V CONGRÉS INTERNACIONAL D’ASEHISMI

DONES A LA GUERRA I ALS EXÈRCITS
Des dels temps més remots, les dones han desenvolupat un important paper a la guerra,
tot i que sovint hagi quedat prou enfosquit per la preponderància de l'home als camps de
batalla. Només molt recentment, des del punt de vista històric, s'ha autoritzat la seva
presència en les files d'alguns exèrcits, al principi en unitats de caràcter logístic i
posteriorment a les combatents. A més, el fenomen bèl·lic, en el present i en el passat,
ha generat diversos efectes col·laterals: de forma molt destacada, la integració de les
dones al món laboral i la seva progressiva equiparació social amb els homes, així com
l’ocasional aparició d'un tipus específic de violència de gènere.
Per tal de reflexionar sobre totes aquestes realitats, l’Asociación Española de Historia
Militar (ASEHISMI), fidel a la seva trajectòria de propiciar la recerca sobre temes que
concitin l'interès de la societat, ha decidit convocar una trobada acadèmica
interdisciplinària adreçada a estudiar el paper representat per les dones als conflictes
bèl·lics; la influència de les guerres sobre la seva posició en la societat, i l'entrada i
rellevància de la dona als exèrcits.
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1. Es convoca el Vè Congrés Internacional d’ASEHISMI, dedicat monogràficament a l’
estudi del paper representat per les dones en situacions bèl·liques al llarg de la
història, la influència de la guerra sobre la seva posició a la societat i la seva
presència als exèrcits.
2. El Congrés se celebrarà a Barcelona, del 19 al 22 de juny de 2018, al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona.
3. En funció de las propostes rebudes, el Congrés s’estructurarà en cinc panells o
sessions, corresponents en termes generals a les àrees d’Història Antigua, Medieval,
Moderna, Contemporània i del Present.
4. ASEHISMI fa una crida a la comunitat acadèmica per participar al Congrés amb la
tramesa de propostes de ponència originals i inèdites, preferiblement en espanyol, en
català o en anglès, adreçades a analitzar l’entitat i transcendència del paper
representat per les dones a la guerra des de l’Antiguitat fins als nostres dies, així com
sobre la influència del fenomen bèl·lic sobre la seva evolució sociolaboral i sobre la
seva presència als exèrcits.
5. També s’admetran propostes que ajudin a comprendre les causes, circumstàncies i
conseqüències d’aquestes qüestions des de qualsevol enfocament transversal
(antropològic, arqueològic, cultural, econòmic, estadístic, jurídic, laboral, literari,
polític, psicològic, sanitari, sociològic, tecnològic, etc.), a condició que estiguin
directament relacionades amb l’objecte principal del Congrés.
6. Els/les ponents s’hauran de comprometre a presentar personalment un extracte de la
seva ponència a la sessió corresponent del Congrés. En cas contrari, la ponència, per
molt que hagi estat acceptada o fins i tot inclosa al programa, no serè presentada ni
publicada a les actes.
7. Les propostes seran trameses a congreso@asehismi.es dins del termini indica més
avall. A l’assumpte figurarà: “Proposta de ponència Vè Congrés ASEHISMI”, així

com la sessió on es presenti entre les relacionades al punt 3. Se n’acusarà rebut de
totes, però només seran acceptades aquelles que facin referència directa al tema
plantejat i siguin valorades positivament pel Comitè Científic del Congrés. Si no se
n’hagués rebut resposta en el termini d’una setmana, caldrà assumir que la proposta
no ha arribat, per la qual cosa es recomana que es torni a trametre.
8. La selecció de les propostes es regirà pels següents criteris:
1r. Qualitat intrínseca: es primaran les propostes sustentades en fonts primàries
secundàries y que alhora aportin novetats historiogràfiques de caràcter factual o
interpretatiu.
2n. Temàtica i originalitat: es primaran les propostes que realcin la importància i
transcendència de la inter-relació entre la guerra i les dones o sobre el seu accés
i presència als exèrcits.
3r. Globalitat del tema: es primaran aquelles propostes que ofereixin una visió
global del període històric corresponent a la sessió on s’emmarqui la proposta.
9. Un cop acceptades les propostes, les persones que no tinguin la condició de soci
fundador, d’honor, numerari o júnior d’ASEHISMI hauran d’ingressar una quota
d’inscripció de 50 euros al compte corrent de l’Associació abans del 15 d’abril de
2018. Altrament, la proposta serà desestimada. Les ponències presentades pels socis
d’ASEHISMI estaran exemptes de l’abonament de la quota d’inscripció.
10.Les ponències presentades a les sessions del Congrés i que siguin avaluades
positivament seran publicades el 2019, sempre i quan se’n rebi el text al termini
indicat més avall, que sigui valorat positivament en funció de la seva qualitat
científica i que s’ajusti a les Normes de Format i Estil d’ASEHISMI. El procés
d’avaluació es realitzarà en dues fases:
1a. El Comitè Científic del Congrés comprovarà que els texts rebuts s’ajusten als
criteris establerts: temàtica, originalitat, qualitat de les fonts, format i estil.
2a. Aquells que superin aquest filtre passaran a ser avaluats pel procediment de
doble cec, en què la identitat dels autors i la dels avaluadors roman oculta per a
ambdues parts.
11. La informació sobre el Congrés s’anirà actualitzant a la plana web d’ASEHISMI
(www.asehismi.es).
12. Les dates límit a tenir en compte són les següents:
1 de març de 2018: recepció de propostes (300 paraules en format Word), tot
incloent-hi de tres a sis paraules clau, les principals fonts on es basarà la
ponència, així com el nom i la titulació de l’autor/a, organització a què es
vinculi, direcció postal, telèfon de contacte i direcció de correu electrònic.
1 de abril de 2018: acceptació de les propostes seleccionades.
15 d’abril de 2018: enviament del justificant d’ingrés de la quota d’inscripció o del
formulari sol·licitant l’ingrés a ASEHISMI.

30 de maig de 2018: recepció del text extractat de la ponència (1.500 paraules/20
minuts), el qual haurà de ser llegit personalment durant la sessió corresponent
del Congrés.
1 de juliol de 2018: tramesa de les previsions i característiques de la futura edició i
de les Normes de Format i Estil a què s’hauran d’ajustar escrupolosament els
textos que es publiquin.
15 de setembre de 2018: recepció del text sencer de la ponència per a la seva
publicació (màxim de 9.000 paraules, notes i bibliografia incloses).
Madrid, 21 d’octubre de 2017.

