VIII Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana

1960 – 1980. TRANSICIONS I CANVIS
A LES TERRES DE PARLA CATALANA
10, 11 i 12 de novembre de 2011
Museu d'Història de Catalunya / Citilab de Cornellà de Llobregat

PROGRAMA
Dijous,
Auditori
19.00 h
19.30 h

10 de novembre.
del Museu d'Història de Catalunya (Pl. Pau Vila, 3. Barcelona)
Obertura del congrés
Conferència inaugural. Jordi Borja (UOC): "La ciutadania productora dels canvis i de les transicions"

Divendres, 11 de novembre
Citilab (Pl. Can Suris, s/n. Cornellà de Llobregat)
Àmbit 1. Ideologia, cultura i identitats
9.30 h. Ponència. Carles Santacana (UB): "Noves idees i praxi cultural en una societat en canvi sota la
dictadura"
10.45 h. Ponència. Sebastià Serra (UIB): "La producció cultural i la difusió de les idees, de la dictadura a la
democràcia a les Illes Balears"
11.30 h. Relació de comunicacions. Enric Prat (CEMS-UPF)
Àmbit
16.00
16.45
17.30
18.30

2.
h.
h.
h.
h.

Moviments socials
Ponència. Jaume Botey (UAB): "Església i moviments de resistència antifranquista a Catalunya".
Ponència. Xavier Domènech (UAB): "Moviments socials, societat civil i canvi polític a Catalunya".
Relació de comunicacions. Mercè Renom (CEMS-UPF i CECBLL)
Conferència. Andreu Balent: "Visió amb compromís des de la Catalunya del Nord (1967-1977)"

Dissabte, 12 de novembre
Citilab (Pl. Can Suris, s/n. Cornellà de Llobregat)
Àmbit 3. Associacionisme i sociabilitat
9.30 h. Ponència. Josepa Cucó (UV): "Sociabilitats de gènere: descobertes i noves conquestes"
10.45 h. Ponència. Montserrat Duch (URV): “Sociabilitat popular a la Catalunya del segon franquisme: espais
de llibertat en construcció”
11.30 h. Relació de comunicacions. Marc Andreu (historiador i periodista)
12.30 h. Taula rodona. Moderador: Ramon Arnabat (URV)
Inscripcions:
Presentació de comunicacions:
Extensió màxima de les comunicacions:trenta mil
caràcters, notes incloses. S'han de lliurar
corregides ortogràficament.
Cal enviar els textos en suport informàtic (PC,
processador de textos Word) i en paper,
especificant l'autor, universitat i/o centre d'estudis,
l'àmbit d'adscripció de la comunicació i la versió del
programa utilitzat a: CCEPC: c/ Carme, 47 (IEC)
08001 Barcelona. A/e: ccepc@iec.cat
Terminis d'inscripció
29 de juliol de 2011. Inscripció del títol de la
comunicació i resum de mil caràcters.
14 d'octubre de 2011. Lliurament del text sencer
de la comunicació. Inscripció com a assistent, fins
el mateix dia.
Modalitat d'inscripció
Normal: 50€ (amb actes).
Reduïda: Socis dels centres d'estudis, membres de
l'IEC i comunicants 30€ (amb actes) 20€ (sense
actes).
L'import de la inscripció es farà efectiu mitjançant
transferència bancària al compte de la CCEPC
2100-0610-50-0200085399 de "la Caixa". Cal fer
arribar a la CCEPC la butlleta d'inscripció
acompanyada d'una còpia del resguard de la
transferència i, en el cas del pagament reduït,
còpia de l'acreditació corresponent.

Trobareu la butlleta d'inscripció a l'apartat dedicat al
congrés del portal de l'Institut Ramon Muntaner
www.irmu.org

Organitza:

Amb el suport de:

Més informació: CCEPC. c/ Carme, 47. 08001 Barcelona. Tel. 933248585 ext. 131 ccepc@iec.cat www.ccepc.org

