Curs d’estiu

La Guerra Civil a Catalunya
Presentació
La pretensió d’aquest taller es posar sobre la taula totes aquelles causes
que van conduir al cop d’estat i a la Guerra Civil. I explicar, no tan sols,
el desenvolupament militar del conflicte a Catalunya (bombardeigs,
batalles, ocupació); sinó, també, tot allò que va succeir a la rereguarda
republicana, i més concretament al nostre país (la Revolució; les
col·lectivitzacions; l’etapa de terror de les Patrulles de Control; la lluita
entre els anarquistes de la CNT-FAI i els prosoviètics del PSUC pel
control de la Generalitat). Amb tot això, no ens oblidarem de la tragèdia
de l’exili; i explicarem com des dels camps de concentració francesos i,
posteriorment, des de la resistència francesa, es va articular un
moviment armat -el Maquis- que pretenia revertir la situació.

Professor
Marc Pons Barrachina
Llicenciat en Humanitats. Màster en Gestió Cultural. Escriptor, articulista
i divulgador de la Història. Escriu a El Nacional.cat i es col·laborador a
Catalunya Ràdio.

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

Programa
1.

Les causes que van conduir a la guerra civil.
• El triomf electoral del Frente Popular i del Front d’Esquerres.
• L’amnistia al govern de Catalunya i la restauració de
l’autogovern català.
• El fracàs del cop d’estat del 19 de juliol de 1936 a Barcelona.

2.

Catalunya en la reraguarda republicana.
• La constitució d’un govern de concentració anti-feixista a
Catalunya.
• Les Columnes de Milicians i les Patrulles de Control.
• Una guerra dins una guerra: els Fets de Maig de 1937.

3.

La Guerra Civil a Catalunya.
• Revolució i col·lectivitzacions.
• Catalunya sota els bombardeigs de les aviacions nazi
alemanya i feixista italiana.
• Les Batalles de l’Ebre i del Segre.

4.

La tragèdia de l’exili.
• L’ocupació franquista de Catalunya.
• Les columnes de refugiats i els camps de concentració
francesos.
• La reorganització de l’oposició armada al franquisme: el
maquis.

Informació pràctica
Modalitats i lloc

Presencial i online.
Classes presencials a Arqueonet
(C/Sepúlveda 79 de Barcelona) i
online a través de retransmissió en
directe via streaming (accés amb
aplicació Zoom).
Després de cada sessió, les
persones inscrites (en qualsevol
modalitat) podran visualitzar de nou
la gravació.
Data i hora
Els dilluns 4, 11, 18 i 25 de juliol de
2022.
De 17:00h a 18:30.
4 sessions.
Preu
Curs sencer: 65 €.
Sessions soltes: 18 €/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

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

Pàg. 1 de 1

