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SIGUEM REALISTES, 
DEMANEM L’IMPOSSIBLE 

CELEBREM MIG SEGLE DEL MAIG DEL 68’ 
Cinc dècades després de les grans mobilitzacions de protesta social arreu 
d’Europa on la ciutadania va cridar lemes com «Prohibit prohibir», «Fes l’amor 
i no la guerra» o «La imaginació al poder», a Santa Coloma volem tornar a 
abordar aquells moviments revolucionaris i els canvis que es van desencade-
nar, en una nova edició del Curs de filosofia per la pau. En aquesta setena edi-
ció, a més de tractar el Maig francès, enguany volem aprofundir en les diferents 
sacsejades socials i polítiques, de major o menor dimensió, que es van produir en 
punts tan distants del planeta com Praga, el Japó o Mèxic.

Vist amb perspectiva aquests canvis utòpics no es van produir fins al punt 
d’albirar un nou ordre mundial. Malauradament, l’establishment controlat per 
les elits econòmiques i financeres va trobar ràpidament la manera de demonit-
zar aquelles mobilitzacions, les quals sí que van servir per sembrar una llavor 
que, a poc a poc, ha democratitzat les nostres societats; els drets sindicals, la 
defensa de la igualtat entre homes i dones, el dret a la protesta, l’art subversiu 

són herències d’aquells moviments que avui dia imprimeixen la seva empremta 
en les noves formes d’activisme social.

Amb sis interessant sessions, el Curs, organitzat per la Lliga dels Drets dels 
Pobles i l’Ajuntament de Santa Coloma, oferirà una aproximació als grans 
dilemes que sacsegen el món, des de llavors fins ara: la lluita pels drets civils 
als Estats Units, les conseqüències de la guerra de Vietnam, la Primavera de 
Praga, els nous temps pel feminisme i les revoltes polítiques, socials i culturals 
del 1968 a París i a Mèxic. 

Les sessions són gratuïtes i obertes a tothom! Us 
animo a participar-hi i a imbuir-vos de l’esperit rei-
vindicatiu d’aquells temps, avui també necessari.

Núria Parlon Gil, alcaldessa 
de Santa Coloma de Gramenet



VII CURS FILOSOFIA PER LA PAU

MIG SEGLE 
DEL MAIG DEL 68, 
L’ANY DE 
LES REVOLUCIONS

Sota les llambordes, està la platja!

De la gran mobilització contra la guerra al Vietnam a les revoltes de 
Mèxic, de les protestes estudiantils que hi va haver al Japó a la Prima-
vera de Praga, 1968 és l’any de la revolta política, social i cultural. 

El maig de 1968, els joves estudiants francesos es van mobilitzar contra 
la societat de consum i el govern. Els treballadors s’hi van sumar. Eren 
les protestes més importants viscudes fins al moment i el seu esperit es 
van estendre per Europa i el món: «Prohibit prohibir»; «la llibertat co-
mença per una prohibició», «La imaginació al poder», «Siguem realistes, 
demanem l’impossible!» Els seus lemes encara ens inspiren? 

A Europa, el punt neuràlgic va ser París, però no va ser-ne l’únic.

22 d’octubre 
PreSeNtaCió del CiCle 
la lluita PelS dretS CivilS 
alS eStatS uNitS
José Manuel Rúa
Professor d’Història Contem-
porània a la Universitat de 
Barcelona. 

29 d’octubre
vietNam: la Guerra 
que va dividir uN PaíS
Enric Prat Carvajal
Historiador i professor de 
Ciència Política  a la Universi-
tat Autònoma de Barcelona. 

5 de novembre
el 68 fraNCèS
Enric Prat Carvajal
Historiador i professor de 
Ciència Política  a la Universi-
tat Autònoma de Barcelona. 

12 de novembre
el 68 a mèxiC
José Manuel Rúa
Professor d’Història Contem-
porània a la Universitat de 
Barcelona. 

19 de novembre
la Primavera de PraGa
Andreu Mayayo
Catedràtic d’Història Con-
temporània a la Universitat de 
Barcelona.

26 de novembre
el femiNiSme 
de la dèCada de 1960
Maria de la Fuente
Professora de Ciència Política 
a la Universitat de Girona.  

en aquest curs 
farem un repàs als 
grans temes que 
sacsegen el món 
des de fa 50 anys. 

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA ABANS DEL 18 D’OCTUBRE A:  
· cooperacio@gramenet.cat. 
· Departament de Cooperació i Solidaritat 
  tel. 93 462 40 00 (extensió 2751)

La participació és 
gratuïta, però es 
demana compromís 
d’assistència. 

Es lliurarà un certifi-
cat al final del Curs.

Organització: lliga dels drets dels Pobles 
Col·laboració: ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet
Coordinació: Glòria Gumí (la lliga dels 
drets dels Pobles)

LLOC 
espaI per la pau 
(crJ mas fonollar)
Horari:
De 19 a 21 hores


