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12è Col·loqui Història a Debat 
 

Octubre 2020 
(segona circular) 

 

Exilis i dissidències 
 

 

El Grup d’Història del Casal de Mataró organitza una nova edició del tradicional Col·loqui 
Història a Debat. Enguany el títol que defineix la temàtica central és Exilis i dissidències i 
es celebrarà a Mataró durant el mes d’octubre. 
 
Al llarg dels temps s’han generat fluxos migratoris per raó de subsistència ja sigui de base 
econòmica, de conflicte bèl·lic o de persecució política, ideològica o religiosa. L’exili com a 
destí de la dissidència d’un territori no és un fet restringit a un període o un espai concret, 
per això el col·loqui vol tractar els exilis cap a l’exterior però també la recepció d’exiliats i el 
seu impacte a Mataró i el Maresme. 
 
Com en altres ocasions, a banda de les ponències de les diferents taules rodones que trac-
taran aspectes concrets, es poden presentar comunicacions escrites que seran publicades 
en les actes del col·loqui en el número d’enguany de la revista Felibrejada.  
 
Aquests articles poden tractar aspectes del centre temàtic del Col·loqui en qualsevol perío-
de històric. Per exemple, biografies de persones exiliades, testimoni de vivències perso-
nals, estudis sobre la correspondència, rutes d’exili, camps d’internament, sobre associaci-
ons d’ajuda, persecucions religioses (cristianisme, catarisme, moriscos, jueus, bruixeria i 
heretgies en general), polítiques (Revolució Francesa, nazisme...) o, més generals sobre 
conflictes. En l’àmbit de les dissidències, per exemple hi tenen cabuda testimonis i/o estu-
dis sobre persecucions i de la repressió, la clandestinitat... I també exilis i migracions actu-
als. 
 
Així mateix, també es poden presentar articles de tema lliure (en qualsevol camp de les ci-
ències humanes i socials) que estigui vinculat amb la comarca del Maresme. 
 
Les contribucions s’han de lliurar d’acord al següent calendari: títol i resum d’un full A4, mà-
xim, a doble espai i cos de lletra 12, abans del 30 de juliol de 2020. El text complet, d’un 
màxim de 20 fulls A4 a doble espai i cos de lletra 12, s’haurà de lliurar abans del 25 d’a-
gost de 2020. 
 
Es lliuraran a l’adreça info@ghcmataro.org en un document Word o Open Office, amb les 
il·lustracions per separat del text. 
 
Els articles que no s’ajustin al calendari no es podran incloure en la publicació de les actes 
si bé ho podran ser en el següent número de Felibrejada però fora del Col·loqui. 
 
Us animem a presentar les vostres contribucions ja sigui en relació als Exilis i dissidències, 
com de tema lliure. 
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