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A

quest 2015 fa quaranta anys de la mort de Franco

i del començament de la fi del règim de dictadura que
va instaurar el 1939. Durant aquest període de temps
s’han produït canvis en tots els aspectes de la vida
política, social, econòmica, de les mentalitats i, en
general, de les llibertats individuals i col·lectives tant
a Catalunya com a l’Estat espanyol. Per a Catalunya
aquests canvis han suposat la posada en marxa d’un
règim d’autonomia, calcat, bé que amb modalitats
diferents, del que el país havia tingut abans de la
revolta militar de Franco.
El Simposi “A 40 anys de la mort de Franco” té com a
objectiu fer un balanç historiogràfic d’aquests quatre
decennis en tots els aspectes esmentats. Bé que el
Simposi se centrarà en Catalunya, les interaccions de
tot ordre entre el Principat i l’Estat espanyol que s’han
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produït aquests anys exigirà també una referència a
aquest marc més ampli, sempre per relacionar-lo amb
la realitat catalana.
Què hem fet? Què ens han deixat fer? Què hem sabut
fer? Què hem fet bé i què hem fet malament?
On som? Com albirem el futur? Cap a on volem anar?
En síntesi, el Simposi serà un balanç rigorós, que, a
partir dels instruments i mètodes analítics propis de
les ciències socials (història, demografia, economia,
sociologia, politologia, etc), ha de tenir, com a mínim,
una doble finalitat: saber on som avui i fornir reﬂexions
sobre el futur. Una vegada més, la història al servei
de la col·lectivitat, fidel al compromís que li reclama
el present il·lusionant de Catalunya, que es disposa a
construir un país nou, aprofitant les lliçons del passat
i evitant no repetir els errors que hagi pogut cometre.

Programa
8 de juliol de 2015

9 de juliol de 2015

10 de juliol de 2015

Matí

Matí

Matí

Presentació del simposi

Ponència 9

El paper emergent de les dones

Ponència 19

La seguretat i les llibertats públiques

Ponència 10

Una economia en canvi
camp, indústria, noves tecnologies

Ponència 20

Una justícia i un dret per al ciutadà

Ponència 11

Camins, carreteres i xarxes
ferroviàries, aèries i marítimes

Lliçó inaugural
La construcció i la frenada del procés autonòmic
Demografia i distribució de l’hàbitat
Ponència 1
Ponència 2

Ponència 3

Medi ambient i organització del
territori
Demografia i distribució de l’hàbitat.
La immigració. Una societat
envellida?
El municipalisme i la transformació
del país

Ponència 12

Un associacionisme plural

Ponència 13

El creixement de la diversitat
religiosa

Tarda

Els pilars bàsics del país

Ciència, comunicació i lleure

En una propera circular s’indicaran els noms dels ponents respectius. A partir d’avui s’inicia un procés de recepció de comunicacions sobre qüestions relacionades amb els temes tractats en
el simposi.
Durant el simposi, les comunicacions rebudes seran ressenyades
per un relator que en farà la síntesi, i es farà públic el nom de
l’autor o autora.
Es lliurarà certificat d’assistència als inscrits que ho sol·licitin i que
l’acreditin.

Ponència 21

Acceleració o frenada (o
desenvolupament) de la ciència
i la tecnologia

Ponència 22

L’estructura comunicacional
entre el públic i el privat

Societat Catalana d’Estudis Històrics (Institut d’Estudis Catalans)

Ponència 23

Organització i estructura del lleure
i de l’esport

Coordinació: Lluís Duran i Mercè Morales

Lliçó de clausura
La construcció de la Transició Nacional
(2010-2015)

Organitza:
Centre d’Història Contemporània de Catalunya. Departament de
la Presidència. Generalitat de Catalunya

Direcció: Jaume Sobrequés i Callicó

Consell Assessor format per membres de la Junta de la Societat
Catalana d’Estudis Històrics (SCEH) i del Consell Avaluador Científic Extern de la SCEH:

Ponència 14

Construir una normalitat per a la
llengua catalana

Ponència 15

Cultura i infraestructures culturals

Política i relacions exteriors

Ponència 16

Els reptes d’un nou sistema educatiu

Antoni Dalmau i Ribalta (SCEH)

Ponència 4

Partits polítics i itineraris electorals

Ponència 17

Una sanitat universal

Josep M. Figueres i Artigues (SCEH)

Ponència 5

Espanya i Catalunya 40 anys de
desencontres

Ponència 18

La construcció de polítiques
d’igualtat

Santiago Izquierdo Ballester (SCEH)

Ponència 6

Catalunya i Europa

Ponència 7

Una mirada històrica als Països
Catalans les Illes Balears i el País
Valencià

Tarda

Economia i societat
Ponència 8

Més o menys rics? Més o menys
pobres? La distribució de la riquesa

Jordi Cassasas i Ymbert del Consell Avaluador Científic Extern de
la SCEH

Joaquim Nadal i Farreras (SCEH)
Alfred Pérez-Bastardas (SCEH)
Josep M. Roig i Rosich (SCEH)
Josep M. Solé i Sabaté del Consell Avaluador Científic Extern de
la SCEH

