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NIVELL SUPERIOR
On?

Què és?

Mireu...

Què podeu treballar?
Què hi ha?

1714: El català ahir, avui i demà

www.tricentenari.bcn.cat

Blog del CNL de Barcelona dedicat
al Tricentenari 1714 – 2014.

Web de l'Ajuntament de Barcelona
per difondre activitats relacionades
amb la commemoració dels 300
anys del 1714.

Continguts de l’exposició 1714: El
català ahir, avui i demà (gener de
2014).

Preparar una visita a l'exposició.

Materials didàctics.

Fer activitats a l'aula ja preparades.

Llista de recursos i enllaços
relacionats.

Consultar informació.

Portada:

Treballar com es vivia a la ciutat,
especialment al barri de la
Ribera-Born, el 1700.

•

Vídeo Albert Garcia
Espuche (10'): sobre la vida
quotidiana a Barcelona el
1700.

Programa:
•

Agenda d'activitats.

Anar a alguna activitat del
Tricentenari.

Treballar els llocs més emblemàtics
Rutes 1714 (mapa de
dels fets de 1714 a Barcelona.
Google amb punts marcats)
Explicar els fets de l'Onze de
Apartat històric:
Setembre de 1714.
• Introducció
•

•

Preguntes més freqüents

•

Cronologia

•

Què era què al 1700

•

Mapa BCN 1714: descripció Treballar els llocs més emblemàtics
dels fets de 1714 a Barcelona.
de llocs emblemàtics i
espais de la memòria de
Barcelona de 1714.
Repassar el context històric del

Consorci per a la Normalització Lingüística
CNL de Barcelona

2
Tricentenari 1714-2014

www.tricentenari.cat

Llista de recursos per nivells

•

Vídeo Converses amb
historiadors (2'52”):
recomanat per veure'l
després o mentre es
treballa el context històric).

•

1714: arqueologia d'un
segle: Carta Arqueològica
de Barcelona.

Web de la Generalitat de Catalunya Vídeo Què commemorem? (3'06”)
per explicar la commemoració dels
1714:
300 anys del 1714.

•
Born Centre Cultural

Web del Born Centre Cultural.

Per saber-ne més: llista de
recursos.

El Born CC:
•

L'antic Mercat del Born

•

Recursos: Multimèdia:

1700.

Treballar què és la Diada Nacional
de Catalunya.
Consultar informació.
Explicar la història del Mercat del
Born.

◦ Vídeo El Born Centre
Cultural (3'11”)
◦

Vídeo Toni Fernández
(3'24”): explicació del
jaciment.

◦

Vídeo Francesc Xavier
Hernández (3'56”):
explicació dels fets de
1714 al Born.

◦

Vídeo Enric Sòria
(3'38”): explicació de la
rehabilitació del mercat
del Born.

◦

Vídeo Manel Guàrdia
(3'21”): explicació de
l'arquitectura del mercat

Consorci per a la Normalització Lingüística
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Explicar els fets de l'Onze de
Setembre de 1714 a través del
jaciment, sobretot si el voleu anar a
visitar.

Explicar l'arquitectura del Mercat
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del Born.
Visites i itineraris:

•

Ruta Barcelona 1714: 40
indrets relacionats mab la
Guerra de Successió
marcats en un mapa de
Google.

Activitats:
•

Programa d'activitats

•

Literatura

•

Lletres i paraules

Història del barri

Treballar els llocs més emblemàtics
dels fets de 1714 a Barcelona.

Anar a alguna activitat del Born
Centre Cultural.
Proposar el Joc REBORN a l'aula:
reinvertar-se definicions de paraules
que estan en desús.
Treballar la història del Barri de la
Ribera-Born.

www.11setembre1714.org

Web de l'Associació Memorial 1714. En general, tot.

Explicar la transformació del Fossar
de les Moreres i el seu paper en els
Memorial 1714: explicació amb
moltes fotografies de la recuperació fets de 1714. Poema de Pitarra.
i restauració del Fossar de les
Moreres.

www.guerradesuccessio.cat

Museu virtual de la Guerra de
Successió 1702-1714, del grup de
recerca DIDPATRI, de la UB.

En general, tot.
Especial atenció:
El Conflicte:
•

Explicar els fets de 1714.

Cronologia.

El Patrimoni:

•

Mapes: mapa de Barcelona Treballar els llocs més emblemàtics
dels fets de 1714 a Barcelona.
on hi ha marcats punts
d'interès de la ciutat amb
una breu explicació.

Les Batalles:
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•

Batalla de Barcelona 1714:

ciutat: des del 1714 fins ara.

◦ Cartografia: vídeo breu
amb la reconstrucció de
la ciutat del 1714 en 3D.
Sàpiens. 1714

Blog de la revista Sàpiens. Deu
articles relacionats amb el 1714.

Rafael de Casanova
L’anticastellanisme català i les
crides a la resistència de 1713-1714

Treballar la Guerra de Successió i el
seu desenllaç en la societat
catalana.

Barcelona, 11 de setembre de 1714:
la memòria (2)
Barcelona, 11 de setembre de 1714:
la memòria (1)
Barcelona, 11 de setembre de 1714:
els fets
El cas dels catalans
Pere Joan Barceló i Anguera, el
Carrasclet, cap de la resistència
antiborbònica
El Decret de Nova Planta de 1716
Vídeo: Els fets de l’11 de setembre
de 1714 i la batalla de Talamanca
Catalunya i l’absolutisme borbònic:
la repressió
Fons de la Guerra de Successió

Web de la Universitat Pompeu
Fabra amb documents digitalitzats.

