‘NENS I JOVES EN LES DICTADURES EUROPEES’
Del 21 de febrer al 4 d’abril de 2006
Nens i Joves en las dictadures europees és un cicle de conferències dirigit a professionals i estudiants
d’Humanitats i Ciències Socials, encara que s’adreça també al públic en general.
Resulta cada cop més evident que els règims autoritaris europeus d’entreguerres no només es
mantingueren al poder gràcies a la repressió, si no que demostraren un especial interès en ampliar la
base de suport social de que disposaven. Nens i joves desenvoluparen un important paper en aquest
camp, com present i futur del país, essent per tant objecte d’una especial atenció. No només foren
objecte d’enquadrament i adoctrinament a través d’institucions polítiques (com és el cas del Front de
Joventuts i els seus paral·lels europeus) si no que també per a ells es dissenyaren específiques
polítiques socials amb objectius assistencials, de control social i, de forma destacada, de reinserció
social per aquells sectors més desfavorits i marginats.
Cas paradigmàtic resulta ser el Tribunal Titular de Menors, instrument punitiu, al mateix temps que
assistencial, de control social i de reeducació de nens i joves menors d’edat en el context de postguerra
marcant la lluita diària per la supervivència. A pesar del seu ampli abast social, en el cas espanyol,
aquestes polítiques resulten encara inexplorades per la historiografia dedicada al període franquista. La
voluntat de subsanar aquesta manca d’estudis al respecte, és la motivació essencial del present
seminari. Des d’una perspectiva comparada i a la llum de las investigacions realitzades en altres països
europeus es pretén aprofundir en el coneixement de les polítiques socials -en concret les dirigides a
nens i joves, i prioritàriament en la relació directa amb la pobresa i la marginació- que incidiren en la
voluntat d’articulació d’un consens bàsic entorn al règim franquista.

PROGRAMA
q

Dimarts, 21 febrer.
Presentació del seminari
Akemi Saito (Universidad de Málaga/ Universidad de Utsnomiya)
Niños y Jóvenes en el Japón: encuadramiento y adoctrinamiento en la larga guerra de
Asia-Pacífico (1931-1945)

q

Dimarts, 28 febrer.
Josep Gelonch Solé (Universitat de Lleida):
Jóvenes y fascismo en Italia.

q

Dimarts, 7 de març.
Esmeralda Muñoz Sánchez (Universidad de Castilla-La Mancha/ Universidade Nova de
Lisboa)
Jóvenes y fascismo en Portugal.

q

Dimarts, 14 de març
Toni Morant (Universitat de València):
Jóvenes y nazismo.

q

Dimarts, 21 de març.
Josep A. Cañabate Vecina (Universitat de les Illes Balears):
Juventud y franquismo en España: el Frente de Juventudes (1940-1960).

q

Dimarts, 28 de març.
Sofía Rodríguez López (Universidad de Almería):
Niñas y jóvenes en el franquismo.

q

Dimarts, 4 d’abril.
Carme Agustí Roca (Universitat de Lleida):
Los Tribunales Tutelares de Menores y la justicia franquista
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Dates de matriculació: 21 al 31 de març de 2006
(inscripcions a la secretaria del Departament)
Sol·licitats per a aquest seminari 2 crèdits de lliure elecció per la UdL
Preu amb reconeixement de crèdits: 30€
Assistència lliure
Les sessions tindran lloc a l’ aula 1.33A de l’Edifici del Rectorat a les 19h.

Amb el suport de: Ministerio de Ciencia y Tecnología, Vicerectorat de Recerca i Innovació
(UdL), Vicerectorat d’Activitats Culturals i Facultat de Lletres (UdL).
Aquest seminari s’inscriu en el marc del projecte del MEC “Niños y jóvenes en regímenes
autoritarios: una perspectiva comparada” ( HUM2004-00807), vigent entre 2004-2007.

