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Presentació 

La tercera edició del curs “Visions de 

Catalunya i d’Espanya” aborda les 

aportacions de diferents corrents 

ideològiques i la seva vinculació amb el 

catalanisme. Analitzarem, de la mà 

d’experts, com el carlisme, l’anarquisme, 

el republicanisme, el socialisme, el 

comunisme i la democràcia cristiana han 

estat ideologies que han fornit el 

pensament catalanista i, en 

conseqüència, les reflexions i les accions 

polítiques per a concebre d’una 

determinada manera els conceptes de 

Catalunya i d’Espanya, així com, en el 

seu cas, l’iberisme o l’europeisme.  

Cal fer constar que la catalanitat és un 

fet plural, com tota la referència al país, 

la nació o l’estat. Per això entenem que 

és d’interès aquesta difusió de les idees 

que hi ha al darrera. 

Els curs té una conferència introductòria 

de tipus conceptual, perquè cal que 

contrastem els termes de la política 

abans i després de la desfeta de 1714. 

Us convidem a participar en aquest curs 

i a fer aportacions en el debat que volem 

generar a cada sessió. 

 

A qui s’adreça 

El curs es dirigeix a tota persona 

interessada en aquest objecte d’estudi, 

tant provinent del món acadèmic com 

professional, així com al públic en 

general. 

 

Assistència i expedició de 

certificació  

S’atorgarà un certificat d’assistència a 

qui hagi assistit com a mínim al 80 per 

cent o més de les hores lectives 

programades. 

 

Durada i lloc 

 

El curs es durà a terme en 6 sessions que 

corresponen a 12 hores lectives. 

 

Inici: dimecres, 19 de febrer de 2020. 

Finalització: dimecres, 29 d’abril de 2020. 

 

Les sessions tindran lloc els dimecres (tret del 

dilluns 30 de març), de 17 a 19 hores, a la 

seu de l’ICPS, carrer Mallorca, 244 pral. 

(Barcelona) 

 

 
Preu del curs 

 

60 € * 

 

*S’ofereix una reducció del 20% exclusivament en 

el preu del curs als col·legiats del COLPIS que ho 
acreditin, i a un màxim de cinc estudiants que 
justifiquin estar matriculats a qualsevol universitat 
de Catalunya en el curs acadèmic 2019-2020 
(contacteu amb con.icps@diba.cat)  

 
Informació i inscripcions 

 

La inscripció es donarà per formalitzada un 

cop realitzat el pagament corresponent. 

Places limitades. 

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ AL CURS  

 
Per inscriure’s a les sessions per separat, cliqueu a 
sobre del nom de la sessió dins del programa.  

Preu per sessió: 10 €.  
 
NOTA:  
L’organització es reserva el dret d’anul·lació 
del curs en el cas de no assolir la quota mínima 
d’alumnes. 

www.icps.cat -  Tel. 93 487 10 76 

Institut de Ciències Polítiques i Socials 

Adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona 

mailto:con.icps@diba.cat
https://www.icps.cat/fd-inscripcio/curs-visions-catalunya-espanya-3


 
  

Programa 

 

El curs s’organitza en sis sessions: 

Sessió 1. Dimecres 19 de febrer, de 17 a 19 h.  

Sessió introductòria: “Catalunya i 

Espanya” 1479-1714. Conceptes i 

concepcions de l’Antic Règim 

Prof.: Cristian Palomo Reina  

 

Sessió 2. Dimecres 4 de març,  de 17 a 19 h. 

El carlisme a Catalunya, segles XIX i XX 
 Prof.: Lluís Ferran Toledano González 

 

Sessió 3. Dimecres 13 de maig, de 17 a 19 h. 

Anarquisme i catalanisme 

Prof.: Teresa Abelló Güell 

 

Sessió 4. Dimecres 3 de juny, de 17 a 19 h. 

