
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGONA CIRCULAR 

 

Com vam anunciar el passat mes de març, els dies 11-13 d’octubre del 2019 se 

celebrarà a Barcelona el II Congrés Les Altres Protagonistes de la Transició: 

Mobilitzacions Socials i Esquerra Radical. L’encontre pretén donar continuïtat al 

congrés Las Otras Protagonistas de la Transición, organitzat a Madrid els dies 24-25 de 

febrer del 2017, així com a les jornades Altres protagonistes de la Transició, celebrades 

a Barcelona els dies 26-30 de setembre d’aquell mateix any. 

Amb la intenció de mantenir l’elevat nombre de contribucions i la qualitat dels debats 

d’aquelles trobades, fem una crida a la participació en aquest II Congrés a través de dues 

modalitats. Per una banda, per mitjà de l’aportació de testimonis de trajectòries militants 

o de vida, als quals volem donar un espai preferent. Així, apel·lem a la participació de 

qualsevol persona que durant els anys setanta i principis dels vuitanta tingués algun tipus 

d’implicació en espais polítics o socials d’esperit transformador i radical. Per altra banda, 

obrim també un període de recepció de propostes de comunicació per presentar els 

resultats de recerques en curs o finalitzades sobre les temàtiques objecte d’atenció del 

congrés. 



 

Els eixos temàtics a partir dels quals s’estructuraran les sessions seran els següents: 

§ Organitzacions polítiques i espais de militància. 
§ Moviment obrer. 
§ Moviment estudiantil i món educatiu. 
§ Moviments socials urbans. 
§ Feminismes. 
§ Moviments d’alliberament sexual i LGTB+. 
§ Antimilitarisme i pacifisme. 
§ Ecologisme. 
§ Moviments pagesos i rurals. 
§ Contracultura. 
§ Espais i pràctiques punitives i lluita antirepressiva. 
§ Antipsiquiatria. 

 

Les propostes de participació, sigui en el format de testimonis o en el de comunicació, 

caldrà fer-les arribar a l’adreça de correu electrònic congrestransicio2019@gmail.com. 

En el cas de les propostes de comunicació, hauran de constar d’un títol i un breu resum 

del contingut (de 200 paraules com a molt), així com de les dades personals de contacte. 

El límit per enviar propostes de comunicació serà el 31 d’octubre del 2018, i 

respondrem en confirmació de la seva acceptació el 30 de novembre del 2018. Els textos 

de les comunicacions (d’unes 7.500 paraules), que podran ser en català, castellà, gallec 

o basc, es podran enviar fins al 30 de juny del 2019. 

 

 

 

 Barcelona, juliol del 2018 

 



COMITÉ 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 Galán, Josep 

Maria Solé Soldevila, Enrique Tudela Vázquez. 

 

COMITÉ CIENTÍFIC: David Beorlegui, Claudia Cabrero Blanco, Montse Cervera, 

Brice Chamouleau, Emili Cortavitarte, 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, Joaquim Ortín, Jaime Pastor, Nerea Perez 

Ibarrola, 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/ 


