Commemorar, aprendre i reflexionar són
tres oportunitats que ens ofereix la programació del Tricentenari 1714-2014 a la vila
d’Arenys de Munt. Enguany commemorem
el final de la Guerra de Successió i els 300
anys del setge de Barcelona, uns fets
històrics que van afectar tot el país. A la
nostra vila també hi va haver front bèl·lic i
les Cròniques de Francesc Bellsolell en són
un testimoni a nivell local privilegiat.
Amb els actes que ens ha preparat la Comissió pel Tricentenari tindrem ocasió de potenciar el diàleg entre el passat i el present
escoltant historiadors i erudits, gaudint de la
dansa, visitant exposicions, o passejant per
diferents indrets del nostre poble.
El 1714 és un símbol de la voluntat catalana
de seguir existint com a poble, i com a alcalde m’agradarà que aquesta commemoració
del Tricentenari representi també una oportunitat per aturar-nos uns instants a reflexionar, contemplant la pluralitat de sensibilitats
i perspectives que conviuen al nostre país, i
que la clarividència de les veïnes i veïns
d’Arenys de Munt s’encomani arreu de
Catalunya. Tenim a tocar l’anhel de molts
patriotes. Aquest 2014, fem-lo possible!

ARENYS DE MUNT

març a desembre
2014

Joan Rabasseda i Ferrer
Alcalde

actes tricentenari
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ (1)
1700-1705
El Testament de Carles II. Felip IV de Catalunya
i V de Castella. Carles III, l’Arxiduc. Guerra
global

LA GUERRA A ULTRANÇA
1713-1714
Junta de braços. Barcelona 1713, capital d’un
estat. Guerra exterior. Arenys de Munt. Setge
de Barcelona.

Dissabte, 1 de març
Can Borrell, a les 7 de la tarda
Acte inauguració.
Conferència: “ Les músiques de la guerra de successió”, a
càrrec de Joan Vives.

Divendres, 9 de maig
Can Borrell, a les 7 de la tarda
Conferència: “Barcelona 1713, capital d’un estat”, a càrrec
de Jordi Peñarroja.

Dissabte, 15 de març
Sala Municipal, a les 7 de la tarda
Conferència: “El cas dels catalans”, a càrrec d’Agustí Soler i
Regàs i Pere Vinyeta.
Organitzada per l’ANC d’Arenys de Munt.
Dissabte, 22 de març
Sala Municipal, a les 6 de la tarda
Presentació del vídeo “Vèncer o morir”.
Organitza: ANC.

LA GUERRA DE SUCCESSIÓ (2)
1705-1713
Guerra peninsular. La traïció anglesa. El tractat
d’Utrecht
Dissabte 5 d’abril
Can Borrell, a les 7 de la tarda
Concert "Postal sonora de l'Europa de 1714", a càrrec del
Trio Barroc del Cafè.
Dissabte i diumenge, 5 i 6 d’abril
Plaça Església, Plaça Catalunya, Carrer Generalitat, durant
tot el dia
I Mercat de productes i oficis “La vida d’un poble”,
ambientat en el 1714, a càrrec de Mercats d’Abans.

Dissabte, 17 de maig
Can Borrell, a les 7 de la tarda
Conferència: “Fortaleses catalanes”, a càrrec de Montse
Viader.
Diumenge, 18 de maig
Centre Moral, a les 6 de la tarda
Espectacle de dansa: “1714, Diari d’una esperança”.
Organitza: Centre Moral
Dissabte, 31 de maig
Can Borrell, a les 7 de la tarda
Conferència: "La defensa a ultrança. De la Pau d'Utrecht a
l'Onze de Setembre", a càrrec d’Agustí Alcoberro.

OCUPACIÓ MILITAR
1714-1800
Exili. Repressió: militar, econòmica, patrimonial.
Decret de Nova Planta. Adaptació.
Dimarts, 3 de juny
Can Borrell, a les 7 de la tarda
Conferència: “El Decret de Nova Planta”, a càrrec de
Sebastià Cot.
Dissabte, 14 de juny
Barcelona, a les 10 del matí
Visita al Centre Cultural El Born. Sortida en autocar.
Dissabte, 12 de juliol
Can Sala de Dalt, a 2/4 de 9 de la nit
Conferència “Història de Sans de Monrodon”, a càrrec de
Mercè Colomer.
Can Sala de Dalt, a 2/4 de 10 de la nit
Concert de música barroca, a càrrec de Kassia.
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CONSEQÜÈNCIES
1800-2014 (1)
Guerra del francès. Inici de la Renaixença. Els
cent mil fills de Sant Lluís. Les carlinades.

CONSEQÜÈNCIES
1800-2014 (2)
La guerra civil. La dictadura. La democràcia
espanyola. Catalunya, nou estat d’Europa.

Dissabte, 6 de setembre
Can Borrell, a les 7 de la tarda
Conferència: “Catalunya, segle XIX”, a càrrec de Gustau
Adzerias.

Dissabte, 18 d’octubre
Can Borrell, a les 6 de la tarda
Jornada de ponències :“Tres dates històriques”.
“14 d’abril de 1931”, a càrrec de Francesc Forn.
“6 d’octubre de 1934”, a càrrec d’Agustí Barrera.
“23 de gener de 2013”, a càrrec de Juli Cuéllar.

Dissabte, 13 de setembre
Sala Exposicions, a les 7 de la tarda
Conferència: “Anàlisi política de les consultes”, a càrrec de
Vicent Partal.
Diumenge, 14 de setembre
Can Jalpí, a les 9 del vespre
Concert de cobla i cant coral “Com a casa”, a càrrec del
Cor l’Aixa i la Coral Renaixença.
Del 15 al 30 de setembre
Sala d’Exposicions, durant tot el dia
Exposició comarcal sobre el Tricentenari.

Diumenge, 26 d’octubre
Plaça de l’Església, a les 10 del matí
Visita guiada i teatralitzada per diferents indrets del poble.
Divendres, 7 de novembre
Can Borrell, a les 7 de la tarda
Conferència i presentació de la reedició del llibre
“Cròniques de Francesc Bellsolell”, a càrrec de Francesc
Forn.
Diumenge, 8 de novembre
Centre Moral, a les 10 de la tarda
Obra de teatre, a càrrec del Centre Moral.
25 de desembre a 11 de gener 2015
Sala d’Exposicions, durant tot el dia.
Exposició de puntes ambientada en el S. XVIII, a càrrec de
l’Associació de Puntaires d’Arenys de Munt.

