VI TROBADA D’ESTUDI PER A LA PRESERVACIÓ DEL
PATRIMONI DE PEDRA EN SEC.
Vilafranca (Els Ports de Morella) 21, 22 i 23 d’octubre de 2011
Bases i condicions per la presentació de comunicacions.
Totes les persones que s’inscriguin a la Trobada poden presentar una comunicació.
Les propostes de comunicació hauran de tenir un breu resum dels continguts (màxim
2 folis), i hi haurà de constar el nom i cognoms de la persona, així com la seva
adreça postal i de correu electrònic, un telèfon de contacte i les seves referències
personals.
Les propostes de comunicació s’hauran d’enviar per correu electrònic a la següent
adreça: trobadapedraseca.vilafranca@gmail.com. També es podràn enviar per
correu ordinari a la secretaria de la trobada: Oficina de turisme de Vilafranca, Carrer
Sant Roc, 1 - 12150 Vilafranca (Castelló).
El contingut de la trobada girarà al voltant dels tres àmbits següents:
I.
II.
III.

La protecció legal del patrimoni de pedra en sec.
La pedra en sec com a recurs constructiu avui.
La pedra en sec com a recurs turístic.

Les comunicacions han de tenir com objecte d’estudi un tema vinculat a la pedra en
sec, preferentment sobre algun dels tres àmbits indicats.
El termini de tramesa dels resums de les comunicacions finalitza el dia 31 de juliol de
2011.
Les propostes de comunicacions seran avaluades i seleccionades pel Comitè
Científic, que decidirà la seva inclusió dins de les sessions de la trobada i la seva
publicació posterior en un llibre recopilatori dels treballs presentats.
Les comunicacions han de ser originals i inèdites, i tenir una extensió màxima de 15
pàgines en format A4, incloses il·lustracions, taules, esquemes, bibliografia i altres
apartats complementaris (format Word, lletra Times New Roman de 12 punts,
interlineat d’1’5 punts; les il·lustracions s’han d’entregar, a més, en format jpg o tif).
Les comunicacions s’han de lliurar a l’organització durant la celebració de la trobada.

