Les Jornades d’Estudis Locals Joan Marí Cardona tornen de l’1 al 7 d’octubre
divendres, 24 de setembre de 2021 11:37

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Patrimoni, informa que entre l’1 i el 7 d’octubre
tornen les Jornades d'Estudis Locals Joan Marí Cardona, que enguany compleixen la desena
edició. Totes les conferències se celebraran a la sala de plens del Consell de Formentera, a
partir de les 20.15 hores. L’entrada és gratuïta i no cal fer reserva prèvia.

La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha mostrat la seva satisfacció “per poder celebrar
de nou les jornades, que van quedar suspeses l’any passat per mor de la pandèmia” i n’ha
subratllat l’interès documental: “són unes jornades multidisciplinàries amb un contingut variat,
exhaustiu i molt interessant que ens ajuda a conèixer més en profunditat la història de
Formentera”.
A més, la consellera ha recordat que enguany ja s’han publicat dos números de la revista
Formentera, que recullen les conferències pronunciades a les jornades dels anys 2015 i 2016 i
que es continuarà actualitzant. També s’editarà una publicació de l’any 2020 amb els articles
que s’havien de presentar en les jornades que no es varen poder celebrar.

El programa de conferències és el següent:
- Divendres, 1: Protección, conservación y difusión de la arquitectura vernácula. A càrrec de
Camila Mileto i Fernando Vegas, doctors arquitectes i catedràtics de la Universitat Politècnica
de València.
- Dilluns, 4: Ús de sòl rústic de Formentera. A càrrec de Vicent Prats Ramon, tècnic superior
d’ordenació del territori del Consell d’Eivissa.
- Dimarts, 5: Malalties i epidèmies de les Pitiüses. A càrrec de Fanny Tur, historiadora i arxivera
de l’Ajuntament d’Eivissa.
- Dimecres, 6: Les plantes per a la salut. A càrrec de Josep Colonques Garrido, acupuntor,
naturista, comunicador i autor de nombroses publicacions sobre salut natural.
-Dijous, 7: Repressió institucional franquista a Formentera: la Causa General. A càrrec de
Francisca Riera Escandell, historiadora.

El Centre de Professorat de Formentera ha inclòs el cicle de conferències dins de l'oferta
formativa per al personal docent, de manera que la Conselleria d'Educació del Govern balear
reconeixerà els crèdits a aquelles persones interessades que assisteixin a les sessions.
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