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Cicle de conferències

ENTRE ESPANYA I EUROPA:
CATALUNYA 1714

Organitza:

Patronat d’Estudis Osonencs
Universitat de Vic
Òmnium Osona
Ajuntament de Vic
Comissió Osona 2014

Conferències:

Hi ha moments en la singladura històrica dels pobles que
resulten transcendents perquè determinen el seu futur. Hi ha
moments, també, en què allò local i allò global s’entrellacen de
forma tan íntima que exigeixen necessàriament una comprensió
interdependent. No hi ha dubte que la guerra de Successió i el
desenllaç de 1714 constitueixen una d’aquestes fites estel·lars en
la trajectòria del nostre poble i la història d’Europa ensems.
La commemoració dels 300 anys dels fets de 1714 és una
oportunitat magnífica per reflexionar sobre aquestes qüestions i
atansar-nos a un passat que ens ha de permetre veure amb més
nitidesa el nostre present i futur col·lectius.
Amb aquesta finalitat, i en el marc de la Comissió Osona
2014, el Patronat d’Estudis Osonencs, la Universitat de Vic,
l’Ajuntament de Vic i Òmnium Osona us presentem aquest cicle
de conferències, Entre Espanya i Europa: Catalunya 1714, en
què participaran historiadors de prestigi reconegut, màxims
especialistes en la matèria.

Joaquim Albareda (UPF), «L’aposta catalana a la guerra de Successió»
Catalunya en el conflicte internacional. Les raons de l’alçament contra
Felip V i el desenvolupament de la guerra entre 1705 i 1714
Festa Anual del Patronat, dissabte 9 de novembre de 2013, 2/4 de 8 del
vespre, al Temple Romà
Xavier Gil (UB), «Constitucionalisme vs. absolutisme?»
Contesa o complementarietat de dues formes d'organització política?
Dijous 6 de febrer de 2014, 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà
F. Xavier Hernàndez Cardona (UB), «Així fou la guerra»
L’organització dels exèrcits. Les etapes del conflicte. Els desastres de la
guerra
Divendres 14 de febrer de 2014, 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà
Agustí Alcoberro (MHC, UB), «L’endemà de la derrota»
Repressió, absolutisme, militarització, exili i resistència
Dijous 20 de febrer de 2014, 2/4 de 8 del vespre, a la Sala Segimon
Serrallonga de la UVic
Antoni Simon (UAB), « La guerra de Successió i el procés de construcció de
l'estat modern espanyol. Lectures historiogràfiques»
Interpretacions acadèmiques i usos polítics del passat. Història, memòria,
política
Divendres 28 de febrer de 2014, 2/4 de 8 del vespre, a la Sala Segimon
Serrallonga de la UVic
Antoni Pladevall (IEC), «Osona i la guerra de Successió: Els llocs de memòria»
Una proposta d’espais o monuments osonencs per a interpretar i
rememorar el conflicte
Dijous 6 de març de 2014, 2/4 de 8 del vespre, a la Sala Segimon
Serrallonga de la UVic
Visita a:
El Born Centre Cultural i al Museu d'Història de Catalunya (Barcelona)
Febrer de 2014. Cal inscripció prèvia
Més informació a info@patronatestudisosonencs.cat

