Visita a la Llotja de Barcelona
Activitat relacionada amb el Curs d’Història de Catalunya (I)

Presentació

La Casa de la Llotja es el temple del comerç i la industria a
Catalunya. El seu edifici, construït entre els segles XIV i XVIII,
explica el paper protagonista de les classes mercantils
barcelonines en la història de Catalunya.
La Casa de la Llotja es l’edifici on es van crear el Consolat de Mar
(símbol del poder mercantil català a la Mediterrània); i la Taula
de Canvi (el primer banc públic de la història). Es, també, on es
va negociar el segon viatge colombí (1493), que -liderat per les
elits mercantils catalanes i valencianes- seria el primer projecte
colonitzador d’Amèrica.
A la Casa de la Llotja es va forjar la revolució austriacista de 1705
(l’aliança amb les potències mercantils atlàntiques); i s’hi va
representar la primera òpera de la història peninsular (regal de
noces de les institucions catalanes a Carles d’Habsburg).
I la Casa de la Llotja va acollir el naixement (1775) de les primeres
escoles professionals de la història peninsular (disseny,
navegació, arquitectura...); que impulsarien la fabricació catalana
i conduirien a la Revolució Industrial. També, alguns dels seus
primers alumnes (Ferragut, Matheu, Larreu), serien destacats
líders dels processos independentistes de les joves repúbliques
americanes.

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
Casa Llotja de Mar
Passeig d’Isabel II, 1
Metro: Línia 4 (groga) Barceloneta

Dates i hora

Primer grup
Dissabte, 10 d’abril de 2021.
A les 11:00.

Segon grup
Dissabte, 17 d’abril de 2021.
A les 11:00.

Tercer grup
Dissabte, 24 d’abril de 2021.
A les 11:00.
Preus
Alumnes del curs d’Història Catalunya
(I) que cursen com a mínim un mòdul:
35 €
Altres: 40 €
En tots els casos cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contact
e.html
 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’e-mail i el telèfon de
contacte
 Per telèfon: als números 937423014
ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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