
 

El Museu Arxiu de Santa Maria, Centre d’Estudis 
Locals de Mataró, convoca la XXXII Sessió d’Estudis 
Mataronins 2015 
 
Es convoca els estudiosos en qualsevol àrea d’investigació, perquè hi puguin 
presentar comunicacions escrites. Hauran de ser estudis inèdits i el seu àmbit 
geogràfic es limitarà al Maresme. En cas que el nombre total de comunicacions 
sigui elevat, a criteri de l’organització es podrà limitar a una de sola per 
participant. 
 
Els textos s’hauran de presentar en format electrònic (Microsoft Word), amb 
una extensió màxima de 30 pàgines, de 2.500 caràcters amb espais inclosos 
cadascuna (= un total de 75.000 caràcters amb espais inclosos com a 
màxim), lletra Times New Roman mida 12 i interlineat 1,5. D’aquestes 30 
pàgines, un màxim de 10 podran contenir imatges i quadres. Les imatges i els 
quadres hauran de tenir bona resolució i cadascun constituirà un arxiu 
individual, en format jpg o tif, que s’enviarà a part de l’arxiu en Word del text. La 
comunicació completa s’editarà en format digital. 
 
Juntament amb la comunicació completa caldrà presentar un resum de la 
mateixa amb una extensió màxima de 3 pàgines de 2.500 caràcters amb 
espais inclosos cadascuna (= un total de 7.500 caràcters amb espais 
inclosos com a màxim), lletra Times New Roman mida 12 i interlineat 1,5. 
D’aquestes 3 pàgines, com a màxim una podrà contenir alguna imatge o 
quadre, en format jpg o tif, que s’enviarà a part del text de l’arxiu. Aquest resum 
és el que, posteriorment, s’editarà en format de paper. 
 
En l’acte de la sessió es disposarà de 10 minuts per presentar la comunicació i 
permetre, així, el debat posterior. L’exposició dels treballs podrà anar 
acompanyada de material audiovisual; caldrà, però, especificar-ho en el 
moment de la tramesa. 
 
El termini de presentació de les comunicacions finalitzarà el dia 14 de 
novembre de 2015. Es podran trametre per correu electrònic a l’adreça: 
enricsubina@yahoo.es. També es podran enviar, en algun suport informàtic 
(disc, llapis), per correu postal al MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA, c. Beata 
Maria, 3, 08301 Mataró; o bé es podran lliurar personalment, igualment en 
suport informàtic, al Museu Arxiu (divendres i dissabtes de 6 a 8,30 h del 
vespre). 
 
El Museu Arxiu de Santa Maria, amb la col·laboració de la Direcció de Cultura 
de l’Ajuntament de Mataró, tindrà cura de l’edició digital de les comunicacions i 
l’edició en paper dels seus resums.  
 
 

 


