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CONGRÉS INTERNACIONAL 

 OBSERVAR LES FRONTERES, VEURE EL MÓN 
Puigcerdà - Bellver de Cerdanya - Llívia 

19, 20 i 21 de Març de 2010 
 
 
 
 

CRIDA per a la presentació de PÒSTERS 
 
 
PROCEDIMENT PER A LA PRESENTACIÓ DE PÒSTERS 
 
Data límit per a enviar les propostes: 15 de gener de 2010 
 
Per a inscriure's, preguem escriguin a: info@mirmanda.com  
 
 
CRITERIS PER LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES  
 
La presentació de les comunicacions en format pòster haurà de realitzar-se abans del 
10 de gener de 2010. Les propostes no hauran d'excedir les 250 paraules (amb Títol, 
Nom dels autor/s, centre de treball, ciutat i país). Les llengües oficials del congrés són: 
el català, el francès, el castellà i l’anglès. Es podrà presentar el pòster en qualsevol 
d’aquestes llengües. 
 
Les comunicacions podran ser rebutjades sense possible revisió pels següents 
motius: 
 
• Comunicacions rebudes fora de termini. 
• Presentacions incompletes. 
• Comunicacions que no presentin un mínim de qualitat o idoneïtat amb la temàtica 
proposada. 
 
Cada participant pot presentar més d'un pòster-comunicació. L'acceptació o no de les 
comunicacions es notificarà per correu electrònic abans de 10 dies una vegada rebudes 
les propostes. 
 
 
NOTA: Tot i que els pòsters es puguin presentar en qualsevol dels quatre idiomes, 
caldrà sempre que hi hagi un resum (abstract) en anglès. 
 
 
 
TEMES PROPOSATS 
 
L'organització final dels temes dependrà, en gran part, de les comunicacions 
presentades. 
 
A manera de guia i amb caràcter general, cada autor haurà d'assignar la seva 
comunicació amb aquell tema dels que s'exposen a continuació i que millor 
s'identifiqui amb la seva comunicació: 
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1. Teoria i pensament de la frontera  
Estudis i reflexions transversals o de pensament polític.  
 
2. El paisatge de la frontera  
Geografia 
Implicació humana 
Natura  
 
3. Identitat i frontera  
Política 
Col·lectius 
Perspectives 
Història 
Dret 
 
4. Les altres fronteres  
Llengua 
Psicologia 
Sociologia 
Espais artístics 
Comunicació (mitjans) 
Economia 
Etc... 
 
 
CONTINGUT DEL PÒSTERS-COMUNICACIONS 
 
Els pòsters haurien de descriure adequadament els objectius i resultats perquè la 
qualitat, originalitat i el conjunt del treball pugui ser avaluat. Cada pòster haurà de 
contenir el següent: 
 
• Objectius 
• Materials 
• Mètodes 
• Resultats 
• Discussió / Debat 
• Conclusions 
 
 
MODELS DELS PÒSTERS (EN CAS DE SER ACCEPTATS) 
Les propostes en pòster han d'incloure títol, text i les dades de contacte del primer 
autor. Poden haver-hi imatges i text alternat. 
El tamany del pòster haurà d'ésser: Alçada: 150 cm / Amplada: 90 cm. Desplegable 
amb peus. 
 
 
Nota 
- Les persones dels quals els pòsters hagin estat acceptats tindran allotjament i dinars 
coberts. 
- Un cop acceptat i presentant el pòster, es compromet a elaborar el text amb el 
material per a ser publicat en un llibre que plasmarà els resultats i intervencions al 
congrès, i que serà editat amb una editorial de qualitat i difusió. 
 
 

mirmanda 
http://mirmanda.blogspot.com 


