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ins del programa commemoratiu del  50� �ni�er�� �ni�er� �ni�er�
sari de la Publicació del Llibre Els Altres Catalans, 
la Fundació Paco Candel i el Centre d’Estudis de 
l’Hospitalet, en col·laboració amb la Biblioteca 

Francesc Candel, promouen la con�ocatòria d’una tro�
bada d’estudiosos/es, amb l’objectiu d’analitzar la cir�
cumstància sociocultural que generà una obra literària 
i periodística tan peculiar i relle�ant, com �a ser la del 
reconegut escriptor Francesc Candel i Tortajada, autor 
de més de mig centenar de llibres, alguns d’ells de gran 
renom,  que han merescut nombroses reedicions.

mb aquest objectiu la Trobada d’Estudis ha 
con�idat a especialistes en el camp del perio�
disme, la literatura, la sociologia, l’antropologia, 

geografia i l’urbanisme a exposar la se�a �isió sobre la 
realitat social, que inspirà a Francesc Candel el conjunt 
de l’obra literària que desbordà els esquemes de la se�a 
�poca i transcendí, fent el retrat d’un temps i del país, per 
acabar inspirant un model de con�i��ncia que la societat 
catalana ha assumit plenament, con�ertint Els Altres Ca-
talans en tot un referent,  encara  �igent mig segle des�
prés de la publicació.

rancesc Candel �a �iure sempre en el que,  actu�
alment, es coneix com La Marina de Sants (Bar�
celona), en els límits amb el terme municipal de 

l’Hospitalet, ciutat de la que fou regidor de l’�juntament 
i a la que representà com a diputat de la corporació pro�
�incial, després de ser senador constituent. D’aquí que la 
trobada d’estudis  �ulgui  centrar�se en els espais de l’es�
criptor que esde�ingué un extraordinari analista social.

on�idem a tothom que puguin aportar dades a la 
descripció de com era el que s’ha dit “el món cande�
lià” a presentar comunicacions al respecte, a fi d’en�
riquir el coneixement d’aquest gran autor, facilitant 

l’anàlisi de la se�a trajectòria �ital excepcional. Ens dirigim 
als estudiosos/es  de l’àrea urbanística concreta on es �a 
moure i també als lectors apassionats  de la se�a obra, a les 
entitats integrades en la Coordinadora de Centres d’Estu�
dis de Parla Catalana i als membres de les nombroses as�
sociacions amb les que Candel �a sostenir una relació molt 
intensa, als uni�ersitaris de disciplines com les humanitats, 
la història, l’urbanisme, la geografia, la sociologia, l’antro�
pologia, la literatura i el periodisme, àmbits que Francesc 
Candel desen�olupà en la se�a obra.
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
En/Na
Domicili 
Localitat   Codi postal
Tel�fons 
Correu electrònic

S’inscriu com a participant de la TROB�D� D’ESTUDIS 
“ELS P�IS�TGES DE P�CO C�NDEL”, que es farà el dissa�
bte, 25 d’octubre de 2014, a la Biblioteca Francesc Candel 
(c/. Amnistia Internacional, 10, 08038, Barcelona), en 
condició de

Membre de Centre d’Estudis o Fundació.
Membre d’una federació �inculada a l’Ens de 
l’�ssociacionisme Cultural.
 Estudiant  Un altre

�portant la quota de:
20 euros, si no pertany a cap de les institucions 
referides.
10 euros, si hi està �inculat a les institucions refe�
rides o és estudiant.

ORG�NITZEN Fundació Paco Candel
  Centre d’Estudis de l’Hospitalet
  Biblioteca Francesc Candel 

9,00 h. 

9,30 h. 

10,00h.

10,30h.

11,00h.

14,00 h.

16,00 h.

18,00 h.  

Rebuda participants i entrega de documen�
tació.

Ben�inguda 

Pon�ncia: Candel periodista, Candel escrip-
tor a càrrec de Jaume Guillamet, Catedràtic 
del Departament de Comunicació de la 
Uni�ersitat Pompeu Fabra.

Pon�ncia: Candel compromès, Candel llui-
tador a càrrec de Jaume Botey, Professor 
d’Història de la Cultura de la Uni�ersitat 
�utònoma de Barcelona.

Comunicacions i col·loqui.

Dinar.

Pon�ncia: Candel, immigració i arrelament 
a càrrec d’Andreu Domingo, Sotsdirector 
del Centre d’Estudis Demogràfics.

Comunicacions i col·loqui.

Cloenda.

Confer�ncia Transformació urbanística de 
l’espai candelià a càrrec de Joan Antoni Solans 
i Huguet, �rquitecte urbanista.

Inter�enció dels representants de les insti�
tucions.

Enviar a la Fundació Paco Candel, c/. Mare de Déu de Port, 
363, interior, Jardins de Can Sabaté, 08038, Barcelona. O bé 
per correu electrònic info@fundaciocandel.org

PROGRAMA

PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS

Les comunicacions poden ser presentades o en�i�
ades a la Fundació Paco Candel fins un mes abans 
de la Trobada d’Estudis. El termini quedarà tancat 
el dia 26 de setembre de 2014.

És aconsellable que l’extensió no superi  els 
10.000 caràcters, a fi de facilitar una possible 
publicació, i un resum d’uns mil caràcters per en�
tregar als participants el dia de la jornada. La tra�
mesa s’haurà de fer a info@fundaciocandel.org, 
abans de la data indicada, fent constar l’autoria 
amb nom i cognoms, adreça i tel�fon.

INSCRIPCIÓ DELS PARTICIPANTS
Les inscripcions hauran  de dirigir�se fins a una 
setmana abans de la celebració, per mitjà de la 
tramesa del full d’inscripció que s’adjunta amb 
aquesta con�ocatòria. S’ha fixat una quota d’ins�
cripció de 20 euros, que inclou el dinar, es reduirà 
a 10 euros per als associats de les entitats con�
�ocants, membres de  les federacions de l’Ens de 
l’�ssociacionisme Cultural Català, i aquells que 
puguin acreditar que cursen estudis uni�ersitaris 
o de grau mitjà.
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