
Cicle de conferències
“Catalunya i la Societat de Nacions”

En el marc del 95è aniversari de la Conferència  
de Barcelona sobre Comunicacions i Trànsit

Barcelona, maig de 2016
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Entrada lliure

Per més informació i inscripcions: 
Societat Catalana d’Estudis Històrics 

Institut d’Estudis Catalans
Sala Pi i Sunyer

Carrer del Carme 47, 08001 Barcelona 
Tel. 93 324 85 84

sceh@iec.cat

Certificat d’assistència: Als inscrits que ho 
sol·licitin i assisteixin a totes les sessions 
se’ls lliurarà un certificat d’assistència.

Totes les conferències, exceptuant la visita 
comentada, tindran lloc a:
Institut d’Estudis Catalans

carrer del Carme, 47
Barcelona

Direcció:
Manuel Manonelles i Tarragó

Jaume Sobrequés i Callicó

Coordinació:
Mercè Morales Montoya

Amb la col·laboració de:

mailto:sceh@sceh.cat


Del 10 de març al 20 d’abril de l’any 1921, fa 95 

anys, tingué lloc a Barcelona la 1ª Conferèn-

cia Internacional de Comunicacions i Trànsit, 

organitzada per la Societat de Nacions.

Es tracta de l’única conferència internacio-

nal d’abast global realitzada a Barcelona, 

de la qual en sorgí un conjunt de tractats 

internacio nals d’aplicació universal coneguts 

com les Convencions de Barcelona. També 

en resultà la creació de l’Organització Inter-

nacional de Comunicacions i Trànsit que, en-

tre d’altres, fomentaria importants mesures 

com l’estandardització de la senyalització del 

transport terrestre (senyals de circulació) o el 

sistema de passaports.

Tot i que rellevant, la Conferència de Barcelo-

na no fou l’única relació que Catalunya man-

tingué amb la Societat de Nacions. Més aviat 

marcà l’inici d’una interacció rica i intensa, 

fruit també d’uns moments d’ebullició polí-

tica, però també nacional, cultural i social al 

nostre país.

Aquest és el motiu d’aquest cicle, que fa una 

primera aproximació al que fou un moment 

de grans aspiracions i projectes, tant a nivell 

global com a Catalunya, que malauradament 

es veurien estroncades —en ambdós casos— 

per les dictadures de matriu feixista de mit-

jans del s. XX.

PROGRAMA

DIMARTS, 10 DE MAIG DE 2016

19:00 h Presentació del cicle de conferències

 Jordi Solé, secretari d’Afers Exteriors i de 
la Unió Europea, Generalitat de Catalunya 

 Joandomènec Ros, president de l’Institut 
d’Estudis Catalans

 Jaume Sobrequés, president de la 
SCEH i director del Centre d’Història 
Contemporània de Catalunya 

 “El món a Barcelona: 95è aniversari 
de la  Conferència Internacional de 
Comunicacions i Trànsit”

 Manuel Manonelles, director general 
d’Afers Multilaterals i Europeus de la 
Generalitat de Catalunya

DIMARTS, 17 DE MAIG DE 2016

19:00 h “Un periodista i un jurista: Eugeni 
Xammar i Francesc Maspons, dos catalans 
a la Societat de Nacions”

 Joaquim Torra, editor i director del Centre 
d’Estudis de Temes Contemporanis

 Ferran Armengol, jurista i professor 
associat de la Universitat de Barcelona

DIMARTS, 24 DE MAIG DE 2016

19:00 h “Joan Estelrich i la paradiplomàcia 
catalana a la Societat de Nacions”

 Borja de Riquer, catedràtic d’Història 
Contemporània de la Universitat Autònoma 
de Barcelona

 Arnau Gonzàlez, professor d’Història 
Moderna i Contemporània de la Universitat 
Autònoma de Barcelona

DIMARTS, 31 DE MAIG DE 2016

19:00 h Visita comentada: El fons de la Societat de 
Nacions de la Biblioteca de Catalunya


