AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
PER A LA GENT GRAN
AULES - AUGGBCN

Amb la col·laboració de:

Generalitat
de Catalunya

Seminari Aprofundiment en l’estudi de la història
Professor: Dr. Àngels Casals

10è Seminari d’Aprofundiment en la Història
Tema Crim i castig: criminals, bandits i delinqüEncia en la historia
d'Europa

Dates

En aquest curs centrarem l'interes envers el debat historiografic
que ha estudiat aquell sector de la societat que des de
l'Edat Mitjana a la Contemporania han viscut fora de la llei.
Especialment ens fixarem en les interpretacions dels que han
acusat aquest sector de formar part de la criminalitat i d'altra
banda qui n'ha defensat la vessant social de combatents per la
justícia. Tant en un cas com en l'altre, l'opinió pública ha tingut
Ponent sempre un interes molt viu per tot aquest sector de la societat,
incloent els qui van fer de la criminalitat un modus vivendi sense
cap referencia a unes finalitats socials del seu fer.

11/10/2016

A.C.

El paper de la violencia en l'ordre social de l'antic regim. Algunes
reflexions previes sobre que era delicte i com es perseguia.

25/10/2016

A.C.
A.C.
G.C.
G.C.

Violencia i delinqüencia en l'antic regim.
El bandolerisme i les seves formes.
Banditisme: segle XIX, herois o villans?
Banditisme: segle XX, la complexitat del fenomen en un món
l

08/11/2016
22/11/2016
13/12/2016

11è Seminari d’Aprofundiment en la Història
Tema Població, migració i els canvis socials que han provocat

Dates

En la construcció de les societats, la mobilitat de la població ha
estat, i és, un element fonamental. Sigui en forma de migracions
del camp a la ciutat, o d'unes regions a d'altres, o bé per motius
socioeconomics, militars o polítics, la mobilitat és una constant
que ha anat modelant les estructures socials i culturals de les
nostres societats. En el cas de la construcció de Catalunya,
Ponent tothom entén que és imprescindible tenir en compte aquesta
tematica en qualsevol analisi que pretengui oferir una explicació
global de la seva evolució recent.

10/01/2017

A.C.

Interpretació general sobre les migracions i les grans migracions
del món antic.

24/01/2017

A.C.

El món medieval: del suposat estancament a les grans convulsions.

07/02/2017

A.C.

L'epoca moderna: migracions voluntaries i forgades.

21/02/2017

G.C.

Contemporania: del segle XIX a la República.

07/03/2017

G.C.

Contemporania: l'onada immigratoria durant el franquisme.

21/03/2017

G.C.

Una mirada al món: els grans moviments humans des de la
segona meitat del segle XX.

04/04/2017

A.C.

Taula rodona: la immigració avui dia.

12è Seminari d’Aprofundiment en la Història
Tema Una altra forma d'explicar la historia: profecies,
teories conspiratives i explicacions esotEriques
Dates

Ponent Quan passegem per les llibreries, sovint ens criden l'atenció títols
cridaners que prometen explicar les "veritats" dels misteris del
passat ja sigui descobrint nous documents o civilitzacions
desconegudes -fins i tot extraterrestres-. En realitat no és un
genere nou: des de quan i com tenim aquesta forma d'intentar
explicar el passat? Que hi ha al darrera?
La lectura del temps i la societat en les societats de l'antic regim: de
la creació del món al paper de la divinitat en la historia fins a les
profecies cristianes
Teories conspiratives, Nostradamus i altres "profetes" i la seva

25/04/2017

A.C.

09/05/2017

G.C.

23/05/2017

G.C. Les teories conspiratives de la historia en les societats
Horari Dimarts, d'11:00 a 13:00
Lloc Auditori del Museu d'Historia de Catalunya. Palau de Mar, plaga
Pau Vila, 3, 4t pis

Informació i reserves:
c. Casanova, 36, entresòl 2a - 08011 Barcelona
Horari d’oficina: de 10:00 a 13:00
Telèfons 93 451 60 40 - 93 451 23 56
c/e: info@auggbcn.org
web: www.auggbcn.org

