Curs online

Els catalans en les colonitzacions i en
les conquestes americanes.
Presentació

Entre 1750 i 1900 es va produir una formidable emigració
catalana a diversos punts d’Amèrica que tindria una importància
cabdal en la fase més moderna i efectiva de la colonització del
continent, i en els processos independentistes de les joves
repúbliques americanes.
Les comunitats catalanes de Buenos Aires, de l’Havana, de
Mayagüez (Puerto Rico), i de Nova Orleans; van donar un nou
impuls a la colonització d’aquells territoris. I la seva activitat
resultaria decisiva per a la formació dels primers capitals catalans
que impulsarien la Revolució Industrial a Catalunya.
Però també van aportar figures que resultarien decisives en les
independències americanes. Ferragut seria un heroi de la
independència dels Estats Units; Matheu i Larreu serien pares de
la pàtria argentina; i Martí, Pons, Oller, Basora o Rius; serien
pioners en les revolucions cubana i portorriquenya.

Professor

Marc Pons Barrachina
Articulista d’ElNacional.cat. Productor de continguts audiovisuals
del portal Fem Història. Escriptor i investigador.

Accessibilitat

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

Programa

1. Sessió 1: Nova Catalunya de l’Orinoco (1635-1645).
 El projecte Orpí: una colònia catalana a Sud-Amèrica.
 Una colònia catalana per a la República de Pau Claris.
2. Sessió 2: Els catalans de Buenos Aires (1750-1820).
 El barri comercial i industrial català de Montserrat.
 Matheu i Larreu, pares de la pàtria argentina.
3. Sessió 3: Els menorquins de Carolina (1777-1900).
 La colonització catalano-britànica de Carolina.
 La ciutat catalanoparlant de Saint-Augustine.
4. Sessió 4: Els catalans de les Antilles.
 Els botiguers catalans de Nova Orleans.
 Els comerciants i sucrers catalans de l’Havana i Mayagüez.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet Aula Online

Les sessions es faran en format
online, per videoconferència en
directe. Un cop fetes, les persones
inscrites podran visualitzar de nou
les gravacions.
Data i hora
Els dimecres, del 30 de juny al 21
de juliol de 2021.
De 10.30h a 12.00h
4 sessions
Preu
Curs sencer: 55 €
Sessions soltes: 15 €/sessió
Cal inscripció prèvia
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.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’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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