
BASES  PER A LA PRESENTACIÓ 
DE COMUNICACIONS 

 
I Les comunicacions hauran de ser originals i inèdites 

i redactades en llengua catalana. 
 

2 El contingut de les comunicacions podrà tractar 

qualsevol camp d’investigació, disciplina científica, 
humanística o literària i haurà de tenir com a objecte 
d'estudi un tema vinculat a Búger. 
 

3 L'extensió màxima de les comunicacions serà de 

25 fulls, incloent figures, taules, esquemes, gràfics, 
fotografies, referències, bibliografia i altres apartats 
complementaris (lletra Times New Roman 12 i 
interlineat 1,5 punts). Les comunicacions s’han de 
presentar en suport informàtic i una còpia en suport 
físic (DIN A4 per una sola cara). 
 

4 Els participants disposaran com a màxim de 20 

minuts per a l’exposició del resum, com també 
l’ordre. Aquesta informació es facilitarà als 
participants tres dies abans.  
 

5 L'organització posarà a disposició dels 

comunicants, que així ho sol·licitin, els mitjans de 
suport audiovisual que necessitin sempre que se’n 
disposin. 
 

6 Es crea 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. 
 

7 La data límit d'inscripció de comunicacions i 

assistència (com a comunicant) és el dia 7 de 

desembre de 2021. A la butlleta d'inscripció s'hi 
haurà d'adjuntar un resum de la comunicació amb 
una extensió màxima de 2 fulls juntament amb el 
currículum de l'autor. 
 

8 El lloc d’inscripció i presentació  de la 

documentació: 
bibliotecadebuger@yahoo.es 
Tel. 971 50 95 09 
Horari: 
Dilluns de 10.00 h a 13.00 h 
Dilluns, dimecres i divendres de 16.00h a 20.00 h 
Darrer dissabte de mes de 9.30 h a 12.30 h 
En el cas que el participant no rebi confirmació de la 
recepció de la documentació enviada per correu, 
s’haurà de posar en contacte amb la biblioteca tel. 
971 50 95 09 per confirmar la correcta recepció de la 
butlleta i/o comunicació. 

 
9 Les jornades se celebraran el dissabte, 11 de 

desembre de 2021, a la Fundació ACA (Búger). 
 

10 El termini de presentació de comunicacions 

acaba el dia 31 de gener de 2022. S'haurà de lliurar 
una còpia en paper i una còpia en suport informàtic 
via mail a  o en pendrive a la biblioteca municipal. 
 

11 L’assistència a les jornades com a oient és oberta 

a tothom. Els interessats hi han de fer la inscripció 
abans de dia 7 de desembre. 
 

12 L’Ajuntament de Búger es compromet a l’edició 

de les comunicacions que la Comissió Científica hagi 
seleccionat, al llarg de 2022. 
 

13 Qualsevol incidència no prevista en aquestes 

bases serà resolta per la Comissió Científica i la seva 
decisió serà inapel·lable. 

14 La presentació de comunicacions pressuposa 

l'acceptació de totes les bases. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA VII JORNADES 
ESTUDIS LOCALS DE BÚGER 

 

9.00 h. Recepció dels participants a Son 
Bielí, ACA 
9.30 h. Presentació de les Jornades  
9.45 h. Ponència inaugural a càrrec de 
l’escriptora i doctora en Filologia Catalana: 
Caterina Valriu Llinàs “Les contarelles del 
Bonjesús i sant Pere, una aproximació des 
de l’etnopoètica” 
10.30 h. Lectura de Comunicacions   
12.00 h. Descans/berenar  
12.30 h. a 14.00 h. Lectura de 
Comunicacions 
 14.00 h. Cloenda  
14.15 h. Dinar (preu dinar i berenar: 6 
euros). Avisar uns quants dies abans 
16.30 h. Visita cultural al municipi. El 
programa pot variar en funció del nombre 
de participants 

 
 

Comissió científica 
Joan Pons, Tomeu Torrens, Guillem 
Vicens, Caterina Torrens, Llorenç 
Florit, Bernat Forteza. 
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ  
PER ALS COMUNICANTS 
 
 
Nom i llinatge 
 

 
DNI     Telèfon 
 

 
Adreça                                                           Població 
 

 
C.P.                                       Adreça electrònica 
 

 
Títol de la comunicació 
 

 
Mitjans audiovisuals que necessita 
 
 

 
Adjuntar-hi breu currículum i resum de la 
comunicació. 
 
bibliotecadebuger@yahoo.es 
Tel. 971 50 95 09 
Horari: 
Dilluns de 10.00 h a 13.00 h 
Dilluns, dimecres i divendres de 16.00 h a 20.00 h 
Darrer dissabte de mes de 9.30 h a 12.30 h 

 
 
 

 
Els humans necessitam la CULTURA perquè ens 
forma, ens entretén, ens ensenya, ens informa i, en 
definitiva, ens fa persones més lliures, més 
conscients i més preparades per a la realitat que ens 
ha tocat viure. 
L’ajuntament de Búger fa anys que aposta per oferir 
programació cultural rica i variada: teatre, 
exposicions, concerts... i, com no, les jornades 
d’estudis locals. 
Organitzar-les no és una tasca senzilla, però, 
afortunadament, a Búger tenim un grup de persones 
que es varen posar al capdavant amb totes les ganes 
i la il·lusió necessàries per fer realitat aquestes VII 
jornades d’Estudis Locals. No puc menys que agrair a 
en Joan Pons Payeras, a en Bernat Forteza, a na 
Caterina Torrens, a en Guillem Vicens, a en Llorenç 
Florit i a en Tomeu Torrens el seu temps i la seva 
dedicació. 
Búger és un poble petit, però tan gran com qualsevol 
altre en història, en biodiversitat i en vivències, 
individuals i col·lectives, que ens han atorgat el 
caràcter que tenim, ni millor ni pitjor, simplement 
diferent, personal i intransferible. Són, precisament, 
tots aquests fets els que mouen a un grup 
d’investigadors, intel·lectuals o simples interessats 
pel nostre passat a capbussar-se en la recerca de 
temes que ens oferiran en les ponències i els estudis 
d’aquestes jornades. Agrair-los a tots ells, també, la 
feina feta. 
Finalment, en un any en què la nostra vida ve 
marcada per la Covid-19, és tot un plaer acabar amb 
una glopada d’aire fresc. Perquè la CULTURA és això. 
No només ens alimenta l’ànima i l’esperit, també ens 
dona l’alè vital per tirar endavant en els moments 
més complicats. Ens proporciona l’estímul necessari 
per mirar el futur amb optimisme. Gaudiu 
d’aquestes jornades! 
                                        Pere Torrens, batle de Búger 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

VII Jornades d’estudis locals de Búger 
VII JORNADES D’ESTUDIS 

LOCALS  
DE BÚGER  

 

Dia 11 de desembre 2021 
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