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Vint anys després de la seua quarta edició torna a celebrar-se a la Universitat de València 

la Trobada d’Investigadores i d'Investigadors del Franquisme, una iniciativa dels arxius 

de CCOO encetada a Barcelona el 1992 i que tingué la darrera celebració a Granada el 

2016. En aquesta ocasió commemorem els huitanta anys del final de la Guerra Civil 

espanyola. Als darrers anys, la Trobada ha adoptat l’estructura per taules o tallers 

temàtics, com a forma més efectiva d’abordar la diversitat de línies d’estudi. A més a 

més, ha eixamplat el seu àmbit cronològic per a incloure-hi el final de la dictadura i el 

període de transició fins a la restauració de la democràcia. Des de les primeres Trobades 

és evident també que les metodologies i interessos han evolucionat i canviat, alhora que 

una nova generació d’investigadores i investigadors joves s’ha incorporat a la tasca de 

continuar aprofundint en el coneixement documentat de la dictadura franquista. La 

Trobada no abandona la seua vocació primerenca de servir al coneixement i debat sobre 

els problemes i avenços de les investigacions en curs, tant en el sentit pràctic de l’accés a 

les fonts, com també en el teòric del debat conceptual i metodològic. 

 

Estructura i temàtiques 

L’organització de la X Trobada proposa deu línies temàtiques on poder adscriure les 

comunicacions inscrites. En funció del nombre i contingut de les mateixes, s’establirà una 

relació definitiva de taules-taller. Les línies temàtiques que proposem són les següents: 

1. Institucions i polítiques de la dictadura 

2. Les dimensions exteriors del franquisme: relacions internacionals i perspectives 

(post)colonials 

3. Dictadura i Transició en perspectiva comparada 

4. Actituds socials: suport, consentiment, resistència, oposició 

5. Economia i condicions de vida 

6. Moviment obrer i acció col·lectiva 

7. Violència, repressió i control social 

8. Nacionalisme(s) i identitats 



9. Cultura, educació i mitjans de comunicació. 

10. Memòries del franquisme: usos públics, didàctica, arxius i drets humans. 

 

Comunicacions 

 La presentació de propostes de comunicació romandrà oberta fins al 15 de novembre 

del 2018. 

 Les comunicacions podran ser redactades en qualsevol de les llengües cooficials de 

l’Estat espanyol, així com en anglès, francès, italià o portuguès. 

 Les propostes hauran d’incloure les següents dades: cognoms i nom de la/del 

comunicant, estudis o professió, centre de treball o de recerca, telèfon, correu 

electrònic, títol de la comunicació, taula-taller a què desitjaria adscriure la 

comunicació i breu resum del seu contingut (extensió màxima: 300 paraules), tot 

donant-hi compte de la metodologia i fonts emprades. 

 L’organització vol animar explícitament la tramesa de comunicacions que presenten 

enfocaments transversals (en especial, de gènere), així com encoratjar les joves 

investigadores a presentar comunicacions sobre les seues investigacions. 

 L’organització es reserva el dret d’adscripció de propostes a les taules-taller, així 

com l’eliminació o fusió d’alguna de les línies temàtiques en funció del nombre i 

temàtiques de les comunicacions proposades. 

 Una vegada rebudes, les propostes seran sotmeses a un procés d’avaluació per part 

del comitè organitzador i de la coordinació de la taula-taller en qüestió. La 

corresponent resolució serà comunicada abans del 20 de desembre del 2018. 

 Només s’acceptarà una comunicació d’autoria individual per persona. 

 El text de les comunicacions serà lliurat en format .doc o .docx. Podran tindre una 

extensió màxima de 7.000 paraules (incloses les notes a peu) i caldrà que s’ajusten a 

les normes d’estil i sistema de cites de la revista Ayer, disponibles al següent enllaç: 

http://www.ahistcon.org/PDF/doc/Sistema_citas_Revista_Ayer.pdf 

 El termini final per lliurar les comunicacions serà l’1 de juny del 2019. Una vegada 

rebuts, els textos seran sotmesos a un procés d’avaluació, passat el qual se’n 

comunicarà l’admissió definitiva fins al 15 de juliol del 2019. 

 Per a facilitar el debat, les comunicacions estaran disponibles al web abans de l’1 

d’octubre del 2019. 

http://www.ahistcon.org/PDF/doc/Sistema_citas_Revista_Ayer.pdf


 L’assistència a la Trobada i la participació a la taula corresponent seran necessàries de 

cara a l’obtenció del certificat de participació i comunicació. 

 Tant les propostes com les comunicacions definitives hauran de remetre’s a: 

encuentrofranquismo2019@gmail.com 

 

Inscripció 

La inscripció a la Trobada tindrà un cost de 35 euros, a ingressar entre el 15 de juliol del 

2019 i l’1 d’octubre del 2019, en un número de compte que facilitarem en la segona 

circular, juntament amb el butlletí d’inscripció. La realització de la mateixa és 

indispensable tant per a l’obtenció del certificat de participació, com per a la publicació 

de la comunicació a les actes de la Trobada. El justificant de pagament i el butlletí 

d’inscripció degudament emplenat caldrà enviar-los a l’esmentada adreça de correu 

electrònic. 

 

Informació i contacte 

encuentrofranquismo2019@gmail.com 

alberto-gomez@pv.ccoo.es 

 

Comitè organitzador 

Ismael Saz Campos 

Alberto Gómez Roda 
Pere Beneyto Calatayud 

Zira Box Varela 

Carlos Fuertes Muñoz 

Mélanie Ibáñez Domingo 
Toni Morant i Ariño 

Vega Rodríguez-Flores Parra 

Dolores Sánchez Durá 
Julián Sanz Hoya 

Vicenta Verdugo Martí 

 

Organitzen 

Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat de València 

Fundació d'Estudis i Iniciatives Sociolaborals, de Comissions Obreres del País Valencià 

 

Col·laboren 

Xarxa d'Arxius de Comissions Obreres 

Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València 
Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València 

Asociación de Historia Contemporánea 

Associació Valenciana de Sociologia 
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