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CONFERÈNCIA / RUTA 1714

L’11 de setembre del 2014 es complirà el 300 
Aniversari dels fets del 1714. Una data 
transcendental que requereix una gran 
commemoració ciutadana que serveixi per 

redescobrir el país del segle XVIII, entendre la dimensió 
dels fets, posar-los en relació amb la realitat present i les 
expectatives de futur del Principat.
Des de la Federació d’Ateneus de Catalunya volem orga-
nitzar pel període 2013 - 2014, una sèrie de conferències 
arreu del territori organitzades conjuntament amb els 
ateneus federats en el marc de la celebració del Tricen-
tenari dels fets del 1714.

C O N F E R È N C I A
La conferència anirà encaminada a explicar els fets i 
la història d’aquests 300 anys des del punt de vista de 
l’organització de la societat civil per poder introduir el 
naixement dels ateneus i del món ateneístic i el que ha 
representat en els darrers 200 anys.
Tenim 6 historiadors arreu del territori català que 
impartiran aquesta xerrada. Tots aquells ateneus que ho 
desitgeu, podreu contractar aquesta activitat i un dels sis 
historiadors que s’han ofert per fer aquesta xerrada es 
desplaçarà al vostre ateneu el dia que ens digueu. 

R U TA 1 7 1 4
La conferència anirà complementada (per aquells 
ateneus que ho desitgin i en una altra data diferent de 
la xerrada a l’entitat) amb una visita als orígens de la 
Barcelona moderna a partir dels fets i els espais del 1714. 
Els espais que conformen aquesta ruta guiada seran el 
nou Centre Cultural del Born i alguns ateneus de la ciutat 
de Barcelona. 

ORGANITZA

FEDERACIÓ
D’ATENEUS
DE CATALUNYA

Pl. Víctor Balaguer, 5, 1r
08003 Barcelona
Tel. 932 688 130
ateneus@ateneus.cat
www.ateneus.cat
    Federació d’Ateneus
    AteneusCat

C O M  P O D E U  C O N T R A C TA R
A Q U E S T E S  A C T I V I TAT S ?
Si esteu interessats en què vinguem a fer la xerrada 
i/o en la ruta guiada, o perquè us ampliem la 
informació, poseu-vos en contacte amb:



1714-2014 L’evoLució de La 
societat civiL cataLana

Jordi Pisa Sánchez 
(Barcelona, 1976)
Llicenciat en Història i Màster en Gestió Cultural.
Autor dels llibres Breve Historia de Hispania i Breve 
Historia de los persas a l’editorial Nowtilus i de diversos 
articles de caràcter històric.
Experiència en l’àmbit de la divulgació històrica; en 
la coordinació, assessorament científic i realització 
d’exposicions i jornades de conferències i en l’àmbit 
de la comunicació digital on col·labora en webs com 
“Anatomia de la Història”, “Culturalia” o “Revista de 
Letras”. 

Jordi Soldevila i Roig 
(Linyola, 1979)
Llicenciat en Història a la UdL, màster i DEA a la 
UPF, està elaborant la seva tesi doctoral a la UdL. Ha 
publicat tres llibres i diversos articles relacionats amb 
la història. Els temes d’interès giren entorn de la his-
tòria contemporània, segles XIX i XX a les comar-
ques de Ponent. També ha fet alguna incursió en el 
món de l’etnologia.
Ha estat impulsor de diverses entitats i organitzacions, 
participa en associacions de diferents tipus (científi-
ques, culturals, excursionistes, cultura popular, etc.).

Quim Torra Pla 
(Blanes, 1962)
Advocat, editor i escriptor. Fundador de l’editorial 
Acontravent, dedicada al periodisme literari i la 
no ficció. És membre del consell permanent de 
l’Assemblea Nacional Catalana i actualment també 
exerceix de vocal d’Òmnium Cultural.
El 2012 va ser nomenat director d’El Born Centre 
Cultural, que ha obert les seves portes el passat 11 de 
setembre de 2013.

Ramon Arnabat Mata 
(Sta. Margarida i els Monjos, 1957)
És historiador i Doctor en Història per la Universitat 
Pompeu Fabra. Actualment és professor d’Història a 
la Universitat Rovira i Virgili i membre del grup de 
recerca consolidat ISOCAC, i president de l’Institut 
d’Estudis Penedesencs.
Com a historiador ha centrat la seva activitat 
investigadora en la recerca sobre els moviments 
revolucionaris i contrarevolucionaris de la primera 
meitat del segle XIX, i en l’estudi de la Segona 
República, la Guerra Civil i el primer franquisme. 
Darrerament ha centrat la seva recerca en el tema de 
la guerra aèria durant la Guerra Civil espanyola.

Xavier Eritja Ciuró 
(Lleida, 1970)
És llicenciat en Història Medieval per la Universitat de 
Barcelona i, malgrat no dedicar-s’hi professionalment, 
continua participant en la recerca i la divulgació 
històrica d’aquest període. Ha participat de forma 
activa en nombroses iniciatives i plataformes 
culturals ciutadanes des de l’associacionisme i, des de 
l’any 2006 fins el 2012, ha estat president de l’Ateneu 
Popular de Ponent de Lleida.

Xavier Ferré Trill 
(Reus, 1962)
Doctor en Sociologia i en Història. Professor 
Lector adscrit al Departament de Pedagogia de 
la Universitat Rovira i Virgili. Membre del Grup 
de recerca Consolidat ISOCAC de la mateixa 
universitat.
La seva recerca s’orienta a l’estudi dels moviments 
socials, a la història del pensament polític i al 
pensament literari.

Conferència impartida per: Ruta 1714:
La ruta proposada, després d’una breu explicació 
sobre els orígens del moviment ateneístic a la ciutat de 
Barcelona, ens convidarà a fer un salt enrere d’uns 300 
anys, per conèixer la vida i els espais d’una ciutat que 
ara no existeix. El discurs emprat ens permetrà buscar 
els orígens dels ateneus en els moviments socials i 
l’activitat cultural que es vivia a la ciutat emmurallada 
dels segles XVIII i XIX.
Ens introduirem en aquest salt temporal, fent la visita 
a El Born Centre Cultural i després visitarem alguns 
ateneus de la ciutat de Barcelona. 


