
V JORNADES D’ESTUDIS LOCALS 
DE SANTANYÍ
11 i 12 de novembre de 2022
(Centre Cívic de Cala d’Or)

L’Ajuntament de Santanyí, juntament amb l’associació cultural LAUSA, 
organitzen les  V Jornades d’Estudis Locals de Santanyí.

L’objectiu d’aquestes jornades és fomentar el coneixement i la difusió
 dels diferents aspectes socials i culturals del terme. 

Per això, anima investigadors, professionals, estudiants i persones interessades en la temàtica local, 
a participar-hi, bé com a comunicants, bé com a assistents.



Santanyí,            de                             de 2022

Les Jornades es regiran per les bases següents:
 1.  El temes hauran d’emmarcar-se en el municipi de Santanyí, des de qualsevol dels camps de la investigació.
 2.  Les comunicacions hauran de ser en llengua catalana, originals i inèdites.
	 3.		 L’extensió	màxima	de	les	comunicacions	serà	de	20	fulls,	incloses	les	imatges	(en	format	JPG),	els	gràfics	(en	format
	 	 Excel)	 i	 la	 bibliografia.	 Les	 comunicacions	 han	d’estar	 escrites	 en	word,	 amb	 lletra	Arial,	 cos	 12	 i	 interlineat	 d’1,5.
	 4.	 La	data	límit	d’inscripció	de	les	comunicacions	és	el	dia	15	de	setembre	de	2022.	A	la	butlleta	d’inscripció	s’hi	haurà
  d’adjuntar un resum de la comunicació i un breu currículum de l’autor o autors, amb una extensió màxima d’un full,
  amb les dades següents: nom i llinatges, telèfon de contacte, adreça postal i adreça electrònica.
 5.		 El	termini	per	a	la	presentació	de	les	comunicacions	finalitzarà	el	dia	15	de	febrer	de	2023.	Se	n’haurà	de	presentar
  una còpia en suport informàtic. Les comunicacions seran redactades segons les normes de presentació que dicti
	 	 l’organització,	que	es	podran	consultar	a	l’enllaç	de	les	Jornades	d’Estudis	Locals	de	la	web	de	l’Ajuntament	de	San-
  tanyí o al de l’associació Lausa.
 6.  L’entrega del resum, dins el calendari establert, serà condició necessària per a la lectura de la comunicació i la seva
  posterior publicació.
 7.  Les Jornades d’Estudis Locals de Santanyí s’iniciaran amb una ponència inaugural.
 8.  Cada comunicant comptarà amb un temps limitat per a l’exposició del resum i serà l’organització qui decidirà l’ordre
  d’exposició de les comunicacions.
 9.  L’organització posarà a disposició dels ponents que ho sol·licitin, l’equipament audiovisual adient.
10.	 Es	lliurarà	un	certificat	d’assistència	a	tots	els	inscrits	que	ho	sol·licitin.
11.		 La	Comissió	Científica	de	 les	 Jornades	és	 l’encarregada	de	vetlar	per	 la	qualitat	científica	de	 les	comunicacions.	La
	 	 Comissió	Científica	podrà	decidir	sobre	la	lectura	i/o	edició	de	les	comunicacions	presentades.
	12.			L’Àrea	de	Cultura	de	l’Ajuntament	de	Santanyí	es	compromet	a	l’edició	de	les	comunicacions	que	la	Comissió	Científica
  hagi seleccionades. El volum de les actes es presentarà en el marc de la Festa de sant Andreu de l’any 2023.
 13.  Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització i la seva decisió serà inapel·lable.
14. La presentació de comunicacions pressuposa l’acceptació de tots els punts de les bases.

COMISSIÓ CIENTÍFICA:
Maria Barceló Crespí, doctora en història. 
Jaume Corbera Pou, doctor en filologia. 

Maria Teresa Escalas Tramullas, doctora en química. 
Maria Antònia Jiménez Cortés, doctora en física. 

Andreu Ramis Puig-Gros, doctor en història. 

Informació i inscripcions:
L’assistència a les Jornades d’Estudis Locals com a
oient és oberta a tothom.
Per	a	més	informació	us	podeu	adreçar	a	la	web	de	
l’Ajuntament	de	Santanyí	(ajsantanyi.net)	o	a	la	web	
de LAUSA Associació Cultural (lausa.cat).


