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L’edat moderna a Espanya i Catalunya
Recorregut en paral·lel per la història
d’Espanya i de Catalunya des de finals
del segle XV i a través dels segles XVI,
XVII i XVIII fins a l’esclat de la Revolució
Francesa.

Conferències

EL FIL DE LA HISTÒRIA...
DIMECRES A LES 18 h

Biblioteca Roca Umbert
L’interès estarà enfocat en el trànsit
pels esdeveniments, tant polítics com
econòmics i socials, que es van anar
produint tant a Espanya com a Catalunya
sota la monarquia unificada després del
matrimoni dels Reis Catòlics fins
a arribar a la fi de l’Antic Règim.

Inscripcions
A partir del dimarts 18 de setembre, a les 15 h, a la biblioteca o a
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques
Activitat amb la col·laboració de la Universitat Popular de Granollers (UPG)
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Conferències

EL FIL DE LA HISTÒRIA...
Dimecres 3 d’octubre, a les 18 h
Espanya a finals del segle XV. L’encaix de
Catalunya dins la monarquia hispànica.

L’escalada de tensions a Catalunya fins
a la Guerra dels Segadors i les seves
conseqüències.

Dimecres 7 de novembre, a les 18 h
L’expansió del segle XVI a Espanya.
Redreçament demogràfic i econòmic a
Catalunya.

Dimecres 6 de març, a les 18 h
Guerra de Successió espanyola.
Absolutisme borbònic i efectes a
Catalunya.

Dimecres 9 de gener, a les 18 h
Canvis socials a Catalunya i renovat
constitucionalisme. La crisi econòmica
i demogràfica del segle XVII.

Dimecres 3 d’abril, a les 18 h
La fi de l’Antic Règim. Creixement
econòmic i reformisme als territoris
espanyols d’ultramar. Expansió
demogràfica i econòmica a Catalunya
acompanyada de l’ascens de la burgesia.

Dimecres 6 de febrer, a les 18 h
Decadència del segle XVII a Espanya.

Cicle dinamitzat per Diego Valverde, historiador.
Les sessions són un dimecres al mes, a les 18 h, a la Biblioteca Roca Umbert.
Podreu trobar documents relacionats amb el tema de cada sessió,
a l’exposició de la primera planta de la biblioteca.
Activitat gratuïta
Places limitades. En cas que una persona inscrita no assisteixi a 2 sessions
del curs, la plaça quedarà a disposició d’una altra persona preinscrita.
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Matí: dimecres i divendres, de 10 h a 14 h
Tarda: de dilluns a divendres, de 15 h a 20 h
Dissabtes: de 15.30 h a 20 h
COl·lABORA

