4.4. En el cas que per qualsevol causa s’hagués de restringir la cabuda de les sales on
es desenvoluparan les jornades, tendran
preferència els comunicants.

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

5. LES JORNADES

7. LA COMISSIÓ CIENTÍFICA

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.
5.2. Els arxius d’aquest suport audiovisual s’hauran de lliurar a l’organització amb
temps suficient per a una correcta projecció.
5.3. Els comunicants disposaran d’un temps
limitat (15 min.) per a exposar el resum de
la seva aportació.
5.4. La Comissió Científica, juntament amb
l’Àrea de Cultura i Patrimoni 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, 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 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.

II JORNADES D’ESTUDIS LOCALS
DEL MUNICIPI D’ALGAIDA 2022

La Segona República
a Algaida, Pina i Randa

7.1. La Comissió Científica de les II Jornades
està formada per:
Miquel Àngel Capellà Galmés
Pere Fullana Puigserver
Catalina Maria Martorell Fullana
Rafel Puigserver Pou
7.2. Als efectes de la lectura i la publicació
posterior, les comunicacions són revisades
per la Comissió Científica.

8. ORGANITZACIÓ DE LES JORNADES

8.1. L’organització i la gestió administrativa
de les Jornades és responsabilitat de la Regidoria de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament d’Algaida.

9. FINAL

9.1. La presentació de les comunicacions
pressuposa l’acceptació de totes les bases.
9.2. Qualsevol incidència no prevista en
aquestes bases serà resolta per l’Organització i la seva decisió serà inapel·lable.
PER A MÉS INFORMACIÓ
Biblioteca Municipal d’Algaida
Gabriel Janer Manila
Tel.: 971 66 56 79
biblioteca@ajalgaida.net

Organitzades per l’Ajuntament d’Algaida
amb la col·laboració del Departament de Ciències Històriques
i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears

Divendres 21 i dissabte 22 d’octubre de 2022,
a l’auditori del casal Pere Capellà d’Algaida

«

La Segona República espanyola va ser rebuda a tot el país en un ambient d’eufòria i amb l’esperança de poder resoldre la majoria dels problemes que patia l’Estat
espanyol. [...] Aquesta etapa, que desperta admiració per uns i rebuig per altres, encara
guarda moltíssim temes desconeguts i presenta nombroses possibilitats d’estudi, també
al municipi d’Algaida, que esperam puguin ser presentades en aquestes jornades i que
serveixin per completar el complex relat de la II República espanyola».

II JORNADES D’ESTUDIS LOCALS
DEL MUNICIPI D’ALGAIDA 2022
L’Ajuntament d’Algaida convoca les II JORNADES D’ESTUDIS LOCALS
amb el títol La Segona República a Algaida, Pina i Randa.
L’Ajuntament d’Algaida convoca les II 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. Aquest any hem volgut dedicar aquestes jornades a l’etapa de la Segona República espanyola.
La Segona República espanyola va ser rebuda a tot el país en un ambient d’eufòria i amb l’esperança de poder resoldre la majoria dels problemes que patia l’Estat espanyol. Fou la primera experiència plenament democràtica, a la
qual s’hi havia arribat de forma pacífica i amb un cert consens de les diferents
forces polítiques que no volien repetir la mala experiència de la Primera República. Tanmateix, les divisions cada vegada més grans entre dretes i esquerres,
els problemes derivats de la crisi econòmica mundial i la ineficàcia o insuficiència d’algunes de les solucions aplicades, feren que la realitat fos molt distinta de l’esperada. El context internacional amb l’ascens dels feixismes que calaren en alguns sectors de la societat, no varen permetre la consolidació d’un
règim democràtic estable.
Aquesta etapa, que desperta admiració per uns i rebuig per altres, encara
guarda moltíssim temes desconeguts i presenta nombroses possibilitats d’estudi, també al municipi d’Algaida, que esperam puguin ser presentades en
aquestes jornades i que serveixin per completar el complex relat de la II República espanyola.

BASES
1. GENERALITATS

2. LES COMUNICACIONS

1.1 Les II JORNADES D’ESTUDIS LOCALS DEL
MUNICIPI D’ALGAIDA 2022 tendran lloc divendres 21 i dissabte 22 d’octubre de 2022
a l’auditori del casal Pere Capellà d’Algaida.

2.1. Les comunicacions hauran de ser en
llengua catalana, originals i inèdites.

1.2. L’assistència i participació a les Jornades és oberta i gratuïta.

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 tipogra-

fia 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:
A. II República Espanyola a Algaida, Pina
i Randa
B. Miscel·lània d’estudis
B1. Història, Art, Literatura i Patrimoni cultural
B2. Geografia i Medi Natural
B3. Etnografia i Antropologia
2.4. Les comunicacions s’han de presentar
seguint les pautes de publicació que podeu
consultar al web de les Jornades:
https://jelalgaida.wixsite.com/jornades
També accessible des del web oficial de
l’Ajuntament d’Algaida:
www.ajalgaida.net

3.2. 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.
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.
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.

2.5. 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.

3.4. Qualsevol inscripció sense el resum no
serà considerada.

2.6. El termini de lliurament del text definitiu i la còpia en suport digital de les comunicacions finalitzarà dia 23 de desembre de 2022.

4. ASSISTÈNCIA A LES JORNADES

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

4.2. L’assistència a les Jornades d’Estudis
Locals com a oient és oberta a tothom.

3. INSCRIPCIÓ A LES JORNADES
3.1. El termini d’inscripció per assistir a
les Jornades acaba dia 12 de setembre de
2022 a les 24.00 h.

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

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

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.

