


E l 23 de juliol de 2016 s’acompleix 
el 80è aniversari de la fundació del 

Partit Socialista Unificat de Catalunya. 
Un fet cabdal per a la història de les 
classes treballadores i populars catala-
nes i, per tant, de la història de Catalun-
ya. El PSUC fou fonamental des de la 
seva fundació: ho fou durant els anys 
de la guerra civil i, més endavant, en 
la lluita contra la dictadura franquista, 
per les llibertats socials i nacionals de 
Catalunya, i també, fou protagonista 
durant la transició a la democràcia. El 
pes de la intervenció dels homes i do-
nes del PSUC, l’intel·lectual col·lectiu, 
en aquestes tres etapes històriques 
que han estat determinants per a con-
formar la Catalunya actual, han con-
vertit el vell Partit en un referent per a 
les generacions actuals d’historiadors 
i historiadores, i de lluitadors i lluitado-
res socials i per les llibertats. 
Per a celebrar aquest aniversari, res 
millor que organitzar un congrés 
acadèmic que permeti posar en comú 
les aportacions historiogràfiques realit-
zades en els deu anys que han passat 
des de la celebració del Primer Congrés 
d’Història del PSUC. Per aquests mo-

tius, el Grup d’Estudis República i De-
mocràcia (GERD) de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, juntament amb 
l’Associació Catalana d’Investigacions 
Marxistes (ACIM) i la Fundació Nous 
Horitzons (FNH), organitzen el Segon 
Congrés d’Història del PSUC, que es 
desenvoluparà en tres apartats: les ge-
neracions militants, els seus combats i 
el PSUC en la transició.
Comitè Organitzador
José Luis Martín Ramos (GERD-UAB)
Francisco Morente (GERD-UAB)
Giaime Pala (GERD-UAB)
Josep Puigsech (GERD-UAB)
Carme Cebrián Serret (FNH)
Antoni Lucchetti (ACIM)
Mariano Aragón (ACIM)
Manuel Bueno (FIM-Secció d’Història)

INSCRIPCIÓ
Es pot fer mitjançant ingrés en el 
compte bancari de Caixabank: 2100 

– 0424 – 33 – 0200332723; o també 
en el mateix lloc i dia de celebració del 
congrés.
El preu de la inscripció és de 20€ perso-
na i 40€ institucions.
La inscripció donarà dret al correspo-
nent certificat d’assistència. Els comu-
nicants tindran una rebaixa en el preu 
de la inscripció del 50% i dret a un cer-
tificat específic.
La inscripció serà gratuïta per als estu-
diants que acreditin la seva condició i 
també podran sol·licitar un certificat 
d’assistència.

PROGRAMA:
PRIMERA JORNADA 6 d’octubre 
9,30-10: Recepció i inscripció. 
10-10,30: Apertura del Congrés. 
10,30-11,30: Conferència inaugural: El 
moviment comunista i la lluita per la 
democràcia. 
11,30-12: En el record dels que ens 
han deixat: Francisco Fernández Buey 
i Miquel Caminal Badia; a càrrec de 
Victor Ríos i Anna Sallés.
PRIMERA SESSIÓ: Militants del PSUC 
12-14: La generació de la guerra: José 
Luis Martín Ramos; Josep Puigsech. 
Debat 
16-18: La generació de la dictadura: 
Nadia Varo; Xavier Domènech. Debat
18-20: La generació de la transició: 
Andreu Mayayo; Juan Andrade. Debat 

SEGONA JORNADA 7 d’octubre 
SEGONA SESSIÓ: Combats del PSUC
10-12: El combat cultural. Maria Cam-
pillo; Joaquim Sempere. Debat
12-14: El combat nacional. Manel 
López Esteve; Giaime Pala Debat
16-18: Combats socials. Els movi-
ments veïnals. Marc Andreu; Jordi Mir
Debat
18-20: Motor de la lluita antifranquis-
ta mobilització de masses i política 
unitària. Carme Molinero, Pere Ysàs; 
Francisco Erice. Debat

TERCERA JORNADA 8 d’octubre
10-12: Relació de comunicacions pre-
sentades al congrés
TERCERA SESSIÓ Transició i Crisi
12-14: Aproximació històrica. Carme 
Cebrián; Joan Tafalla; Ferran Gallego 
16-17,30: Taula de testimonis
17,30-19: Debat
Conclusions del congrés i cloenda

CONTACTE
Comunicacions: 
Josep.Martin@uab.cat 
Informació: 
segoncongreshistoriapsuc@gmail.
com 

COM ARRIBAR 
Pl. de Pau Vila, 3 (Palau de Mar)
08039 BARCELONA
Autobusos V17, H14, D20, V15, 39, 45, 
51, 59 i 120
Metro L4 Barceloneta.


