
TERCERA CIRCULAR  

(7 de desembre de 2016)  

 

Una vegada acabat el període de recepció de propostes de comunicació i resolt el procés 

de selecció de les mateixes (el llistat definitiu de les quals pot consultar-se en aquest enllaç: 

https://historiazgz2017.com/propuestas-de-comunicacion/), s'ofereixen les següents precisions 

referents a l’elaboració definitiva de comunicacions, dossiers de treball i Scriptoria, així com la 

informació relativa als detalls d’inscripció i allotjament per a la “VI Trobada Internacional”de 

JIHC Zaragoza 2017. 

En primer lloc, queda obert el termini de presentació de comunicacions, que 

conclourà el divendres 21 d'abril (inclusivament). Aquestes comunicacions seran tramitades 

per duplicat i en format PDF, enviant-se al correu particular de cada Taula-taller i al correu 

oficial de la trobada (joveneshistoria2017@gmail.com). En qüestions de format, edició i cites 

bibliogràfiques, les comunicacions se cenyiran a les normes estipulades en aquest enllaç:  

https://historiazgz2017.files.wordpress.com/2016/12/vi-encuentro-jihc-normas-de-edicic3b3n

-y-citacic3b3n1.pdf , que com s'indica s'han adaptat de la revista Ayer. 

En segon lloc, queda també obert el termini de presentació de dossiers de treball, 

que conclourà el divendres 23 de juny (inclusivament). L’ elaboració d'aquests dossiers 

corre a compte de la coordinació de les Taules-taller, les quals, a partir de les comunicacions 

rebudes i de la filosofia de la seva taula, compondran un document de treball que procurarà 

satisfer aquestes tres demandes: 

 1) Sintetitzar els continguts de la seva taula de manera que qualsevol oïdor que vulgui 

assistir a la mateixa pugui tenir una idea general sobre el tipus de comunicacions rebudes. 

 2) Marcar els possibles punts d'acord i dissens entre les diferents comunicacions, i 

sobre la base d'ells plantejar unes línies de debat que s'ajustin als continguts i objectius de la 

taula. 

 3) Proveir, a discreció dels coordinadors, aquells materials suplementaris, reflexions o 

valoracions pertinents per enriquir l'experiència global del taller. 

Es recorda que l’elaboració d'aquests dossiers és obligatòria per a cada Taula- taller, i 

que els documents resultants seran penjats per a la seva lliure consulta a la web de la trobada, al 

costat de la resta de comunicacions definitives. Per últim, els dossiers es redactaran seguint les 

mateixes normes d’edició i format plantejades per a les comunicacions, sense superar tampoc 

l’extensió fixada per a aquelles. 
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En tercer lloc, els Scriptoria també hauran de presentar, dins del termini de lliurament de 

comunicacions (divendres 21 d'abril inclusivament), informes concernents a l'estat de 

desenvolupament dels seus projectes i el tipus d'activitats previstes per a les dates de la 

Trobada. Aquest informe serà també comunicable en el Blog, i per la seva realització 

s'ofereixen orientacions en aquest enllaç: 

https://historiazgz2017.files.wordpress.com/2016/12/vi-encuentro-jihc-informe-scriptoria.pdf  

En matèria d'assistència i participació en la Trobada s'anuncia una inscripció unitària 

de 15€ que haurà de realitzar-se sobre el següent compte (ÉS 26 2085 0168 5403 0001 

0023)
1
 abans del divendres 21 d'abril (inclusivament), sota pena d'haver de pagar un import 

addicional de 5€ a partir d'aquesta data. El justificant resultant de pagament serà enviat al 

correu oficial de la Trobada (joveneshistoria2017@gmail.com) integrat en el següent 

document oficial d’inscripció: 

https://historiazgz2017.files.wordpress.com/2016/12/vi-encuentro-jihc-hoja-de-inscripcic3b3

n.pdf . El pagament de la inscripció compondrà el dret a rebre material de treball, diploma 

d'assistència (en qualitat d'oïdor, comunicant o coordinadora, segons correspongui), així com 

l’acreditació necessària per assistir a qualsevol de les activitats previstes en el marc de la 

Trobada. 

Pel que fa a manutenció i transport, des del Comitè Organitzador recordem que la 

contractació de serveis d'allotjament i transport corren a compte de cada participant. De totes 

maneres, per facilitar aquestes gestions oferim en aquest document 

(https://historiazgz2017.files.wordpress.com/2016/12/vi-encuentro-jihc-recomendaciones-alo

jamiento.pdf ) una sèrie de recomanacions per trobar allotjament assequible i proper al Campus 

universitari de Saragossa. Altres precisions, com les relatives al transport, horari 

provisional, inclusió o no de menjars i espais de celebració de la Trobada, s’oferiran a partir 

de la publicació de la IV Circular. 

 

S'acomiada atentament,  

El Comitè Organitzador 

                                                             
1 Per ingressos internacionals de fora de la UE el codi SWIFT és: CAZRES2Z. 
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