
El Vallès
abans, durant
i després de
la Guerra
de Successió
Octubre / novembre 2014

Comissió Organitzadora:

Centre d’Estudis de Granollers
Centre d’Estudis Històrics de Terrassa
Cercle de Recerques i Estudis Mogoda. Santa Perpètua
Fundació Bosch i Cardellach. Sabadell
Grup d'Amics del Museu-Arxiu de Sentmenat
Grup d’Estudis Les Feixes de Cerdanyola
Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat del Vallès
Societat Catalana de Genealogia

Octubre / novembre 2014

Sessió inaugural
8 d’octubre a la Universitat Autònoma de Barcelona
Horari: de 12 a 14h
Lloc: Sala d’Actes del Rectorat
Ordre del dia:
12:00. Benvinguda del Rector
12.15. Presentació Sr Miquel Calçada, comissari de la
Generalitat de Catalunya per a l'organització dels actes
commemoratius dels 300 anys dels fets de 1714.
12:45. Conferència  "La Guerra de Successió i el model d'estat
unitarista espanyol. Visions interpretatives", a càrrec del
Dr. Antoni Simón Tarrés, Catedràtic d’Història Moderna de
la UAB.
13:45. Cloenda de la sessió

Sessions del curs
Dimecres: 15,22, i 29 d’octubre i 5 i 12 de novembre
Horari: de 19 a 21h
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach. Carrer de la Indústria,
18, baixos, 08202. Sabadell

Preu:
20€ per  a totes les sessions (15€ per a estudiants de la
UAB,  majors de 65 anys, membres de la Fundació Bosch i
Cardellach i socis dels centres d’estudis de la Comissió
científica). Gratuït per al professorat adherit al Pla de
Formació de Zona del Departament d’Ensenyament.
Assistència a una sessió: 5€ (quota reduïda: 3€).
Per a l’assistència a les 5 sessions es requereix inscripció
(atès que l’aforament és limitat, s’atendran les inscripcions
per ordre d’arribada)
Inscripcions: Secretaria de la Fundació Bosch i Cardellach
de dilluns a dijous, de 16 a 21 h i divendres de 9 a 14h o
trucant al tel. 93 725 85 64 o per mail fbc@fbc.cat

Crèdits acadèmics i reconeixement:
El curs està inclòs en el Pla de Formació de Zona del
Departament d'Ensenyament, per tant serà gratuït per al
professorat i es certificarà l'assistència a la finalització del curs.

Amb el suport dels  Serveis Territorials al Vallès Occidental
del Departament d'Ensenyament de la Generalitat

Entitats promotores

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Fundació Bosch i Cardellach. Sabadell
Serveis Territorials al Vallès Occidental del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat



La Universitat Autònoma de Barcelona, amb la voluntat de
crear punts de trobada entre la universitat i el seu territori,
el Vallès, per a la difusió de la recerca històrica i dins el
context de commemoració dels esdeveniments de 1714 al
nostre país, ha establert col·laboració amb la Fundació
Bosch i Cardellach, centre d’estudis locals i comarcals de
Sabadell, per crear un projecte destinat a aprofundir en el
coneixement històric comarcal de la Guerra de Successió
i dels anys anteriors i posteriors a aquest conflicte que va
afectar de manera molt transcendent la història de
Catalunya.

Les activitats de la commemoració del Tricentenari (1714-
2014) tenen voluntat institucional però també de divulgació
de la recerca acadèmica. L’acció central del projecte és
l’organització d’un curs en format de cicle de conferències
destinat a professors, estudiants i a la ciutadania en
general.L’acte inaugural comptarà amb la conferència del
Dr. Antoni Simón Tarrés, catedràtic d’Història Moderna de
la UAB i especialista en aquest període.

El curs comptarà de sis sessions, amb dues conferències a
cada sessió a càrrec d’historiadors, especialistes en l’època
i en el coneixement del nostre territori, que oferiran  les
seves recerques en clau vallesana. La Fundació Bosch i
Cardellach ha concretat aquest projecte amb la col·laboració
d’una comissió científica formada per centres d’estudis del
Vallès Occidental i del Vallès Oriental.

Programa
Del 15 d’octubre al 12 de novembre, dimecres de 19 a 21h
a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell.

8 d’octubre, 12 h
Sessió Inaugural  a la Universitat Autònoma de Barcelona
(el programa d’aquest acte es podrà consultar a la web
de la FBC)

15 d’octubre
·La Guerra de Successió al Vallès Oriental: entre la llibertat

i la submissió. Jaume Dantí,  Centre d’Estudis de Granollers
i Universitat de Barcelona

·De mercès reials a exilis polítics. Domènec Miquel, Centre
d’Estudis Locals de Sant Cugat

21 d’octubre
·La Guerra de Successió a Terrassa

Marc  Ferrer Murillo, Centre d’Estudis Històrics de Terrassa

·Cartes del duc de Berwick als consellers de Sabadell (21
juliol 1714 - 7 d'octubre 1714).  Josep Abad i Sentís, Fundació
Bosch i Cardellach

29 d’octubre
·La Guerra de Successió a Cerdanyola, Montcada, Ripollet

i Sant Cugat. Miquel Sánchez, Grup d’Estudis Les Feixes,
Cerdanyola

·Lluita antisenyorial a Santa Perpètua de Mogoda a la fi de
la Guerra de Successió  Carles Díaz Martí, Cercle de
Recerques i Estudis Mogoda

5 de novembre
·Sociabilitat a la vila de Sabadell abans i després de la Guerra

de Successió. Josep Alavedra Bosch, Fundació Bosch i
Cardellach

·ransformacions agrícoles i urbanes a Santa Perpètua de
Mogoda a finals del segle XVIII. Esteve Canyameres, Cercle
de Recerques i Estudis Mogoda

12 de novembre
·La Nova Planta municipal: canvis institucionals i

hisendístics. Jordi Casas, Centre d’Estudis Locals de Sant
Cugat

·Sentmenat al segle XVIII. Visió local de la Guerra de
Successió i l'aplicació dels Decrets de Nova Planta.
 Lluís Solà Martí, Grup d’Amics del Museu-Arxiu de
Sentmenat

Paral·lelament a les sessions del curs s’han previst tres
sortides relacionades amb el període estudiat:  Terrassa
durant els fets de 1714; cases pairals de Montcada i
Cerdanyola; i Castell de Mogoda, a Santa Perpètua. Les
sortides  seran en dissabte al matí, d’11 a 13.30h
aproximadament; i les dates es concretaran a l’inici del curs.


