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ORGANITZA

AMB EL SUPORT

AMB LA COL·LABORACIÓ



L’IEP vol dedicar les XXIV Jornades d’Estudis
Penedesencs 2014 a commemorar i estudiar els fets
històrics de 1714 i 1914 i la realitat actual del Penedès
històric, amb l’objectiu de donar a conèixer les
investigacions dutes a terme darrerament en aquest
territori i sobre aquests fets, així com els estudis més
generals.

Tant el 1714, amb la guerra de Successió i els Decret de
Nova Planta, com el 1914 amb la Mancomunitat de
Catalunya, el Penedès va tenir un protagonisme
important del qual encara en desconeixem molts
aspectes. Ara, el 2014, el Penedès torna a agafar
protagonisme a Catalunya i també ho volem analitzar.
Estudiar el passat i analitzar el present per tal de poder
intervenir en el futur del Penedès i de Catalunya. És
per aquest motiu que es convoquen les XXIV Jornades
d’Estudis Penedesencs, mitjançant comunicacions,
ponències i conferències.

El programa s’estructura en diferents sessions
dedicades a cada una de les tres dates: 1714, 1914 i
2014, emmarcades per tres ponències que situaran els
fets en el context català.

Àmbit geogràfic: el Penedès històric
Sota el concepte de Penedès històric s’hi aplega bona
part el territori de l’antiga vegueria i corregiment de
Vilafranca (Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i zones
de l’Anoia i del Camp de Tarragona).

Període Cronològic:
1714 – 1914  2014

Àmbits temàtics:
Política i institucions, Societat, món urbà i món rural,
Població, demografia i economia, Cultura i mentalitats,
Ciència i tecnologia, Art i Literatura, Tradicions i
folklore i Territori i paisatge

Normativa per a la presentació de
comunicacions i pòsters

Les Jornades són obertes a tots els investigadors amb
l’únic requisit que els treballs presentats facin
referència directe al Penedès històric.
La temàtica de les comunicacions és lliure i pot
realitzarse des de qualsevol camp de la recerca, però
sempre relacionada amb el tema central d’aquestes
Jornades: “El Penedès 1714, 1914, 2014”.
Les comunicacions han de ser inèdites i no poden estar
en curs de publicació.
Les comunicacions hauran de seguir les pautes
següents: l’extensió màxima serà de 20 pàgines de
2.100 espais cadascuna, tot inclòs i s’hauran de lliurar
amb format paper i amb disquet (Word), i han d’estar
escrites en català. Per incloure imatges que es vulguin
incorporar al text s'haurà de comptar amb
l'autorització del propietari dels drets d’imatge i de
reproducció.
La comissió organitzadora es reserva el dret de no
acceptar alguna proposta de comunicació si aquesta no
s’adapta a la temàtica específica o no reuneix el criteris
de qualitat necessaris.

Proposta de comunicació
La inscripció a les Jornades en qualitat de

comunicant haurà de ser formulada abans de 20 de
juliol de 2014, mitjançant el full d’inscripció aportant
el nom i cognoms de l’autor, la seva adreça postal i
electrònica, el títol de la comunicació, o del pòster.
També s’haurà de presentar un full resum de 1.800
espais com a màxim.
Els comunicants lliuraran el text complert de la seva
comunicació en el transcurs de les Jornades, i tindran el
termini d’un mes per ferne les rectificacions que
creguin oportunes. Passat un mes i no havent presentat
un text alternatiu, s’entendrà com a definitiu el
presentat durant les Jornades.
Cada autor podrà presentar com a màxim dues
comunicacions, ja sigui individualment o en grup.

Presentació de pòsters:
El termini per a la realització de la inscripció dels
pòsters (incloent un resum de 10 línies), finalitza el dia
19 de setembre de 2014. No s’acceptarà cap pòster amb
posterioritat a aquesta data.
Els pòsters hauran de ser acceptats pel comitè científic
de les Jornades. S’informarà als autors sobre la seva
acceptació en un termini màxim de 15 dies des de la
seva acceptació.
L’autor/s serà el responsable de penjar el seu pòster a
les Jornades, a l’hora que s’especificarà en el programa
definitiu. El primer firmant, com a mínim, haurà
d’estar inscrit a les Jornades.
La presentació del pòster requereix la presència
d’algun dels seus autors.
La normativa per a la confecció de pòsters pot
consultarse a www.iepenedesencs.cat
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