Cicle actes
Tricentenari
PALAMÓS

TOTS ELS ACTES ES CELEBRARAN A LA BIBLIOTECA LLUIS BARCELÓ I BOU DE PALAMÓS

AGENDA
TOT EL MES DE MAIG
Exposició “El Regne de Catalunya”
cedida pel MEMORIAL 1714 de
Barcelona, a la Sala General de la
Biblioteca

C ATA L U N YA I L A S E VA
INDEPENDÈNCIA: ABANS I DESPRÈS
DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ
“Catalunya va ser una de les

naturalesa

Nacions

del

imposada per la Corona de

paraules

Castella amb la força de les

més

món....”.

Les

grans

política

fou

DIJOUS 8 de MAIG 20 h

pronunciades per Pau Casals a

armes.

Conferència “Els Països Catalans

la Seu de les Nacions Unides

Durant el cicle, veurem el

l'any 1945 defineixen molt bé la

Principat com un Regne i la

grandesa de la Nació Catalana

seva veritable potència militar i

tan reconeguda per les altres

comercial.

nacions europees en el passat

ocasions en que els estats

i en canvi amb una història tan

francès

oblidada per les generacions

d'assimilar

actuals. El cicle “Catalunya i la

dominació francesa en especial

seva Independència: Abans i

de Palamós i el “Cas de

després

de

Catalunya” i la seva plena

com

vigència avui. En definitiva,

davant els Estats Francès i Espanyol
(1640-2013): Assimilacions reeixides i
mig fracassades” de JOSEP CATÀ
DIVENDRES 23 de MAIG 20 h
Conferència “La presa i la dominació
francesa a Palamós entre el 18091814” de GABRIEL MARTÍN
DIMECRES 28 de MAIG 19 h
Conferència “El cas de Catalunya.
Apel•lació a les Nacions Unides, San

de

Francisco (CA) 1945” de JORDI

Successió”

MIRAVET

l’estatus

MÉS INFORMACIÓ:

www.cch.cat
info@cch.cat
619 579 870

de

la

guerra

mostrarà
Catalunya

era

Les

diverses

i castellà tractaren
Catalunya.

descobrirem

algunes

abans de l'ocupació Borbònica,

històriques

més,

el d'un estat “independent i

expliquen

el

sobirà” i com la fi d'aquesta

moment actual.

La

raons

que

ens

perquè

del

