5.2. Els arxius d’aquest suport audiovisual
s’hauran de lliurar a l’organització amb temps
suficient per a una correcta projecció.

tots els casos es farà constar que l’article ha
format part de les Jornades d’Estudis Locals
d’Algaida i el nom o noms dels autors.

5.3. Els comunicants disposaran d’un temps
limitat (15 min.) per a exposar el resum de la
seva aportació.

6.3. Els autors que ho sol·licitin, rebran el seu
article en format PDF i podran fer-los públics
a Internet però no podran comercialitzar-los.

5.4. La Comissió Científica, juntament amb
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Algaida, decidirà l’ordre d’exposició de les
comunicacions.

6. LA PUBLICACIÓ

6.1. L’Ajuntament d’Algaida es compromet a
l’edició de les comunicacions que la Comissió
Científica hagi seleccionat, ja sigui en paper o
en format electrònic.
6.2. L’Ajuntament podrà editar tant de forma escrita com digital els treballs presentats
i publicar-los i divulgar-los mitjançant edicions escrites o per Internet. Així mateix, podrà cedir-los a qualsevol institució docent. En

7. LA COMISSIÓ CIENTÍFICA

7.1. Als efectes de la lectura i la publicació
posterior, les comunicacions són revisades
per la Comissió Científica, formada per persones de reconegut prestigi dins l’àmbit de
la investigació.

Pestes, epidèmies i salut pública
al municipi d’Algaida al llarg de la història

8. FINAL

8.1. La presentació de les comunicacions
pressuposa l’acceptació de totes les bases.
8.2. Qualsevol incidència no prevista en
aquestes bases serà resolta per l’organització
i la seva decisió serà inapel·lable.

Les I Jornades d’Estudis Locals,
convocades per l’Ajuntament d’Algaida,
tendran lloc a l’auditori del casal Pere Capellà,
divendres 22 i dissabte 23 d’octubre de 2021

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Biblioteca Municipal d’Algaida Gabriel Janer Manila
Tel.: 971 66 56 79, biblioteca@ajalgaida.net

“

Aquesta primera cita en forma de Jornades neix en el context de la COVID-19 i,
per aquesta mateixa raó, proposam una convocatòria en dues direccions: una que
ens ajudi a entendre la crisi sociosanitària globalment i localment i, per altra, una
cita que esdevingui un fòrum de debat sobre temàtiques de caràcter local d’Algaida, Pina i Randa...”

L’Ajuntament d’Algaida convoca les I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS amb el títol
Pestes, epidèmies i salut pública al municipi d’Algaida al llarg de la història
L’Ajuntament d’Algaida convoca les I Jornades d’Estudis Locals del Municipi d’Algaida amb l’objectiu de promoure la recerca en temes de caràcter local del municipi i la
seva divulgació. Aquesta iniciativa s’emmarca entre els objectius de la Regidoria de Cultura i encaixa en els projectes culturals que s’han anat promovent i consolidant durant
els darrers decennis, d’una manera especial tot el projecte de dinamització cultural i sociocultural vertebrat al voltant de propostes com ADMA, Consell de Cultura, Edicions, Nit
de l’Art o Premis Castellitx.
Aquesta primera cita en forma de Jornades neix en el context de la COVID-19 i, per
aquesta mateixa raó, proposam una convocatòria en dues direccions: una que ens ajudi a entendre la crisi sociosanitària globalment i localment i, per altra, una cita que esdevingui un fòrum de debat sobre temàtiques de caràcter local d’Algaida, Pina i Randa.
El tema central del primer dia (és a dir la ponència inaugural i les comunicacions) girarà al voltant del passat i present de les pestes i epidèmies i la salut pública al municipi d’Algaida. En segon lloc es podran presentar estudis i comunicacions relacionats amb
qualsevol dels àmbits que se citen en el full d’inscripció. Les propostes s’han de centrar
essencialment en qüestions relacionades amb el territori, la gent i l’organització social
d’Algaida, Pina i Randa.

