
1 
 

   
 

El Congrés de Cultura Catalana. Un balanç des de 
l’actualitat 
 
Divendres 30 de juny i dissabte 1 de juliol de 2017. 
Institut d’Estudis Catalans (Carrer del Carme, 47, Barcelona). 
 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
Enguany i durant tot el 2017, el Congrés de 
Cultura Catalana celebra el seu 40è 
aniversari. Des de la Fundació que porta el 
seu nom volem reivindicar la importància 
que va tenir aquest esdeveniment 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, però cal reivindicar 
encara el Congrés de Cultura Catalana com un dels elements més rellevants del 
patrimoni col·lectiu que ens va deixar aquell moment. Tant des del punt de vista de la 
memòria col·lectiva, com des del punt de vista estricte de l’anàlisi històrica, el Congrés 
representa un dels fenòmens més rellevants de la transició pel que fa a la mobilització 
de la societat civil.  
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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 recerca 
sobre la història del Congrés de Cultura Catalana en el marc del Franquisme (pre-
Congrés) i la Transició (celebració del CCC) des de les diferents disciplines de les 
ciències socials (història, sociologia, sociolingüística, etc.). El Congrés va tenir una 
dimensió polièdrica que inclou la participació d’acadèmics, entitats i ciutadans en un 
mateix debat, que es va desplegar en 25 àmbits i que va comptar amb 
l’acompanyament de diverses campanyes de sensibilització (patrimoni natural, llengua 
oficial, etc.) així com nombroses activitats culturals. En el seu conjunt, el Congrés 
representà una “renaixença” de la societat civil i l’existència d’un vincle entre el passat 
pre-franquista i la nova situació que es produïa els anys 1975-1977.  
 

DESTINATARIS 
 
El Simposi tindrà un caràcter acadèmic i es convida a participar-hi a investigadors/es, 
acadèmics, grups de recerca i alumnat universitari que estigui interessat en aprofundir 
en el tema. El Simposi tindrà dues parts. La primera part tindrà un format de taules 
rodones amb ponents que parlaran del Congrés des de diversos angles temàtics i 
perspectives. En la segona part es farà especial referència a la dimensió local que va 
tenir el Congrés. El Simposi es tancarà amb una taula rodona amb persones que hi van 
participar. 

ENTITATS I GRUPS DE RECERCA COL·LABORADORS 
 
Institut d’Estudis Catalans 
Institut Ramon Muntaner (IRMU) 
Coordinadora de Centres d’Estudis Locals 
Mirmanda 
IdentiCat (UOC) 
GEHCI (UB) 

COMITÈ CIENTÍFIC 
 
Agustí Alcoberro, Lluís Duran, Montserrat Treserra, Jaume Subirana, Jaume Claret, Ivan 
Serrano, Isidor Marí, Enric Pujol, Giovanni Cattini.  

EIXOS TEMÀTICS PER A LA CRIDA A LES COMUNICACIONS 
 

• 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. 

http://www.iec.cat/
http://www.irmu.org/
http://www.ccepc.org/
http://mirmanda.blogspot.com.es/2016/01/debat-inedit-del-congres-observar-les.html
http://in3.uoc.edu/opencms_in3/opencms/webs/grups_de_recerca/identicat/ca/index.html
http://www.ub.edu/gehci/index_cat.htm
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PROGRAMA PROVISIONAL 
 
CONFERÈNCIA INAUGURAL 

1a sessió: Els límits de la Transició als Països Catalans 

2a sessió: El CCC i la mobilització des del territori 

3a sessió: Els continguts del CCC i la seva vigència 

CLOENDA: Taula rodona de participants al Congrés 

 

CALENDARI

 

INSCRIPCIONS 
 
Inscripció fins el 2 de juny: 30,00 € 
A partir del 3 de juny: 40,00 € 
Estudiants no graduats: 10,00 € 
 
Cal inscriure’s a través del formulari d’inscripció i fer el pagament al compte corrent 
següent indicant nom i cognoms: ES82.0182.3326.7802.0013.4846. 
 

PATROCINI 
 
La commemoració del Congrés de Cultura Catalana compta amb la implicació i el 
patrocini de la Fundació Antigues Caixes i BBVA CX, així com de diversos ajuntaments i 
entitats. www.congresculturacatalana.cat 
 

17 d'abril 

Termini per enviament 
de resums 

31 de maig 

Notificació d’acceptació 

2 de juny 

Inscripció reduïda 

30 de juny i 1 de juliol 

Dies del Simposi 

https://goo.gl/forms/mEpQFOYjoemPGQzq1
http://www.congresculturacatalana.cat/
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