Mostrar alguns dels documents de
l'època.

Consorci per a la Normalització Lingüística
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Barcelona 1700

Ebook d'Albert Garcia Espuche:
només es poden veure lliurement
algunes pàgines del llibre.

Treballar com era la vida quotidiana
a la Barcelona del segle XVIII.

1714: Onze de setmbre (I)

Articles d'opinió de Josep Maria
Figueres, dins el web
d'elsingulardigital.cat.

Explicar els fets de 1714 i com s'ha
commemorat al llarg del temps a
través d'articles d'opinió.

Memòria històrica: 1714

Pàgina dedicada al 1714 del web
de la Fundació d'Estudis Històrics
de Catalunya. Hi trobareu un recull
de noticíes, entrevistes i articles
d'opinió extrets de diferents diaris,
referents als fets de 1714.

Treballar els fets de 1714 a través
de notícies, entrevistes i articles
d'opinió extrets de diferents diaris i
mitjans de comunicació.

Barcelona fora muralles

Publicació Barcelona Metròpolis, de
l'Ajuntament de Barcelona (número
89). Diferents articles que, d'una
banda, repassen el passat, i d'una
altra banda, donen una visió del
present i del futur.

1714: Onze de setembre, final i
bibliografia (II)
Onze de setembre:
Commemoracions (III)

Les raons de la resistència de 1714, Treballar els fets de 1714 des de
Joaquim Albareda
totes les seves dimensions
temporals.
Daniel Defoe i Catalunya, 1713,
Virgina León Sanz
“Decadència”, un concepte a
abandonar, Ramon Alcoberro
El Born i el coneixement històric,
Albert Garcia Espuche
Punt de trobada de la cultura i la
història catalanes, Quim Torra
La victòria del 12 de setembre,
Vicenç Villatoro
L’11 de setembre de 2024: una
perspectiva des de Nova York, Mary
Ann Newman
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Entrevista a Albert Sánchez Piñol:
“Barcelona és una gran fàbrica de
fer barcelonins”

Publicació Barcelona Metròpolis, de
l'Ajuntament de Barcelona (número
89). Entrevista a l'autor de Victus.

De Bàrcino a Bcn

Web de la Història de la Ciutat de
Barcelona, de l'Ajuntament de
Barcelona.

Treballar el llibre Victus i la seva
implicació a la ciutat de Barcelona a
través de l'entrevista al seu autor.
Barcelona durant la Guerra de
Successió

Treballar com era la Barcelona
setcentista.

12 de setembre de 1714
L'eclosió urbana de la Barcelona
setcentista

La llengua catalana al segle XVIII

Blog de Sàpiens.

Explicar la realitat de la llengua
catalana durant el segle XVIII.

Els Decrets de Nova Planta

Blog Catalunya 1714, de Racó
català. Repàs breu de la implantació
del Decret de Nova Planta.

Repassar la implantació del Decret
de Nova Planta.

Decrets de Nova Planta

Blog de Jordi Vidal; professor d’IES
a S’arenal.

Donar informació dels Decrets de
Nova Planta.

Entorn de la història de la llengua

Ebook de Joan Miralles i Monserrat i
Josep Massot i Muntaner: només es
poden veure lliurement algunes
pàgines del llibre.

Treballar la història de la llengua,
especialment la situació de la
llengua a partir del 1714.

La persecució del català

Blog La Terra de Xauxa.

Donar a conèixer la cronologia i
fragments de textos relacionats amb
la prohibició i persecució la llengua
catalana.

L'apologia de la llengua - Carles
Ros

Edició digitalitzada de l''Epítome del Carles Ros, notari valencià.
origen y grandezas del idioma
valenciano' (1734) i del 'Tractat de

Treballar alguns fragments de l'obra
de Carles Ros referent a la defensa

La resistència cultural de la llengua
catalana en el segle XVIII

Consorci per a la Normalització Lingüística
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adages y refranys valencians y
pràctica per a escriure ab perfecció
la llengua valenciana' (1736), de
Carles Ros
Llengua i Ensenyament – Baldiri
Reixac

de la llengua catalana.

Edició digitalitzada de les
'Instruccions per l'ensenyança de
minyons' (posterior al 1749), de
Baldiri Reixac.

Baldiri Reixac, pedagog i religiós
català.

Treballar alguns fragments de l'obra
de Baldiri Reixac referent a la
defensa de la llengua catalana en
l'ensenyament dels infants.

Declaració Universal dels Drets
Lingüístics

Promoure els drets linguístics,
especialment pel que fa a llengües
amenaçades.

Guia pràctica de drets lingüístics al
País Valencià

Donar a conèixer els drets
lingüístics al País Valencià.

Legislació lingüística

Pàgina de la GENCAT.

Treballar la situació de la legislació
lingüística a Catalunya.

Declaració Universal de Drets
Lingüístics Preliminars

Pàgina de la UNESCO.

Promoure els drets linguístics,
especialment pel que fa a llengües
amenaçades.

Drets lingüístics

Pàgina de l'Agència Catalana del
Consum de la GENCAT.

Donar a conèixer els drets
lingüístics en relació amb el
consum.

Carta de drets lingüístics dels
Pàgina de l'Administració de justícia
ciutadans i ciutadanes en l'àmbit de de catalunya, de la GENCAT.
la justícia

Donar a conèixer els drets
lingüístics en l'àmbit de la justícia.

Mercator. Dret i legislació lingüístics Pàgina de la xarxa Mercator amb
recursos especialitzats sobre les
llengües minoritzades d'Europa.

Treballar les llengües minoritzades.
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