1. GENERALITATS

1.1 Les I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS DEL MUNICIPI D’ALGAIDA 2021 tendran lloc divendres
22 i dissabte 23 d’octubre de 2021 a l’auditori
del casal Pere Capellà d’Algaida.
1.2. L’assistència i participació a les Jornades és
oberta i gratuïta.

2. LES COMUNICACIONS

2.1. Les comunicacions hauran de ser en llengua
catalana, originals i inèdites.
2.2. L’extensió màxima de les comunicacions
serà de 20 fulls DIN A4, incloses les il·lustracions, taules, esquemes, bibliografia i altres apartats complementaris. Els fulls s’escriuran per una

sola cara, amb tipografia Times New Roman de
cos 12, i amb un interlineat d’1,5 (aproximadament 2.300 caràcters per pàgina, sense comptabilitzar els espais).
2.3. Les comunicacions, en funció de la matèria que tractin, s’adscriuran a una de les àrees
següents:
2.3.1. Pestes, epidèmies i salut pública al municipi d’Algaida al llarg de la història
2.3.2. Història, Art i Literatura
2.3.3. Patrimoni Cultural
2.3.4. Geografia i Medi Natural
2.3.5. Etnografia i Antropologia
2.4. Les comunicacions s’han de presentar seguint les pautes de publicació que podeu con-

sultar al web de les Jornades: https://jelalgaida.
wixsite.com/jornades. També accessible des del
web oficial de l’Ajuntament d’Algaida: www.ajalgaida.net.

b) Mitjançant correu electrònic a l’adreça biblioteca@ajalgaida.net. En aquest cas heu d’escanejar la butlleta i adjuntar-la al missatge com
un arxiu PDF.

2.5. Caldrà lliurar una còpia en paper i una en suport digital. En ambdós casos, tant el text com el
material complementari (fotografies, taules, esquemes, il·lustracions, etc.) s’haurà de presentar seguint les condicions que marquin aquestes pautes.

3.3. En tots els casos, a l’hora de formalitzar la
inscripció s’ha d’adjuntar un resum de la comunicació que no pot excedir l’espai d’un foli.

2.6. El termini de presentació del text definitiu
de les comunicacions finalitzarà dia 23 de desembre de 2021. La presentació de la ponència
per escrit és condició necessària per a poder llegir la comunicació i posteriorment publicar-la.

3.5. L’Organització es posarà en contacte amb
els comunicants tot d’una que s’hagi acceptat la
inscripció.

2.7. Als efectes de la lectura i la publicació posterior, les comunicacions seran revisades per la Comissió Científica.

4.1. Tots els comunicants que ho sol·licitin, tendran dret a un certificat d’assistència.

3. INSCRIPCIÓ A LES JORNADES

3.1. El termini d’inscripció per assistir a les Jornades acaba dia 15 de setembre de 2021.
3.2. Lloc d’inscripció:
3.2.1. Inscripció presencial:
Biblioteca Municipal d’Algaida Gabriel Janer Manila
Casal Pere Capellà. C/ des Cavallers, 22
07210 Algaida · Tel. 971 66 56 79
A.E. biblioteca@ajalgaida.net
3.2.2. Inscripció telemàtica:
a) Mitjançant el formulari electrònic que trobareu al web de les Jornades: https://jelalgaida.
wixsite.com/jornades. També accessible des del
web oficial de l’Ajuntament d’Algaida: www.
ajalgaida.net.

3.4. Qualsevol inscripció sense el resum no serà
considerada.

4. ASSISTÈNCIA A LES JORNADES

4.2. L’assistència a les Jornades d’Estudis Locals
com a oient és oberta a tothom.
4.3. Només en el cas de voler obtenir un diploma d’assistència o la carpeta de documentació
cal inscriure’s com a oient mitjançant el Formulari d’inscripció, emplenar el Full d’Avaluació Final
i assistir al 50 % de les activitats.
4.4. En el cas que per causes de la pandèmia de
Covid-19 s’hagués de restringir la cabuda de les
sales on tendran lloc les jornades, tendran preferència els comunicants.

5. LES JORNADES

5.1. L’organització posarà a disposició dels ponents els mitjans de suport audiovisual que necessitin (canó de projecció, ordinador...), amb
una petició explícita prèvia.

