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(UOC), Oscar Jané (UAB), M. Carme Jiménez (IRMU), Montserrat Jiménez Sureda (UAB), Josep M. Llobet (UNED - Cervera), Carmen Pérez Aparicio
(UV), Joaquim M. Puigvert (UdG), Mercè Renom (TIG, UB i CECBLL), Francesc Romero (IEI), Josep Santesmases (CCEPC), Núria Sauch (IRMU), Jaume
Sobrequès (CHCC), Josep M. Torras Ribé (UB), Enric Vicedo (UdL), Francesc Viso (CCEPC).
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Patronat Francesc Eiximenis

Amb el patrocini de:

Activitat vinculada a:

Àmbits del Congrés:
1 Sistema polític i elits locals: règim municipal, hisendes locals i fiscalitat.
Estudis sobre els efectes dels canvis polítics en l'espai municipal: els nomenaments de càrrecs i els nous càrrecs electes instaurats per Carles III; àmbits de l'acció
governamental local; interferències externes; evolució dels grups de pressió, dels càrrecs de govern i de les elits; anàlisis de les hisendes locals; gestió dels propis
municipals i dels béns comunals; els cadastres i la fiscalitat reial; les contribucions militars.

2 Una economia en transformació: especialitzacions productives, xarxes comercials i dinàmiques gremials.
Estudis sobre les diverses activitats productives d'homes i de dones: innovacions, progressos o decadències; les confraries i organitzacions gremials: conflictes i
evolució; estudis sobre les activitats mercantils, la tragineria, les companyies comercials, els destins peninsulars i marítims; els professionals en l'àmbit local;
paper dels arrendaments i dels sistemes de crèdit.

3 Transformacions socials i conflictivitat: mobilitat social, xarxes de relació familiar i espais de sociabilitat.
Estudis sobre l'evolució de les estructures socials; el xoc d'interessos entre les elits; el conflicte entre governats i governants; els conflictes senyorials; les
accions col·lectives d'homes i dones en defensa de drets: la subsistència, l'aigua, l'ensenyament...; les solidaritats i accions benèfiques; les activitats socials.

4 Cultura popular i renovació de les idees: llengua, ensenyament, producció científica i literària.
Estudis sobre les creences i activitats tradicionals, i sobre la introducció dels nous corrents científics, tècnics i culturals; les biblioteques; el paper de les
parròquies i els monestirs; la dialèctica català-castellà; les escoles; els itineraris dels que feien l'ensenyament superior; els escrits memorialístics; les funcions
teatrals i les activitats musicals; els homes i les dones de la Il·lustració.

El IX Congrés de la CCEPC vol promoure i posar en comú la recerca feta des de la perspectiva del món local sobre el que va significar la
ruptura de les Noves Plantes, allà on van ser aplicades, i sobre la transcendència de les transformacions polítiques, econòmiques,
socials i culturals que van viure i protagonitzar al llarg del segle XVIII les successives generacions de persones que habitaren el
conjunt dels territoris de parla catalana, atenent els canvis i les continuïtats. S'han previst quatre àmbits per aplegar estudis temàtics
i biogràfics relacionats amb les propostes de cada un d'ells.
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PROGRAMA
DIVENDRES 21 DE FEBRER

DISSABTE 22 DE FEBRER

9.30 h

10.00 h Parlaments d'inauguració

10.00 h Ponència Àmbit 3. Mercè Renom i Pulit (TIG/UB CECBLL). "Aproximació als conflictes socials entorn del
mercat alimentari a la Catalunya setcentista"

10.15 h Conferència inaugural. "Els Decrets de Nova Planta:
lleis de Castella o experiment absolutista?" a càrrec d'Agustí
Alcoberro (UB / MHC)

10.45 h Ponència Àmbit 3. Biel Jover Avellà (UdG). "Algunes
reflexions entorn del mercat de treball a l'illa de Mallorca
durant la primera meitat del segle XVIII"

11.00 h Ponència de l'Àmbit 1. Llorenç Ferrer (UB). "Pagar les
guerres. Una carga fiscal sobre els ajuntaments catalans en el
segle XVIII"

11.30 h Pausa – cafè.

Recepció inscrits i lliurament de material

11.45 h Pausa – cafè
12.15 h Ponència de l'Àmbit 1. M. Carme Irles (U. d'Alacant).
"Les elits polítiques valencianes després de la Nova Planta:
continuïtat o canvi?"

12.00 h Ponència de l'Àmbit 4. Joaquim M. Puigvert
(UDG). "La cultura científica, tècnica i professional a la
Catalunya setcentista. Una mirada des de la història social"
12.45 h Relatoria de les comunicacions de l’Àmbit 4. Maria
Garganté (UPF)
13.30 h - 15.30 h Descans

13.00 h Relatoria de les comunicacions de l'Àmbit 1. Max
Turull (UB)
14.00 h - 16.00 h Descans
16.00 h Ponència de l'Àmbit 2. Patrici Pojada (U. Perpinyà):
"Comerç i xarxes comercials transpirinenques: quina evolució al
segle XVIII?"
16.45 h Ponència de l'Àmbit 2. Jaume Dantí (UB).
"L'articulació econòmica del territori a Catalunya després de la
Nova Planta"

15.30 h Visita guiada al casc històric de Cervera
17.30 h Taula rodona organitzada amb la Secció Filològica
de l'Institut d'Estudis Catalans, "La llengua als diversos
territoris després de les Noves Plantes":
* Vicent Escartí (UV)
* Joan Lluís Marfany (U. Liverpool)
* Joan Miralles (UIB – IEC)
* Josep M. Nadal (UdG – IEC). També moderador de
la taula
19.00 h Conclusions i cloenda

17.30 h Relatoria de les comunicacions del l'Àmbits 2 i 3.
Antoni Jordà (URV).
18.30 h Conferència. Miquel Àngel Casasnovas (Institut
Menorquí d'Estudis). "De la revolta austriacista a súbdits de sa
Majestat Britànica: el cas de Menorca"
22.00 h Espectacle històric – musical "Catalunya en temps de
guerra. 1705 – 1714" a càrrec del grup Organistrum. Paranimf
de la Universitat

Es podran presentar comunicacions a qualsevol dels quatre àmbits del congrés.
Informació sobre el congrés: CCEPC: c/ Carme, 47 (IEC) 08001 Barcelona.
A/e: ccepc@iec.cat Tel 933248585 ext.131
L'assistència a les sessions és lliure, prèvia inscripció.
Per a formalitzar les inscripcions amb certificat d'assistència i dret a actes,
es pot descarregar la butlleta a www.ccepc.org i www.irmu.org

