
ABRIL-MAIG 2018

Si tens el carnet de Biblioteques 
de Barcelona i vols rebre 
informació de les activitats de  
la teva biblioteca, dona’t d’alta  
al butlletí electrònic a  
www.mesbiblioteques.cat.

Si vols saber més coses de  
totes les activitats i novetats de 
Biblioteques de Barcelona, entra a 
www.barcelona.cat/biblioteques 
o descarrega’t l’app mòbil 
BibliosBCN.
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http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/serveis-al-mobil
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/serveis-al-mobil
https://twitter.com/hashtag/1968


Hi col·laboren:

  

dimarts 24 d’abril, 19 h

El 68, fenomen global
Andreu Mayayo, catedràtic d’història contemporània 
Biblioteca Poblenou - Manuel Arranz (Joncar, 35)

dijous 3 de maig, 19 h

L’altre 68: la Primavera de Praga
Òscar Monterde, doctor en història contemporània 
Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda (Camèlies, 76-80)

dimarts 8 de maig, 19 h

El 68 i el moviment de les dones
Gemma Torres, doctora en història contemporània
Biblioteca Vallcarca i els Penitents - M. Antonieta Cot 
(Pg. de la Vall d’Hebron, 65-69)

dimarts 15 de maig, 19 h

El Maig Francès
Daniel Roig, doctor en història contemporània
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)

dimecres 23 de maig, 19 h

La Xina i la Revolució Cultural
Paola Lo Cascio, doctora en història contemporània
Biblioteca Joan Miró (Parc Joan Miró ⁄ Vilamarí, 61)

dijous 24 de maig, 19 h

El 68 a Espanya
Joan Roger, doctorand en història contemporània a la UB
Biblioteca Trinitat Vella - J. Barbero (Galícia, 16)

dilluns 28 de maig, 19 h

Antiimperialisme i lluita pels drets 
civils als EUA
José Manuel Rúa, doctor en història contemporània 
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra (Segre, 24-32)

dimecres 30 de maig, 19 h

El 68 a Itàlia: noves polítiques i ascens 
dels extremismes
Alberto Pellegrini, doctor en història contemporània 
Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte 
(Provença, 480)

Projecció de la pel·lícula Soñadores 
(Bernardo Bertolucci, 2003)
Dijous 17 de maig, 20.15 h
Cines Verdi. Dins el cicle Dijous d’imprescindibles
Preu: 2,90 € amb el carnet de Biblioteques de Barcelona

1968: L’Any qUE vA sACsEjAR EL Món

El 1968 ha quedat en la memòria de tothom com una data 
mítica que s’identifica amb una mobilització sense prece-
dents i que té el seu referent icònic més famós en el maig 
francès. Tanmateix, el 1968 és un fenomen complex que 
engloba processos que es donen en diversos llocs del món, 
amb diferents protagonistes i conseqüèn cies. En aquest 
cicle s’intentarà fer un quadre de conjunt de la seva signi-
ficació com a procés històric de caràcter global.

Cicle coordinat per Paola Lo Cascio
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L’AVENTURA DE CONEIXER

#Maig1968
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