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Comitè científic 

M. Teresa Ferrer i Mallol 

Josep Massot i Muntaner 

Joaquim Garriga i Riera  

Albert Balcells i González 

Santiago Riera i Tuèbols  

Eva Serra i Puig 

Antoni Simon i Tarrés 

 

L’assistència al congrés és gratuïta, però cal inscriure-

s’hi prèviament. 

 

Es lliurarà certificat d’assistència a qui ho sol·liciti i 

assisteixi a un mínim del 80% de les sessions. 

 

Aquest congrés ha estat reconegut com activitat de 

formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament. 

Per obtenir el certificat d’aprofitament cal assistir a un 

mínim del 80% de les sessions i lliurar el resum de dues 

de les ponències amb una extensió màxima de 3 fulls 

abans del dia 10 de març a l’adreça sha@iec.cat 

 

Informació i inscripcions 

http://1714.espais.iec.cat/ 

Institut d’Estudis Catalans 

Secció Històrico-Arqueològica 

C. del Carme, 47 

08001 Barcelona 

Tel. 932 701 628 

sha@iec.cat 

 



 

 

La Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans, 

davant la significació i la rellevància de la data del 2014, ha decidit 

commemorar els tres-cents anys de la fi de la Guerra de Successió 

Espanyola a Catalunya i de l’emblemàtica jornada de l’Onze de 

Setembre. Aquesta commemoració consistirà en la celebració d’un 

congrés científic sobre les causes, les conseqüències i el 

desenvolupament de la guerra en l’àmbit de Catalunya i del conjunt 

dels Països Catalans. Aquest congrés té com a objectiu establir un 

balanç de la producció investigadora i de les reflexions dels 

especialistes sobre uns esdeveniments que han resultat cabdals en 

l’evolució de la formació històrica catalana. 

 

Programa 

 

Dilluns 24 de febrer 

 

18.30 h Salutació a càrrec dels presidents de l’Institut d’Estudis 

Catalans i de la Secció Històrico-Arqueològica 

19.00 h Conferència d’obertura 

La Guerra de Successió d’Espanya i les seves 

conseqüències vistes des dels nords. Patrici Pojada 

(Universitat de Perpinyà) 

 

Dimarts 25 de febrer 

 

16.00 h Abans i després de 1705. L’autogovern de Catalunya com 

a objectiu polític de la classe dirigent catalana. Antoni 

Simon (Universitat Autònoma de Barcelona i 

Institut d’Estudis Catalans) 

16.40 h Després d’Almansa. Guerra i repressió al País Valencià. 

Carme Pérez Aparicio (Universitat de València) 

17.20 h Debat 

18.20 h Pausa 

18.40 h El paper de les Illes Balears en l’etapa final de la Guerra de 

Successió. Miquel Àngel Casasnovas (Centre d’Estudis 

de Ciutadella) 

19.20 h Mes enllà de la Guerra de Successió: La Sardenya catalana 

sota el domini dels Savoia. Lluís Guia (Universitat de 

València) 

20.00 h Debat 

 

Dimecres 26 de febrer 

 

16.00 h Guerra i quotidianitat militar en temps de setge: Barcelona i 

Catalunya al 1713-1714. Adrià Cases (Universitat 

Autònoma de Barcelona) 

16.40 h El model polític català de 1702-1706 i la seva liquidació 

borbònica. Eva Serra (Universitat de Barcelona i 

Institut d’Estudis Catalans) 

17.20 h Debat 

18.20 h Pausa 

18.40 h La repressió després del 1714: execucions, empresonaments i 

exilis interns. Antoni Muñoz i Josep Catà (investigadors) 

19.20 h Acomodació i resistència a les polítiques de minorització de la 

llengua catalana (1716-1888). Albert Rossich (Universitat 

de Girona) 

20.00 h Debat 

 

Dijous 27 de febrer 

 

16.00 h L’altra cara de la Guerra de Successió a Catalunya: la 

violència contra la població civil. Josep M. Torras i Ribé 

(Universitat de Barcelona) 

16.40 h El Decret de Nova Planta i l’evolució posterior del dret català. 

Tomàs de Montagut (Universitat Pompeu Fabra i 

Institut d’Estudis Catalans) 

17.10 h Debat 

18.10 h Pausa 

18.30 h Conferència de cloenda 

L’Onze de Setembre entre la història i la memòria. Oriol 

Junqueras (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 


