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Presentació
Aquest curs està pensat per a totes aquelles persones que volen tenir una idea
global de la Història de Catalunya, des dels seus inicis com a comunitat nacional
fins a la seva actualitat, posant especial èmfasi en els grans fets que expliquen
els processos de naixement, construcció i consolidació del país. Fets que, en
definitiva, expliquen la nostra realitat actual.
Tot i que és un curs d’història, en el decurs del seu desenvolupament, es
tracten temes relacionats amb aquests processos: origen i evolució de la
llengua catalana; origen i evolució de la identitat catalana; grans crisis
econòmiques, socials i sanitàries; i les influències externes sobre Catalunya i les
influències que Catalunya ha projectat cap a l’exterior.
Cada un d’aquests fets i processos, i el seu encadenament, s’explica a través de
la història personal de les figures més representatives de cada etapa; i, també a
través de la micro-història de persones anònimes i desconegudes que dibuixa
amb precisió l’escenari de cada època.

Objectius i organització
Es tracta d’un curs de durada anual i format setmanal, organitzat en sis mòduls
per un total de 22 sessions de 90’ que es poden cursar de forma consecutiva o
independentment d’un de l’altre.
El Mòdul 1 consta de quatre sessions que comprenen des de la formació dels
primers comtats catalans dependents (785), fins a la independència de facto
(985-987).
El Mòdul 2 consta de tres sessions en les que es tracten els esdeveniments que
es van donar entre la independència de facto del comtat de Barcelona (985987), fins a la unió dinàstica amb el regne d’Aragó (1469).
El Mòdul 3 consta de quatre sessions on es parlarà de l’inici del regnat de
Jaume I i el viratge cap al sud i cap al mar de la política expansiva catalana.
El Mòdul 4 consta de quatre sessions que abasten des de la Revolució dels
Segadors (1640), fins a la integració de Catalunya en el Primer Imperi francès
(1812).
El Mòdul 5 consta de quatre sessions en les que ja s’entra en la història
contemporània i que abasta els períodes compresos entre la instal·lació de les
primeres màquines de vapor a la industria (Vapor Bonaplata, 1832), fins a
l’esclat de la Guerra Civil espanyola (1936).
El Mòdul 6 te una durada de tres sessions que comprenen els fets que van
esdevenir des de l’esclat de la Guerra Civil espanyola (1936) fins a l-O (2017).
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Professor
Marc Pons Barrachina
Llicenciat en Humanitats. Màster en Gestió Cultural. Escriptor, articulista i divulgador
de la Història. Escriu a El Nacional.cat i col·laborador de Catalunya Ràdio.

Horaris del curs 2020-2021 i lloc de realització
Les activitats del cicle es realitzen a Arqueonet, al carrer Sepúlveda 79 de
Barcelona (08015).
Aquest curs també es pot seguir en streaming en directe des de casa

Els dies de les activitats són els dimecres, de 10.30h a 12.00h i la durada del curs és
del 7 d’octubre de 2020 al 5 de maig de 2021.
Després de cada sessió, totes les persones inscrites (tant en modalitat presencial com
a distància) podran visualitzar de nou la gravació, ja que facilitarem l’enllaç per tenir-hi
accés.

Opcions, preus i terminis de pagament
Terminis de pagament presencial
Terminis
Opcions

Preus
totals

Sencer

330 €

Mòdul 1

65 €

Mòdul 2

50 €

Mòdul 3

65 €

Mòdul 4

65 €

Mòdul 5

65 €

Mòdul 6

50 €

Sessions
soltes

18 €

Matrícula (1er T)

2on T.

3er T.

4rt T.

Set-Oct 2020

(fi nov 2020)

(fi gen 2021)

(fi mar 2021)

135 €

65 €

65 €

65 €

Els pagaments dels mòduls i de les classes soltes es realitzen de
forma íntegra, sense terminis.
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Terminis de pagament distància
Terminis
Opcions

Preus
totals

Curs
complet

280 €

Mòdul 1

55 €

Mòdul 2

40 €

Mòdul 3

55 €

Mòdul 4

55 €

Mòdul 5

55 €

Mòdul 6

40 €

Sessions
soltes

18 €

Matrícula (1er T)

2on T.

