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El VIII Congrés de la CCEPC pretén promoure la recerca sobre els canvis ocorreguts en 
la societat, aproximadament entre 1960 i 1980, en el conjunt dels territoris de parla 
catalana, des de la perspectiva del món local—els pobles, les ciutats i els seus barris—  
amb aportacions que estudiïn aspectes vinculats a les dinàmiques o iniciatives locals 
d'àmbit social, cultural, religiós, lúdic, esportiu, reivindicatiu, ecologista-naturalista, 
feminista, educatiu, associatiu, etc. L'objectiu és analitzar a partir de l'estudi i el debat, 
la implicació participativa de les persones i els col·lectius, des del seu lloc de vida, en els 
processos de tot ordre experimentats durant aquestes dues dècades, un període de 
transformació social, efervescent i creatiu.

Barcelona, Museu d'Història de Catalunya, 10 de novembre de 2011
Cornellà de Llobregat, Citilab, 11 i 12 de novembre de 2011
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ACBL. Fons PSUC – ICV. Fotògraf: Nicolás Vargas. Difusió dels actes del Congrés de Cultura Catalana. Febrer – abril 1976



Ideologia, cultura i identitats. 

Moviments socials. 

Associacionisme i sociabilitat. 

Estudis dels corrents, 
moviments o grups des de la perspectiva de la renovació 
davant el discurs “oficial”, l'aportació de nous plantejaments, 
la capacitat de crear consciència col·lectiva i sensibilització 
social. 

Estudis sobre les incidències dels 
moviments relacionats amb les condicions de vida i del treball. 
Accions dels moviments o grups en territoris concrets.

Estudis sobre associacions 
i grups informals, les seves aportacions i incidències sobre les 
dinàmiques dels pobles i ciutats. Composició dels grups, pro-
cedències i continuïtats. Les accions. 

Es podran presentar comunicacions a qualsevol dels 
tres àmbits del congrés.
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Organitzen:

Àmbits VIII Congrés CCEPC

Amb el suport de:

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana

Patronat format per: CCEPC

Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana
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