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Continuant amb l’enriquidora experiència que, des de l’any 2007 i amb el recolzament
de l’Associació d’Història Contemporània es realitza cada dos anys, els propers dies 5, 6
i 7 de setembre de 2019 es celebrarà a Granada la VII Trobada Internacional de Joves
Investigadors en Història Contemporània. Desprès de l’esdeveniment organitzat pels
companys i companyes de la Universitat de Saragossa, prenem el testimoni amb la
intenció d’impulsar el diàleg al voltant dels interrogants –nous i tradicionals‐ que
envolten la disciplina. I ho fem seguint el camí marcat pels qui ens van antecedir,
incloent‐hi especialment als qui van engegar la Trobada fa gairebé una dècada a
aquesta ciutat, amb la intenció de potenciar els debats, de multiplicar les xarxes
d’interrelació entre investigadores vinculades a diferents universitats i ampliar les
nostres perspectives i marcs d’anàlisi.
L’objectiu d’aquesta PRIMERA CIRCULAR és informar sobre l’obertura de la
convocatòria per a la presentació de propostes a les taules‐taller i les Scriptoria.
Ambdues propostes, a diferència de darreres Trobades, hauran de ser coordinades per
més d’una coordinadora o coordinador, originàries aquestes que ens enviïn les seves
propostes a diferents universitats. Creiem que això segueix els objectius marcats des
d’un inici per l’organització de la Trobada. Així, per tal de certificar la proposta, aquells
que estiguin interessats, hauran d’omplir un formulari al que podran accedir a través
del següent enllaç, per a taula – taller (Word o PDF) i per a l’Scriptoria (Word o PDF)‐ i
enviar‐ho a l’adreça joveneshistoria2019@gmail.com abans del 4 de setembre del
2018. A continuació ressenyem breument en què consistiran les taules‐taller i les
Scriptoria.
Taula‐taller: El numero aproximat de taules‐taller de les que constarà aquesta
Trobada serà al voltant de 16 a 20 taules. D’acord amb l’horari i les dates en les que es
desenvolupen, pensem que – en cap cas – podran excedir‐hi de les 20 comunicacions.
D’aquesta manera, insistint en què han de servir per plantejar qüestions obertes pels
textos rebuts, propiciar el debat i ser punt i final d’un procés que es durà a terme en
els mesos anteriors (i en el qual és indispensable que es plantegin les coordenades per
les quals discorrerà la taula‐taller i s’esbossin els principals enfocaments que s’hi
plantejaran), esperem que aportin un benefici tant per als qui participen com per als
assistents.

Un cop rebudes les propostes per a la coordinació de les taules i abans de
l’enviament de la SEGONA CIRCULAR (al juliol del 2018), el Comitè Organitzador
estudiarà i valorarà la idoneïtat de fusionar algunes d’elles per tal de que la
multiplicitat i/o excessiva atomització temàtica no sigui un llast per al caràcter
interdisciplinari i transversal desitjat. De la mateixa manera, i amb la deguda antelació,
recordem a les persones encarregades de la coordinació que han de potenciar la
fluïdesa i orientar a les participants per tal que aquestes no facin tan sols un resum
dels seus textos, ja que les versions definitives estaran a disposició de qui desitgi
consultar‐les mesos abans de la celebració de la Trobada. Tanmateix, convidem a que,
des del moment de la rebuda de les comunicacions fins al dia de la presentació de la
taula‐taller, es fomenti el contacte entre les diverses comunicants i s’estableixin les
principals línies de treball de la taula (i que, de forma posterior a l‘esdeveniment i
abans de la publicació de les actes, hauran de tenir per escrit, com a introducció i guia
de cada un dels tallers que s’hagin dut a terme).
Scriptoria: Desprès de la bona experiència de la darrera VI Trobada de Joves
Investigadors, s’ha decidit donar continuïtat a l‘Scriptoria, un format pensat com a
espai molt més dinàmic i amb una participació més oberta. Aquestes Scriptoria son un
projecte de treball col∙lectiu realitzat abans, durant i un cop acabada la Trobada. La
seva finalitat es posar en contacte a investigadores i investigadors interessats en el
desenvolupament o en engegar diferents projectes acadèmics, investigadors o
divulgatius de la Història. Es un projecte viu, obert i innovador en el que té cabuda
qualsevol idea allunyada d’una taula‐taller tradicional. Així doncs, una Scriptoria pot
ser, seguint les línies proposades a la VI Trobada de Saragossa, un projecte amb un
objectiu que pot anar des de la realització d’una obra col∙lectiva de qualsevol tipus
(com poden ser monogràfics o dossiers) fins a l’elaboració de debats, exposicions o
qualsevol activitat relacionada amb la divulgació a la societat.
Cada Scriptoria disposarà de condicions logístiques i temporals similars a les
taules‐taller. Les propostes s’enviaran a l’adreça indicada amb un límit previst de 8
Scriptoria. Un cop s’hagi rebut la proposta d’una Scriptoria es farà pública a la web de
la Trobada per tal de que qualsevol persona interessada pugui adherir‐s’hi. Les dates
de recepció es retardaran el temps necessari per tal de que s’hi consolidin els grups.
(Enlace al formulario: Word o PDF).
Un cop finalitzat el termini d’enviament de propostes i un cop s’hagin analitzat
el número de propostes i les seves característiques temàtiques, el Comité Organitzador
comunicarà la composició definitiva el més aviat possible. Posteriorment, i un cop
s’hagi contactat amb les persones encarregades de la coordinació de les taules‐taller i
de les Scriptoria, es farà pública la SEGONA CIRCULAR.
Agraïnt la vostra atenció, cordialment,
El Comité Organitzador