Republicanisme i catalanisme 

Prof.: Enric Pujol  i Casademont 

 

Sessió 5. Dimecres 20 d’maig, de  17 a 19 h. 

Socialisme, comunisme i catalanisme 

Prof.: Andreu Mayayo i Artal 

 

Sessió 6. Dimecres 29 d’abril, de 17 a 19 h. 

Democràcia cristiana i catalanisme 
Prof.: Francesc Canosa Farran 
 

 

 

 

Professorat 

 

Cristian Palomo Reina. Doctor en Història, 
màster en Història de Catalunya i llicenciat en 
Història tot per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Actualment treballa com a tècnic 

d’investigació a la Universitat Jaume I de 
Castelló de la Plana. La seva recerca versa 
principalment sobre la identitat col·lectiva 
dels catalans en les èpoques medieval i 
moderna. 

 

Lluís Ferran Toledano González. Professor 
agregat de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, és investigador Responsable del 
SGR PICEC (Política, Institucions i Corrupció a 
l’Època Contemporània). Especialista en 

carlisme, ha estat convidat a impartir 
seminaris en diverses universitats 
estrangeres. Ha publicat treballs científics en 
temes com ara la construcció de memòries 
nacionals, l’activitat parlamentària i el 
provincialisme polític. Director de Projectes 

del Centre d’Història Contemporània de 
Catalunya, entre el 2005 i el 2006. 

 

Teresa Abelló Güell. Doctora en Geografia i 
Història. Professora Titular del Departament 

d’Història i Arqueologia de la Facultat de 
Geografia i Història de la Universitat de 
Barcelona. Membre del Grup d’Estudis 
d’Història de la cultura i els intel·lectuals. Ha 
publicat diversos estudis sobre història del 
moviment obrer, dedicant especial atenció a 
l’anarquisme i l’anarcosindicalisme catalans i 

les seves relacions amb altres grups polítics i 
socials. 

 

 

 

 

Enric Pujol i Casademont. Historiador i 
professor a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i membre de l’Institut d’Estudis 
Catalans. La seva tesi fou Història i reconstrucció 
nacional. La historiografia a l’època de Ferran 
Soldevila (2003). Fou co-director del Diccionari 
d’historiografia catalana (2003), co-comissari del 

Museu de l’Exili de la Jonuqera, i dirigí el catàleg 
i l’exposició El somni republicà. El 
republicanisme a les comarques gironines 
(1900-1936). Recentment, ha publicat Tres 
imprescindibles: F. Soldevila, J. Vicens Vives i P. 
Vilar (2015), Josep Tarradellas. President de la 
Generalitat restaurada (1977-1980) (2018) i 
Figueres, la Gernika catalana (2014). 

Andreu Mayayo i Artal. Catedràtic d’Història 
Contemporània i Món Actual, i director del 
Centre d’Estudis Històrics Internacionals – 
Pavelló de la República de la Universitat de 
Barcelona. Director de Segle XX. Revista 
Catalana d’Història. Formà part dels consells de 
redacció de les revistes L’Avenç i Sàpiens. L’any 

2018 ha editat el llibre Centenary of the Russian 
Revolution, 1917-2017, publicat per la 
Cambridge Scholars, i ha co-dirigit Catalunya, 
1980-2015. Història en fotografies, 
d’Enciclopèdia Catalana. Ha estat alcalde de 
Montblanc i col·labora habitualment en els 
mitjans de comunicació. 

Francesc Canosa Farran. Periodista, escriptor i 
professor de periodisme. Llicenciat en 
periodisme. Màster en Comunicació Social. 
Doctor en Comunicació per la Facultat de 
Comunicació Blanquerna – Universitat Ramon 
Llull, on és professor associat. Actualment, és 
director de La Mira, un magazín digital que 
aposta per un periodisme de no actualitat. 
També és articulista i col·laborador de mitjans 
escrits i audiovisuals de Catalunya. 
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