3er T.

4rt T.

Set-Oct 2020

(fi nov 2020)

(fi gen 2021)

(fi mar 2021)

115 €

55 €

55 €

55 €

Els pagaments dels mòduls i de les classes soltes es realitzen de
forma íntegra, sense terminis.

Preinscripció i matriculació
Preinscripció
Podeu fer preinscripció per qualsevol de les següents vies:
1. Per correu electrònic: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net
especificant la següent informació:
 Títol del missatge: “Inscripció al curs: Història de Catalunya (I)”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció al cicle complet presencial
o Inscripció al cicle complet a distància
o Inscripció a mòduls o sessions independents: indicar quins/es
 Dades de cada participant que s’inscriu: nom i cognoms, adreça postal
completa, adreça electrònica i telèfon de contacte
2. Per la pàgina web d’Arqueonet, a través de l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html
Complimentar els camps de dades personals indicats a la pàgina web i, en el camp
“Missatge”, especificar la següent informació:
 En primer lloc incloure el text “Inscripció al curs: Història de Catalunya (I)”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció al cicle complet presencial
o Inscripció al cicle complet a distància
o Inscripció a mòduls o sessions independents: indicar quins/es
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3. Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números
937423014 o 667013352.
4. Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona, de dilluns
a divendres de 10h a 14h i de 16h a 20h
Un cop feta la preinscripció, Arqueonet enviarà un mail confirmant la recepció la
mateixa. Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds.
Matriculació
Quan s’assoleixi el nombre mínim d’assistents, Arqueonet ho comunicarà a tots els
preinscrits i llavors s’iniciaran els passos per formalitzar la matrícula. Les matrícules es
podran formalitzar de forma presencial a la seu d’Arqueonet dins dels horaris
d’obertura (de 10h a 14h i de 16h a 20h), en efectiu o targeta, o bé per transferència
bancària per l’import corresponent al número de compte que us indicarem. En cas de
fer-ho per transferència, cal indicar en la mateixa el nom complet, i com a concepte:
 “Inscripció al curs: Història de Catalunya (I) complet presencial”
 “Inscripció al curs: Història de Catalunya (I) complet distància”
 “Inscripció al curs: Història de Catalunya (I)_presencial i el nom del mòdul
o de la sessió que correspongui”
 “Inscripció al curs: Història de Catalunya (I)_ distància i el nom del mòdul o
de la sessió que correspongui”
Segons correspongui a cada cas.

Programa del curs
El curs està organitzat en sis mòduls que es poden cursar de forma completament
independent l’un de l’altre, amb un total de 22 sessions d’una hora i mitja de durada.

Mòdul 1. Des de quan som catalans?
Durada del mòdul: del 7 al 28 d’octubre de 2020
Horari: els dimecres, de 10.30h a 12.00h
Sessions: 4

1. La invasió àrab i l’abandonament parcial del territori (717). Expliquem tant
l’èxode al regne dels francs com la permanència sota el nou domini àrab
2. L’empresa de Carlemany (752-814). La reocupació del territori, la creació
dels primers comtats, i el naixement de les primeres nissagues comtals. El
naixement de la llengua catalana (812)
3. Els primers conflictes entre repobladors, i la guerra civil entre descendents
de gots i descendents de francs (826-827)
4. Comtes dependents: comtes nomenats i comtes hereditaris. El sorgiment de
la nissaga Bel·lònida i el sorgiment de la primera identitat política: la
senyera i el desplaçament cap al bloc polític liderat pel pontificat
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MÒDUL 2: El comtat independent de Barcelona i
la unió dinàstica amb Aragó
Durada del mòdul: de l´11 al 25 de novembre de 2020
Horari: els dimecres, de 10.30h a 12.00h
Sessions: 3

