
III JORNADES

ESTUDIS LOCALS

ANDRATX 2021

CULTURA I EL TERRITORI

Seran objecte d’estudi aspectes com la història i la 

formació dels nuclis urbans que formen Andratx, el 

desenvolupament del turisme i la seva influència en 

la realitat socioeconòmica, el foment i preservació 

del nostre patrimoni i la nostra cultura popular, 

l’educació, la societat...

 Dies: 22 i 23 d’octubre de 2021
 Lloc: CCA (Centre Cultural d’Andratx)
 La data límit d’inscripció de les comunicacions
    és el dia 1 de setembre de 2021
 L’assistència com a oient és oberta, inscripcions
    abans del dia 15 d’octubre 2021
 Bases completes a la plana web www.andratx.cat
 Més informació al      971628018
    o per mail cultura@andratx.cat
 Departament de Cultura: Casal de Ca’n Riera
    de dilluns a divendres de 10’00 a 14’00
    i de 17’00 a 21’00h.

CULTURA
CULTURA

22 i 23 d’octubre

de 2021



L’Ajuntament d’Andratx convoca les III Jornades d’Estudis Locals d’Andratx com a 
resposta a la necessitat de descobrir, recordar,conservar i fomentar el coneixement de 
la identitat, la nostra història i la realitat sociocultural i econòmica del nostre Municipi.

Seran objecte d’estudi aspectes com la història i la formació dels nuclis urbans que 
formen Andratx, el desenvolupament del turisme i la seva influència en la realitat 
socioeconòmica, el foment i preservació del nostre patrimoni i la nostra cultura 
popular, l’educació, la societat... Es a dir, tots els fets que han incidit fortament a 
l’evolució física i sociològica del Municipi durant tota la seva història i al mateix 
temps el coneixement geogràfic i del medi natural, així com la relació entre les 
poblacions i entorn natural, provocant una profunda transformació de l’espai.

Les jornades van dirigides a investigadors, doctorats, universitaris, estudiants i a 
totes les persones interessades en la temàtica local.

OBJECTIUS

Les Jornades volen afavorir el coneixement sobre temes diversos d’interès 
relacionats amb Andratx, des del rigor i la contrastació de la informació servint de 
punt de trobada, discussió i debat entre diferents persones que tenen un interès 
comú, Andratx, per tal de fomentar l’esperit crític i així poder entendre millor la 
nostra pròpia història.

Donar a conèixer les comunicacions presentades mitjançant la publicació en paper 
i també en format digital.

1. Les III Jornades d’Estudis Locals d’Andratx tendran lloc els dies 22 i 23 d’octubre 
de 2021 al CCA (Centre Cultural d’Andratx).

2. Les comunicacions hauran de ser originals i inèdites.

3. El tema que s’hi tracti haurà de ser el municipi d’Andratx des de qualsevol dels 
camps de la investigació, emmarcat dins la cultura i el territori.

4. La data límit d’inscripció de les comunicacions és el dia 1 de setembre de 2021. En 
el moment de la inscripció caldrà lliurar un resum de la comunicació on apareixerà 
el nom de l’autor/a de la investigació, la seva titulació i un abstrac d’entre 200 i 300 
paraules aproximadament així com 5 paraules clau.

5. El termini de presentació de comunicacions acaba dia 26 de novembre de 2021. Amb 
l’ànim d’oferir les màximes garanties de difusió a tots els comunicants, aquests hauran 
d’enviar les seves comunicacions en suport informàtic a la direcció cultura@andratx.
cat, les investigacions que no siguin presentades i defensades no tendran possibilitat 
de ser publicades. 

L’assistència com a oient és oberta. S’han de facilitar les dades personals i de 
contacte al Casal de Can Riera, abans del dia 15 d’octubre 2021. 

Per les inscripcions s’habilitarà també un formulari tant per la presentació de 
Comunicacions com la participació com oient.

6. Les III Jornades d’Estudis Locals d’Andratx: Cultura i Territori, s’iniciaran 
amb una ponència inaugural.

7. La responsabilitat de l’organització de les Jornades d’Estudis Locals recaurà en la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Andratx.

8. Per altra banda, la Comissió Científica és l’encarregada de vetllar per la qualitat 
científica de les comunicacions i podrà decidir sobre la lectura i/o edició de les 
comunicacions presentades.
Per això, Ajuntament i Comissió Científica col·laboraran al màxim amb la voluntat 
d’obrir les Jornades a la participació de qualsevol ciutadà per tal d’afavorir que 
qualsevol persona pugui aportar el seu granet d’arena al coneixement d’Andratx.

9. Tots els comunicants tendran dret a certificat d’assistència. Per altra banda, 
l’assistència a les III Jornades d’Estudis Locals d’Andratx: Cultura i Territori com 
a oient és oberta. En el cas de voler obtenir un diploma d’assistència o la carpeta 
de documentació és suficient notificar, mitjançant un correu electrònic a l’Àrea de 
Cultura de l’Ajuntament d’Andratx, les dades personals de la persona interessada 
(Centre Can Riera, tel. 971 628018, cultura@andratx.cat )

10. Per part del departament de cultura s’expediran els corresponents certificats 
d’assistència o bé de participació a les Jornades.

11. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Andratx es compromet a l’edició de les 
comunicacions que la Comissió Científica de les III Jornades d’Estudis Locals 
d’Andratx: Cultura i Territori hagi seleccionat. L’Ajuntament podrà editar tant de 
forma escrita com digital els treballs presentats i publicar-los i divulgar-los mitjançant 
edicions escrites o digitals, i cedir-los a qualsevol institució docent. En qualsevol cas es 
farà constar que l’article ha format part de les III Jornades d’Estudis Locals d’Andratx. 

12. Una vegada publicat el volum de les III Jornades, se’n lliuraran 5 exemplars per 
cada comunicació individual i 10 exemplars per cada comunicació col∙lectiva.

13. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases relativa al contingut o forma 
de les comunicacions presentades la resoldrà la Comissió Científica i el departament 
de Cultura de l’Ajuntament d’Andratx.

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ CIENTÍFICA

Dr. Gabriel Ensenyat Pujol, Catedràtic de la UIB en Filologia Catalana i Lingüística general.

Dr. Nicolau Alonso Dols Salas, Catedràtic de la UIB en Filologia Catalana i Lingüística general.

Dra. Magdalena Gianotti, Catedràtica de la UIB en Bioquímica i Biologia Molecular

Sra. Josa Arola Serra, Llicenciada en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

Sra. Trinidad Ortega, Llicenciada en Biologia.

Sr. Mateu Ramón Lidon, Llicenciat en Història

Secretari de la comissió científica de les Jornades d’Estudis Locals.
Sr. Miquel Àngel Marroig, Tècnic de Cultura de l’Ajuntament d’Andratx.
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