Història de Catalunya (I)
DE LA REVOLUCIÓ DELS SEGADORS A LA DOMINACIÓ
NAPOLEÒNICA

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 desencadenant,
s’explica a través de la història personal de les figures més
representatives de cada etapa; i, també a través de la microhistòria de persones anònimes i desconegudes que dibuixa amb
precisió l’escenari de cada època.

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 Radio.

Accessibilitat

Aquest curs està obert a qualsevol persona que vulgui conèixer la
temàtica. No són necessaris coneixements previs. Cal inscripció
prèvia

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Els dimecres, del 24 de febrer al 17
de març de 2021
De 10.30h a 12.00h
4 sessions
Preu presencial
65 €
Preu distància
55 €
Classes soltes
18 €
Cal inscripció prèvia
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Programa

 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

2.

 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte

1.

3.
4.

La Revolució i Guerra dels Segadors i les seves
conseqüències (1640-1696).
La Guerra de Successió i les seves conseqüències (16961750).
De “Catalunya, la Holanda de la Mediterrània” a la reducció a
simple província de l’Espanya castellana.
La colonització comercial catalana d’Amèrica.
Els catalans a l’Amèrica de la Il·lustració, i en les revolucions
independentistes americanes.
La Guerra Napoleònica. La integració de Catalunya en el
Primer Imperi francès: conseqüències polítiques i culturals.

 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

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