1. L’expansió catalana cap a Occitània i cap a l’Ebre: la recuperació militar de
la Catalunya nova i la política matrimonial amb els casals occitans
2. La unió dinàstica amb el regne d’Aragó: unió, absorció o federació?
3. La rivalitat política catalano-francesa pel control d’Occitània. La crisi dels
càtars i el fracàs de Muret (1213)

MÒDUL 3: L’imperi catalano-aragonès
Península i a la Mediterrània

a

la

Durada del mòdul: del 9 de desembre de 2020 al 20 de gener de 2021
Horari: els dimecres, de 10.30h a 12.00h
Sessions: 4

1. La primera expansió mediterrània i peninsular: les conquestes de Mallorca
(1229) i València (segon terç del segle XIII)
2. L’expansió mediterrània. Els Almogàvers i els Consolats de Mar. Malta i
Sicília (1285), Còrsega (1295), Atenes (1305), Sardenya (1323-1326), i
Nàpols (1434-1435)
3. “Lo mal any primer” (1333), la Pesta Negra (1348-1351) i el progroms
(1348-1391); i els intents de redreçament: la creació de la Casa de la Llotja
(1347) i de la Taula de Canvi (1401)
4. El Compromís de Casp (1410-1412), l’entronització dels Trastàmara, les
guerres Remences i les negociacions matrimonials de Ferran i Isabel

Mòdul 4: De la Revolució dels Segadors a
la dominació napoleònica
Durada del mòdul: del 3 al 24 de febrer de 2021
Horari: els dimecres, de 10.30h a 12.00h
Sessions: 4

1. La Revolució i Guerra dels Segadors i les seves conseqüències (1640-1696)
2. La Guerra de Successió i les seves conseqüències (1696-1750). De
“Catalunya, la Holanda de la Mediterrània” a la reducció a simple província
de l’Espanya castellana
3. La colonització comercial catalana d’Amèrica. Els catalans a l’Amèrica de la
Il·lustració, i en les revolucions independentistes americanes
4. La Guerra Napoleònica. La integració de Catalunya en el Primer Imperi
francès: conseqüències polítiques i culturals

Pàgina 7 de 8

www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937423014 - 667013352

Curs
Història de Catalunya (I)

Mòdul 5: De la Primera Revolució
Industrial a la Guerra Civil espanyola

Durada del mòdul: del 10 de març al 7 d’abril de 2021
Horari: els dimecres, de 10.30h a 12.00h
Sessions: 4

1. Liberals i carlins. La Catalunya urbana versus la Catalunya rural. Unes
guerres amb un component econòmic que anava més enllà de les
diferències ideològiques
2. Les guerres de Cuba, Puerto Rico i Filipines. El sorgiment del
republicanisme, l’obrerisme i el catalanisme. El Tancament de Caixes, la
Lliga Regionalista, i la Setmana Tràgica
3. L’obra política i cultural de la Mancomunitat de Catalunya: la modernització
del país
4. La proclamació de Macià, el govern de Companys, i els Fets del Sis
d’Octubre

Mòdul 6: De la Guerra Civil espanyola a l’1-O
Durada del mòdul: del 21 d’abril al 5 de maig de 2021
Horari: els dimecres, de 10.30h a 12.00h
Sessions: 3

1. La Guerra Civil espanyola (1936-1939): causes de l’esclat, desenvolupament
del conflicte i ocupació de Catalunya
2. L’etapa dictatorial (1939-1975): la post-guerra, la resistència catalana
interior i exterior (moviments socials i polítics en la clandestinitat)
3. La recuperació de la Generalitat: el retorn de Tarradellas, la reconstrucció
nacional, la crisi de l’Estatut de 2006, l’impuls de l’independentisme

Activitat complementària (opcional)
 Visita al Museu d’Història de Cataluyna (pendent de determinar)
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