
El cinquantenari dels esdeveniments que al llarg de 1968 
van commoure societats molt diverses de la geografia 
mundial constitueix una oportuna ocasió per reflexionar-
hi i examinar els elements que permeten traçar tant 
vinculacions com disparitats entre els diferents casos.

Es tractaria, en aquest sentit, d’aprofundir en el coneixement d’aquells 
processos, tot aportant i compartint mirades que, per bé que sense 
pretensió d’exhaustivitat, sí que posin de relleu tant els trets comuns 
dels fenòmens estudiats com la seva àmplia diversitat geogràfica i 
social. Igualment, convindrà prendre en consideració les múltiples ves-
sants des de les quals se’n pot abordar l’estudi: perspectives socials, 
polítiques i culturals, totes elles susceptibles d’articular-se per oferir 
una comprensió més integral de l’objecte de recerca. 

Finalment, però no en ordre d’importància, caldrà inscriure la data 
de 1968 en una temporalitat molt més extensa —els anys seixanta 
i fins a mitjan setantes— durant la qual es van desenvolupar pro-
cessos d’índole molt diversa que resulten ineludibles per explicar el 
que s’esdevingué aquell any i que constitueixen, en el seu conjunt, 
l’objecte més ampli al millor coneixement del qual s’aspira a contri-
buir amb la present proposta. Precisament el títol que l’encapçala, 
68s, pretén reflectir tota la pluralitat temàtica i tota l’amplitud crono-
lògica del fenòmen estudiat.
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Divendres 30 de novembre

08:45. Acollida

09:10. Inauguració 

09:30 a 13:00. Ponències i debat
Modera: Francesc Vilanova (UAB)
Els anys 68: contestacions mundialitzades. 
Jaime Pastor (UNED)
Prosperitat econòmica i contestació social: les 
mobilitzacions obreres al món occidental. Xavier 
Vigna (Université Paris Nanterre)

Pausa cafè
Debat

15:15 a 18:00. Ponències i debat
Modera: Carme Molinero (UAB)
“La revolució no es farà sense les dones”. 1968 i 
el moviment feminista. Mónica Moreno (Universitat 
d’Alacant)
Les revolucions sexuals en la petja del 68. Brice 
Chamouleau (Université Paris 8)
Debat

09:00 a 11:00. Presentació i debat de comunicacions
Moderen: Xavier Domènech (UAB) i Steven Forti (UAB)

Pausa cafè

11:30 a 13:00. Ponència i debat
Modera: Martí Marín (UAB) 
“Mai més sense fusells”. La crítica de les armes a 
l’Europa dels anys 68. Pau Casanellas (UAB)
Debat

15:15 a 18:00. Ponències i debat
Modera: Pere Ysàs (UAB) 
“Sois jeune et tais-toi”: variacions sobre militància 
juvenil dels seixanta. Aránzazu Sarria Buil (Université 
Bordeaux Montaigne)
“Soyez réalistes, demandez l’impossible”. Les uto-
pies properes al fil de 1968. Zoraida Carandell (Univer-
sité Paris Nanterre)
Debat

18:00 a 18:15. Cloenda

PROGRAMA

Dijous 29 de novembre

Per participar en el congrés cal inscriure-s’hi i abonar la quota 
corresponent:
Investigadors/es que presenten comunicació (els textos seran 
recollits en una publicació amb ISBN): 35 €. 
Resta de participants: 15 €
Totes les persones inscrites podran accedir online als textos de les 
comunicacions abans del congrés.
Forma de pagament: transferència bancària a favor del Centre 
d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID-UAB), fent constar 
el nom i cognoms de la persona inscrita.
Número de compte: IBAN ES68 2100 5000 5502 0020 2396 (SWIFT/
BIC: CAIXESBBXXX)
Si us plau, envieu missatge de confirmació de la inscripció a:
cedid@uab.cat.
Data límit d’inscripció: 1 de novembre de 2018

Podeu posar-vos en contacte amb l’organització del congrés a través 
de l’adreça electrònica:
 cedid@uab.cat 
I també consultar el lloc web:
http://centresderecerca.uab.cat/cedid

Seu del congrés: 
El Born Centre de Cultura i Memòria. 
Plaça Comercial 12, 08002 Barcelona

>> Del 20 de novembre al 15 de desembre, 
exposició a la Biblioteca d’Humanitats de la UAB

Per a més informacióCondicions de participació

Zoraida Carandell (Université Paris Nanterre), Brice Chamouleau (Université Paris 8), Martí Marín (Universitat Autònoma de Barcelona, UAB), 
Ricard Martínez i Muntada (UAB), Carme Molinero (UAB), Francesc Vilanova (UAB), Ricard Vinyes (Comissionat de Programes de Memòria de 
l’Ajuntament de Barcelona), Pere Ysàs (UAB), Mercedes Yusta (Université Paris 8).

Comitè Científic i Organitzador


