
CRIDA A LA PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS 

       

SIMPOSI 

El Congrés de Cultura Catalana. Un balanç des de l’actualitat 

Recuperació de la memòria històrica en el marc de la Transició 

Divendres 30 de juny i dissabte 1 de juliol de 2017 
Institut d’Estudis Catalans (Carrer del Carme, 47, Barcelona) 

 
Durant tot el 2017 el Congrés de Cultura Catalana celebra el seu 40è aniversari i des de la Fundació 
que porta el seu nom volem reivindicar la importància que va tenir durant la Transició.  

El 28 de gener de 1975, encara sota la dictadura franquista, la Junta de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Barcelona va aprovar l’organització d’un Congrés en defensa de la cultura catalana. Aquell 
Congrés va ser la primera mobilització ciutadana massiva organitzada, més enllà de les 
manifestacions de la protesta antifranquista, i va aplegar més de 12.000 participants arreu del 
territori en els diferents àmbits de debat que van assentar les bases de les noves estructures que 
necessitava el país. 

Quaranta anys després, la Transició ja forma part de la història. I el Congrés de Cultura Catalana és un 
dels elements més rellevants del patrimoni col·lectiu que ens va deixar la aquest moment.  

Així doncs, el simposi “El Congrés de Cultura Catalana. Un balanç des de l’actualitat” vol reunir 
persones que des de l’àmbit acadèmic puguin aportar coneixement i treballs sobre la història del 
Congrés de Cultura Catalana en el marc del Franquisme (pre-Congrés) i la Transició (celebració CCC) 
en els següents eixos temàtics: 

• El Congrés i la Transició. 
• L’abast territorial del Congrés (PPCC). 
• L’herència dels àmbits del Congrés. 
• El Congrés com a factor de mobilització de la societat civil. 
• Les campanyes del Congrés i el seu impacte social. 

 
S’obre una crida a presentar comunicacions sobre els temes de la llista anterior. Les comunicacions 
aprovades pel comitè científic seran llegides a la sessió del divendres 30 de juny. Els centres d’estudis 
presentaran el dissabte 1 de juliol.  

Si desitgeu presentar una comunicació, us preguem que ens envieu un títol i un resum de 300 
paraules en català abans del 18 d’abril a l’adreça info@fundccc.cat.  

Comitè científic: Agustí Alcoberro, Jaume Claret, Lluís Duran, Òscar Jané, Isidor Marí, Enric Pujol, Montserrat 
Tresserra, Marta Rovira, Ivan Serrano i Jaume Subirana. 
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