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XV Jornades d’estudis locals de Sóller i Fornalutx
Els ajuntaments de Sóller i Fornalutx
juntament amb el Grup de Recerca i
Estudis Sollerics (GRES) organitzen les XV
Jornades d'Estudis Locals, amb l'objectiu de
fomentar el coneixement i la difusió dels
diferents aspectes socials i culturals de la
Vall. Per això, animam a tots els
investigadors, professionals i persones
interessades en aquests aspectes per a
què hi participin, bé com a comunicants,
bé com a assistents. L'assistència a les
Jornades d'estudis locals és oberta i lliure
per a tothom.
Se sol·licitarà l'obtenció d'un crèdit de
formació del professorat.
Enguany, les jornades estaran dedicades a
la Cultura Popular, en tots els seus vessants.
Els ajuntaments de Sóller i Fornalutx i el
GRES, mitjançant una Comissió Científica,
seleccionaran les comunicacions i editaran
el conjunt dels treballs seleccionats
presentats. La Comissió Científica està
formada pels membres del GRES.
Les bases que s'estableixen són:
El contingut de les comunicacions s'ha
d'emmarcar dins l'àmbit de la Vall de Sóller
(Sóller i Fornalutx) i referir-se als següents
temes: societat, geografia, medi ambient,
natura i territori, història, patrimoni, art i/o
cultura popular.

Cada comunicant tendrà 15 minuts per a
la seva exposició (l'organització es reserva
el dret de fer canvis en cas que sigui
necessari).
Per fer arribar la proposta de comunicació,
s'haurà d'enviar un resum de 10 línies com
a màxim, juntament amb les dades de
l'autor/s (nom i llinatges, telèfon, adreça
postal i electrònica) segons la butlleta
d'inscripció adjunta. Aquesta butlleta
d'inscripció s'haurà de presentar a l'àrea de
Cultura de l'Ajuntament de Sóller o enviarla per correu electrònic a:
arxiumunicipal@a-soller.es
Les comunicacions han de ser originals i
inèdites i hauran de tenir un màxim de 15
pàgines segons el format establert per
l'organització. Posteriorment les
comunicacions es faran arribar a
l'organització en les dates indicades a sota.
Les comunicacions seran avaluades per la
Comissió Científica. Aquesta, es reserva el
dret a revisar i publicar o no, les
comunicacions que no assoleixin el nivell de
qualitat exigit. Les normes per a la
presentació de les comunicacions es poden consultar al web de l'Ajuntament de
Sóller a la secció de cultura:
www.ajsoller.net/cultura.
El termini de presentació dels resums
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finalitzarà el divendres, 23 d'octubre, a les
14 hores. Per la seva banda, les
comunicacions, corregides
ortogràficament i amb documentació
adjunta (fotos, gràfics,...), si cal, s'hauran
de lliurar a l'organització, com a màxim,
dia 30 de desembre de 2020. S'hauran de
presentar a la Regidoria de Cultura, o bé,
enviar-les per correu electrònic a l'adreça
arxiumunicipal@a-soller.es.
Per a més informació us podeu adreçar a la
Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de
Sóller: 971 63 84 57 / cultura@a-soller.es.
Qualsevol incidència no prevista en
aquestes bases així com la relativa al
contingut o forma de les comunicacions
presentades la resoldrà la Comissió Científica. La seva decisió serà inapel·lable.

