


VII TROBADES DE CENTRES D’ESTUDIS 
I D’ESTUDIOSOS D’ERAMPRUNYÀ 

 

CRIDA A PARTICIPAR 
 

PRIMERA CIRCULAR 
 
 

ASPECTES GENERALS 
 
TEMÀTICA CENTRAL 
 
La temàtica central de les VII Trobades serà L’aigua, el territori i les persones. Es 
prega que els treballs que s’hi presentin tinguin relació amb aquest tema. 
 
Se suggereixen treballs relacionats amb: pous i mines, inventaris i descripcions de 
fonts, cocones i punts d’aigua, usos de l’aigua (vapor i glaç), meteorologia local, 
infraestructures hidràuliques (ponts, corredores, canals, recs), sistemes de 
captació, cisternes, sínies, el mar, hidrografia, toponímia, l’aigua a la literatura 
local... 
 
No obstant això, si algun Centre desitja presentar algun treball no directament 
relacionat amb el tema central, també serà acceptat. 
 
ÀMBIT GEOGRÀFIC 
 
Les comunicacions hauran d’estar relacionades amb temàtiques ubicades a l’àmbit 
geogràfic de l’antic senyoriu d’Eramprunyà i terres adjacents, és a dir, els actuals 
municipis de Castelldefels, Begues, Gavà, Viladecans, Sant Climent, Sant Boi de 
Llobregat i El Prat de Llobregat. 
 
DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ 
 
Les VII Trobades tindran lloc a Gavà, a la sala d’actes del Parc Arqueològic de les 
mines prehistòriques (c/ de Jaume I, núm. 7). 
 
La data de les trobades es fixa per al Dissabte 18 d’octubre de 2014 
 
ORGANITZACIÓ 
 
Les trobades d’enguany són organitzades conjuntament pel Centre d’Estudis de 
Gavà i l’Associació d’Amics del Museu de Gavà. 
 
Totes les comunicacions relatives a aquest tema s’hauran d’adreçar, via correu 
electrònic, a l’adreça: centre.destudis@gmail.com 
 



CARACTERÍSTIQUES DE LES CONTRIBUCIONS 
 
 
TIPOLOGIA 
 
Per a aquestes Trobades s’admetran 3 tipus de contribucions: 
 
• PONÈNCIES: són les contribucions principals. Tindran 25 minuts per ser 

exposades oralment, seguits de 5 minuts per a discussions amb els assistents. 
 

Els treballs per escrit podran tenir una extensió màxima de fins a 40.000 
caràcters (12 pàgines). 
 
Se n’admetrà UNA per municipi. Cada Centre d’Estudis coordinarà i 
seleccionarà, d’entre les contribucions sorgides del seu municipi o canalitzades 
a través d’ell, quina tindrà la categoria de ponència. 
 
 

• COMUNICACIONS: són contribucions secundàries. Tindran 15 minuts per ser 
exposades oralment, seguits de 5 minuts per a discussió. 

 
Els treballs per escrit podran tenir una extensió màxima de fins a 25.000 
caràcters (8 pàgines). 
 
Se n’admetran DUES per municipi. Cada Centre d’Estudis coordinarà i 
seleccionarà, d’entre les contribucions sorgides del seu municipi o canalitzades 
a través d’ell, quines tindran la categoria de comunicacions. 

 
• PÓSTERS: són contribucions que no seran exposades oralment, sinó 

presentades mitjançant un póster que estarà exposat al llarg de tota la 
Trobada. 

 
Els treballs per escrit podran tenir una extensió màxima de fins a 12.500 
caràcters (4 pàgines). 
 
No hi ha límit d’admissió. Les contribucions sorgides de cada municipi i no 
seleccionades pels respectius Centres d’Estudis com a ponència o comunicació 
seran presentades en format póster. 

 
 
 
PUBLICACIÓ 
 
Totes les contribucions (ponències, comunicacions i pósters) rebudes seran 
publicades a les Actes de la Trobada, sempre que no depassin les extensions 
enunciades anteriorment. 
 



CALENDARI DE PRESENTACIÓ 
 

 
DILLUNS 28 DE JULIOL: Data límit per presentar un breu resum (2000 caràcters) 
de cada contribució. 
 
Els resums s’han de presentar en format electrònic (Word o OpenOffice) a: 
centre.destudis@gmail.com 
 
Un cop rebuts els resums, des de l’organització es remetran a cada Centre 
d’Estudis els relatius al seu municipi, i aquest decidirà quines contribucions seran 
ponència, comunicacions o póster. 
 
 
 
DILLUNS 22 de SETEMBRE:Data límit per presentar els textos sencers dels 
articles. 
 
Els articles s’han de presentar en format electrònic (Word o OpenOffice) a: 
centre.destudis@gmail.com 
 
 
IMPORTANT: LES CONTRIBUCIONS QUE NO HAGIN ENVIAT ELS ARTICLES 
SENCERS ABANS D’AQUESTA DATA NO SERAN INCLOSES AL PROGRAMA 
DEFINITIU DE LA TROBADA 
 
 
 
 
DISSABTE 18 d’0CTUBRE: Data de presentació de les contribucions. Hi haurà 
ordinador equipat amb powerpoint, projector i pantalla a disposició dels oradors. 
 
Al matí es presentaran les Ponències (màxim 7, durada 3h 30 minuts), i a la tarda 
les Comunicacions (màxim 14, durada 4 hores 40 minuts). 
 
Es preveu també fer una visita comentada al Parc Arqueològic i un dinar de 
germanor. 
 
PREU D’INSCRIPCIÓ: la inscripció a les Trobades serà gratuïta, excepte el dinar de 
germanor, el preu del qual s’anunciarà oportunament. 
 
 
DESPRÉS DE LA TROBADA:  
 
S’enviaran les galerades de les Actes a tots els contribuents, que disposaran de 
tres setmanes per fer les esmenes (de contingut i/o lingüístiques) que creguin 
oportunes. 




