IIIJORNADES
D’ESTUDIS
LOCALS
DE CALVIÀ

La Regidoria de Cohesió Social i Igualtat de
l'Ajuntament de Calvià, a través del
Departament de Cultura, convoca les
III Jornades d'Estudis Locals de Calvià
amb l’objectiu de fomentar el coneixement
cientíﬁc i la difusió dels diferents aspectes
socials, econòmics, històrics i culturals que
conformen el passat i el present del
municipi de Calvià.

3 i 4 de novembre de 2017
Teatre Sa Societat
(Calvià Vila)

Per això anima tots els investigadors,
professionals i persones interessades en la
temàtica local a presentar-hi comunicacions
o bé a assistir-hi com a oients.

Data límit d’inscripció de les comunicacions:
8 de setembre de 2017
Data límit de presentació de les comunicacions:
13 d’octubre de 2017
Data límit d’inscripció dels oients:
20 d’octubre de 2017
Lloc d’inscripció i presentació de comunicacions i
d’inscripció com a oients:
A través del correu electrònic del Departament de
Cultura de l'Ajuntament de Calvià:
cultura@calvia.com · Tel. 971 139 181
O bé a través del Registre de l’Ajuntament
Carrer de Julià Bujosa Sans, batle, núm. 1, 07184 - Calvià

Ajuntament de
Calvià Mallorca

Cultura

calvia.com

Bases

Bases

1. Els temes han d'emmarcar-se i centrar-se en el
municipi de Calvià, des de qualsevol dels camps de la
investigació.

7. La data límit d’inscripció de les comunicacions
ﬁnalitzarà el dia 8 de setembre de 2017. A la butlleta
d’inscripció s’hi haurà d’adjuntar un resum del contingut
de la comunicació, amb una extensió màxima d’un full,
amb les dades següents: nom i llinatges, adreça,
DNI/NIF, telèfon de contacte i adreça electrònica.

2. Les comunicacions han de ser originals i inèdites, i es
presentaran en suport informàtic, que també es podrà
acompanyar d’una còpia en paper. L'extensió màxima del
text ha de ser de 20 fulls (lletra Arial 11 i interlineat
senzill).
3. Cada comunicant comptarà amb un temps d’entre 15 i
20 minuts per fer la seva exposició (l’organització es
reserva el dret a fer canvis en la durada en cas de
necessitat). L'ordre d'intervencions serà decidit per la
comissió cientíﬁca, juntament amb el Departament de
Cultura.
4. 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 l’antelació
suﬁcient perquè pugui adaptar la presentació o bé pugui
aportar ell mateix els mitjans.

6. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Calvià es
compromet a l’edició de les comunicacions que la
comissió cientíﬁca hagi seleccionat. El volum de les
actes de les jornades es presentarà durant el primer
trimestre de 2018.

NOM I LLINATGES

ADREÇA

8. El termini de presentació de les comunicacions
ﬁnalitzarà el dia 13 d’octubre de 2017.
9. Tant la inscripció com la presentació de les
comunicacions es farà preferentment a través del correu
electrònic cultura@calvia.com, si bé també es pot fer en
el Registre de l’Ajuntament. En el cas que s’usi la via del
correu electrònic, si al cap de dos dies el remitent no ha
rebut contestació s’ha de posar en contacte amb el
Departament de Cultura municipal (tel. 971 13 91 81)
per conﬁrmar la recepció de la butlleta o de la
comunicació.
10. Les comunicacions s’han de redactar segons les
normes de presentació que dicti l’organització, les quals
es podran consultar en el web www.calvia.com/cultura.
11. Les jornades s’iniciaran amb una ponència inaugural.

5. Es crearà una comissió cientíﬁca de les jornades, que
serà l’encarregada de vetlar per la qualitat cientíﬁca de
les comunicacions i que podrà decidir sobre la lectura i/o
edició d’aquestes.

Butlleta d’inscripció

12. La presentació d’una comunicació pressuposa
l'acceptació d’aquestes bases per part del comunicant.
13. L’assistència a les jornades com a oient és oberta a
tothom. Els interessats hi han de fer la inscripció abans
del 20 d’octubre de 2017. Es lliurarà un certiﬁcat
d'assistència als participants que ho sol·licitin.
14. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases
serà resolta per l'organització i la seva decisió serà
inapel·lable.

POBLACIÓ

DNI/NIF

TELÈFON

ADREÇA ELECTRÒNICA

TÍTOL DE LA COMUNICACIÓ

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, s'informa als interessats que:
1. Les seves dades s'incorporaran a un ﬁtxer de dades personals, denominat
«Activitats culturals», del qual és responsable l’Ajuntament de Calvià i que té
per ﬁnalitat, entre d’altres, el registre de les persones que participen en
activitats culturals, cursos i tallers.
2. Cessions de les dades previstes: es podran utilitzar fotograﬁes i vídeos presos
en el desenvolupament de les activitats socioculturals per a la seva difusió
pública no comercial per part de l'Ajuntament en el web municipal, revista
Calvià Cultura i xarxes socials.
3. L'òrgan administratiu davant el qual poden exercitar, si n’és el cas, els drets
d'accés, rectiﬁcació, cancel·lació, oposició, i la resta de drets reconeguts en la
Llei Orgànica 15/1999, és el Servei d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament
de Calvià, situat en el carrer Julià Bujosa Sans, Batle, 1 (Calvià).

