se en el municipi de Vilafranca des de qualsevol dels
vessants i/o camps del coneixement i/o de la investigació.
Les COMUNICACIONS han de ser originals i inèdites.
La inscripció per participar-hi ha de fer-se emplenant la butlleta que consta al revers d'aquestes bases i
enviar-la com a document adjunt (format PDF o JPG) a infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net amb
l'assumpte ESTUDIS LOCALS.
Un AUTOR/A pot presentar ﬁns un màxim de 3 COMUNICACIONS. En aquest cas, s’ha de fer una
inscripció , amb el seu corresponent RESUM, per a cada comunicació.
S'haurà de fer arribar un RESUM de la COMUNICACIÓ, juntament amb les dades de l'AUTOR/ A
(NOM I LLINATGES, TELÈFON I MAIL ) a infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net.
Els RESUMS poden presentar-se en qualsevol tipus de presentació escrita i/o gràﬁca i en qualsevol
criteri ortotipogràﬁc, a conveniència del propi autor/a. En canvi, les COMUNICACIONS DEFINITIVES
hauran de regir-se per les NORMES DE PRESENTACIÓ que estaran disponibles a
https://ajvilafrancadebonany.net/ca/jornades-destudis-locals-2021
L'exposició presencial dels RESUMS es farà en el marc de la celebració de les JORNADES
D'ESTUDIS LOCALS, el dissabte 11 de desembre de 2021 a la Sala Auditori Francesc Amengual i es
pot fer ús de qualsevol tipus de suport informàtic. En aquest sentit, s'haurà d'informar, amb antelació, si
és necessari algún material tècnic per a la seva presentació.
Cada exposició dels RESUMS tendrà un màxim de 15 minuts i l'organització en decidirà l'ordre.
L'AUTOR/A, en cas d'impossibilitat mínimament justiﬁcada de no poder ser-hi presencialment, pot
delegar a alguna altra persona l'exposició del/s seu/s RESUM/S.
El comitè cientíﬁc revisarà la qualitat cientíﬁca dels RESUMS presentats, així com, en el seu moment, la
de les COMUNICACIONS, i podrà decidir-ne sobre la seva lectura presencial i/o edició. Qualsevol
incidència no prevista en aquestes bases serà resolta per l'organització.
Les COMUNICACIONS DEFINITIVES podran presentar-se ﬁns el dia 27 de febrer de 2022.

Fins el dissabte 27 de novembre,
presentació dels RESUMS de les comunicacions.

L'assistència com a oients és oberta a tothom. Caldrà fer-ne inscripció a través de qualsevol de les vies
de contacte que consten en aquestes bases del 29 de novembre al 10 de desembre de 2021.

CONTACTES per sol-licitar-ne INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS :

Les II JORNADES D'ESTUDIS LOCALS estaran subjectes a la normativa higiènico-sanitària amb
motiu de la COVID-19 vigent en el moment de la seva celebració.

676 058 983

infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net
RESUM TERMINIS

Comitè cientíﬁc coordinat per Tomàs Vibot.
Ho organitza: AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

Fins el 27 de novembre de 2021. Lliurament de RESUMS I INSCRIPCIONS de PARTICIPANTS.
A partir del 29 de novembre ﬁns al 10 de desembre. Inscripcions com a ASSISTENTS/OIENTS.
Dia 11 de desembre de 2021. Celebració de les JORNADES D'ESTUDIS LOCALS.
Lectura/exposició dels RESUMS.
Dia 27 de febrer de 2022. Lliurament de COMUNICACIONS DEFINITIVES.

