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Llista de recursos

GENERAL
On?

Què és?

Mireu...

Què hi ha?

1714: El català ahir, avui i demà

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

www.tricentenari.bcn.cat

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

www.tricentenari.cat

Web de la Generalitat de Catalunya dins 1714, l'apartat Per saber-ne
per explicar la commemoració dels més.
300 anys del 1714.

Una llista immensa amb recursos,
webs, vídeos, programes de tv i
ràdio...

Born Centre Cultural

Web del Born Centre Cultural.

Agenda d'activitats, informació
sobre la història del barri, del
mercat, del jaciment...

Continguts de l’exposició 1714: El
català ahir, avui i demà (gener de
2014), així com els materials,
recursos i enllaços relacionats.
el Programa i l'Apartat històric.

Consorci per a la Normalització Lingüística
CNL de Barcelona
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HISTÒRIA
On?

Què és?

Mireu...

Què hi ha?

Commemoració del Tricentenari
1714-2014

Pàgina de l'XTEC.

Propostes didàctiques pensades per
a educació infantil i primària,
educació secundària obligatòria,
batxillerat i FP.

www.11setembre1714.org

Web de l'Associació Memorial 1714. Biografies
Cronologia
Documents
Imatges i mapes
Vídeos i àudios
Arxiu de notícies
Memorial 1714

Dins Memorial 1714 hi ha una
explicació amb moltes fotografies de
la recuperació i restauració del
Fossar de les Moreres.

www.diaridesetge.cat

Resum dia a dia del setge de
Barcelona des del 25 de juliol de
1713 fins a l'11 de setembre de
1714.

www.guerradesuccessio.cat

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

dins d'El Conflicte, l'apartat
Cronologia.
dins El Patrimoni, l'apartat Mapes.

Un mapa de Barcelona on hi ha
marcats punts d'interès de la ciutat
amb una breu explicació.

dins Batalla de Barcelona 1714,
l'apartat Cartografia.

Un vídeo breu amb la reconstrucció
de la ciutat del 1714 en 3D.

www.poblesdecatalunya.cat

Guia del Patrimoni Històric i Artístic
dels Municipis Catalans.

dins Barcelonès, els punts de
l'apartat Sant Pere – la Ribera.

Descripció de diferents punts
d'interès dins la ciutat amb
referències a la història.

La guerra de Successió. El decret

Pàgines de la GENCAT amb textos

dins Accés a la galeria multimèdia

Fotografies de documents, vídeos...

Consorci per a la Normalització Lingüística
CNL de Barcelona
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de Nova Planta. Supressió de l’estat breus explicatius de divulgació
català
històrica.

(sota la fotografia de la dreta).

Segle XVIII. Redreçament econòmic
i absolutisme polític
La Barcelona de 1714
Setge de Barcelona (1713-1714)

Entrada de la Wikipèdia.

Sàpiens. 1714

Blog de la revista Sàpiens.

www.auques.cat

Web La paret de les Auques amb
auques sobre diferents temes de la
cultura catalana.

Deu articles relacionats amb el
1714.
Auca de l'Onze de setembre
1707-2007, el futur és nostre
Auca de Josep Moragues
(1669-1715)
Auca d'en Bac de Roda
(1658-1713)
Auca de Rafael Casanova
(1660-1743)
Auca de l'11 de setembre
Auca de la Guerra de Successió
(1705-1714)

L'Edat moderna

Blog d'una mestra de 2n d'ESO. És
molt didàctic.

Onze de setembre

Blog d'XTEC.

l'apartat Societat.

Retrat de com vivia la gent en
aquella època.
Enllaços amb altres webs amb
informació relacionada amb l'Onze
de Setembre.

Consorci per a la Normalització Lingüística
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Fons de la Guerra de Successió

Web de la Universitat Pompeu
Fabra amb documents digitalitzats.

Barcelona 1700

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

El Decret de Nova Planta de 1716

Blog de Sàpiens.

1714: Onze de setmbre (I)

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

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

L'onze de setembre

Powerpoint d'Edu365.cat.

Breu repàs de la història de l'Onze
de Setembre de 1714. Té exercicis
de comprensió.

Diada Nacional de Catalunya

Pàgina de la GENCAT.

Catalunya, 1714

Guia turística de Catalunya editada
per l'Agència Catalana de Turisme i
el Museu d'Història de Catalunya.

Repàs dels escenaris de la Guerra
de Successió a Catalunya i del
temps del barroc.

Barcelona fora muralles

Publicació Barcelona Metròpolis, de Les raons de la resistència de 1714,
l'Ajuntament de Barcelona (número Joaquim Albareda
89).
Daniel Defoe i Catalunya, 1713,
Virgina León Sanz

Diferents articles que, d'una banda,
repassen el passat, i d'una altra
banda, donen una visió del present i
del futur.

Consorci per a la Normalització Lingüística
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“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
Entrevista a Albert Sánchez Piñol:
“Barcelona és una gran fàbrica de
fer barcelonins”

Publicació Barcelona Metròpolis, de
l'Ajuntament de Barcelona (número
89).

De Bàrcino a Bcn

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

Entrevista a l'autor de Victus.

Barcelona durant la Guerra de
Successió
12 de setembre de 1714
L'eclosió urbana de la Barcelona
setcentista

Consorci per a la Normalització Lingüística
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LLENGUA CATALANA
On?

Què és?

Mireu...

Què hi ha?

La llengua catalana al segle XVIII

Blog de Sàpiens.

La resistència cultural de la llengua
catalana en el segle XVIII

Blog de Sàpiens.

Els Decrets de Nova Planta

Blog Catalunya 1714, de Racó
català.

Decrets de Nova Planta

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

Cronologia de la repressió del
català

Entrada de la wikipèdia.

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.

La persecució del català

Blog La Terra de Xauxa.

Cronologia i fragments de textos on
es prohibeix i persegueix la llengua
catalana.

El català: una llengua perseguida
durant 4 segles

Document del Cercle Català de
Negocis.

Cronologia de la persecució de la
llengua des de 1715.

Llengua i història

Pàgina de la GENCAT.

L'apologia de la llengua - Carles

Edició digitalitzada de l''Epítome del Carles Ros, notari valencià.

Repàs breu de la implantació del
Decret de Nova Planta.

El català sota la monarquia
absolutista borbònica

Consorci per a la Normalització Lingüística
CNL de Barcelona

Documents dins Accés a la galeria
multimèdia (sota la fotografia de la
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Ros

origen y grandezas del idioma
valenciano' (1734) i del 'Tractat de
adages y refranys valencians y
pràctica per a escriure ab perfecció
la llengua valenciana' (1736), de
Carles Ros

Llengua i Ensenyament – Baldiri
Reixac

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

Baldiri Reixac, pedagog i religiós
català.

DRETS LINGÜÍSTICS
Consorci per a la Normalització Lingüística
CNL de Barcelona
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Mireu...

Declaració Universal dels Drets
Lingüístics
Guia pràctica de drets lingüístics al
País Valencià
Legislació lingüística

Pàgina de la GENCAT.

Declaració Universal de Drets
Lingüístics Preliminars

Pàgina de la UNESCO.

Drets lingüístics

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

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

Consorci per a la Normalització Lingüística
CNL de Barcelona
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