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Organitzat per:  
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universitat de Barcelona (CeHI-uB)

Amb la col·laboració de: 
Ministerio de economía y Competitividad (HAr2013-41460-P) 
departament d’Història i Arqueologia de la uB 
Comissió del Centenari de la revolució russa de 1917

La revolució russa de 1917 és un dels esdeveniments que han marcat més profundament el denominat curt segle xx, iniciat el 1914 amb la 
I Guerra Mundial i finalitzat el 1991 amb la desaparició de la unió Soviètica, totes dues fites estretament lligades a la pròpia revolució. estem 
davant d’un fet que va traspassar les fronteres russes sacsejant la vida política i social de bona part del món, va servir tant de referent com de 
fantasma a l’hora de mobilitzar tota mena d’energies i recursos a multitud de països, i va donar lloc a la formació d’una potència política, eco-
nòmica i militar que protagonitzaria els grans episodis històrics del segle passat. 

Justament per això, amb motiu de la commemoració del centenari de la revolució russa (1917-2017), des del Centre d’estudis Històrics Inter-
nacionals de la universitat de Barcelona, a través del seu grup de recerca consolidat GrAnMA (Grup de recerca i Anàlisi del Món Actual), posem 
en marxa un Congrés internacional per recollir les aportacions, dins del camp de la recerca històrica, sobre la revolució i el seu impacte a nivell 
internacional. Les aportacions científiques, en forma de comunicació, han d’anar adreçades a alguns dels sis àmbits en els quals s’estructurarà 
el Congrés: 

Fotògraf: Yorgos Arvanitis
Film: "To Vlemma tou Odyssea" (1995) de Theo Angelópulos



Condicions de participació

Butlleta d’inscripció

CENTENARI DE LA REVOLUCIÓ RUSSA (1917-2017)

Congrés Internacional, Barcelona del 25 al 27 d’octubre de 2017

CoGnoMS I noM:  .......................................................................................................................................................................................

AdreÇA PoSTAL:  .........................................................................................................................................................................................

TeLÈFon:  ........................................................................................................................................................................................................

AdreÇA eLeCTrÒnICA:  ............................................................................................................................................................................

CenTre de TreBALL/d’eSTudI: ..............................................................................................................................................................

PreSenTA CoMunICACIÓ? SÍ no

Comunicacions

els terminis per a la presentació de les comunicacions 
són els següents:

Propostes de comunicació: : Fins al 30 d’octubre de 
2016, per correu electrònic. Cal incloure les següents 
dades: cognoms i nom del comunicant, estudis o 
professió, centre de treball o recerca, telèfon, adreça 
electrònica, títol de la comunicació, breu resum de 
500-700 caràcters i àmbit en el qual s’adscriu.

Acceptació: 15 de novembre de 2016.

Lliurament: Fins al 30 de juny de 2017.
Per a presentar comunicació, és imprescindible 
formalitzar la inscripció al congrés.

Extensió: un màxim de 30.000 caràcters amb espais 
i notes incloses, en format electrònic exclusivament 
(tractament de textos compatible amb PC: Word, 
open office).

Idiomes: català, castellà, anglès.

Format: es comunicarà un cop acceptada la 
comunicació.

Comité científic:  Grup de recerca i Anàlisi del Món 
Actual (GrAnMA)

 Coordinador: Antoni Segura

Per participar en el congrés cal inscriure-s’hi i abonar 
una quota de 30€. el termini d’inscripció s’obrirà l’1 de 
juny de 2016 i es tancarà el 30 de juny de 2017.

Forma de pagament

Transferència bancària a favor del Centre d’estudis 
Històrics Internacionals de la universitat de Barcelona. 
S’ha de fer constar a l’ingrés el concepte CEHI Congrés

número de compte bancari:
IBAN ES23 2100 3642 1122 0009 3938

envieu el justificant d’ingrés i la butlleta d’inscripció 
adjunta, emplenada amb les vostres dades, a:

Centre d’Estudis Històrics Internacionals-Pavelló 
de la República (CEHI-ABPR)
Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, 34-36 
08035 Barcelona eSPAnyA

Mail: cehi@ub.edu


