
Primera circular 

 

II Congrés 

Les Altres Protagonistes de la Transició: 

Mobilitzacions Socials i Esquerra Radical 

 

Els dies 24-25 de febrer del 2017 es va celebrar a Madrid el congrés Las Otras 

Protagonistas de la Transición, que va tenir continuïtat, els dies 26-30 de setembre a 

Barcelona, en les jornades Altres protagonistes de la Transició. Un dels objectius dels 

organitzadors va ser donar ressò en els mitjans acadèmics i concedir una major 

visibilitat als moviments socials i a les propostes revolucionàries que van proliferar als 

anys setanta, així com permetre una reflexió en profunditat sobre les característiques del 

procés de canvi polític que va desembocar en l’actual democràcia parlamentària i cap al 

qual molts d’aquells col·lectius van dirigir una mirada crítica. 

L’elevat nombre de comunicacions presentades (al voltant d’un centenar), fruit 

tant d’experiències militants com de treballs d’investigació, demostra l’interès generat 

per la temàtica, del qual és també una prova palpable l’increment significatiu que han 

experimentat en els últims anys els estudis que s’hi han dedicat. El contingut de les 

comunicacions i dels debats que van suscitar, organitzats en 21 meses-taller, va 

contribuir a posar en relleu el paper dels col·lectius i moviments que aspiraven a un 

canvi radical, en un període que va ser, de fet, el de la seva gran eclosió. L’amplitud 

dels temes abordats ens dóna una idea de la multiplicitat d’actors implicats: des del 

moviment obrer a l’estudiantil i el veïnal, des del moviment LGTBI i el feminisme a 

l’ecologisme, el pacifisme i l’antimilitarisme, des de comunistes a autònoms i 

llibertaris. 

Recollint la proposta del comitè organitzador de la trobada de Madrid, i amb la 

intenció de mantenir viu el seu esperit i objectius, anunciem l’organització del II 

Congrés Les Altres Protagonistes de la Transició: Mobilitzacions Socials i Esquerra 

Radical, que se celebrarà a Barcelona els dies 11-13 d’octubre del 2019. 

 

Barcelona, març del 2018 

http://congresotransicion2017.wordpress.com/
http://congresotransicion2017.wordpress.com/
http://fundacionssegui.org/barcelona/altres_protagonistes_transicio/


 

Comitè Organitzador: Ivan Bordetas, Pau Casanellas, Cristian Ferrer González, Joan 

Gimeno Igual, César Lorenzo Rubio, Ricard Martínez i Muntada, Carlos Ángel Ordás, 

Helena Saavedra Mitjans, Anna Sánchez Sorribes, Jordi Sancho, Josep Maria Solé 

Soldevila, Enrique Tudela Vázquez. 

Comitè Científic: David Beorlegui, Claudia Cabrero Blanco, Montse Cervera, Brice 

Chamouleau, Eva Fernàndez, Meritxell Ferré Baldrich, Enrique González de Andrés, 

Martí Marín, Sara Martín Gutiérrez, Jordi Mir Garcia, Justa Moreno, Mónica Moreno 

Seco, Pedro Oliver Olmo, Jaime Pastor, Pablo Sánchez León, Aránzazu Sarria Buil, 

Gonzalo Wilhelmi. 

Col·laboren: Fundació Salvador Seguí, Ateneu Popular de 9 Barris, Centre d’Estudis 

sobre Dictadures i Democràcies (CEDID-UAB), Centre d’Estudis sobre Moviments 

Socials (CEMS-UPF) 

 

     

    
   

 

 

https://congrestransicio2019.wordpress.com/ 

 

https://congrestransicio2019.wordpress.com/
https://congrestransicio2019.wordpress.com/cedid-logo/
https://congrestransicio2019.wordpress.com/1184671829_ateneu/
https://congrestransicio2019.wordpress.com/fsscat/
https://congrestransicio2019.wordpress.com/captura-de-pantalla-2018-03-13-a-las-15-33-14/

