
Amb la col·laboració de:

Centre d’Història Contemporània de Catalunya
Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya

Societat Catalana d’Estudis Històrics
Institut d’Estudis Catalans

JORNADA

Temps de crisi. 
Una perspectiva transversal
en la història de Catalunya

26 d’abril de 2012
Cercle d’Economia

(Carrer de Provença, 298. Barcelona)

Cal confi rmar l’assistència a la jornada

als telèfons:

935 526 177 (Sra. Mireia Ferran)

 935 529 103 (Sra. Marcel·la Artís)

 o a les adreces electròniques:

mferranl@gencat.cat

martis@iec.cat



L a cris i actual afecta, de manera 

punyent, la societat catalana.

Bé que els aspectes econòmics són els 

més importants, la crisi té manifestacions 

d’altra naturalesa que poden comportar 

canvis profunds de civilització, pensament 

i relacions internacionals. Què podem dir 

els historiadors sobre la crisi? Sabem que, 

des de l’antiguitat clàssica fi ns al segle XX, 

Catalunya ha travessat constantment per 

períodes de crisi tant econòmica com 

d’altres tipus. La jornada, doncs, té per 

objecte estudiar quins han estat aquests 

moments, quines manifestacions han 

tingut i com s’hi ha fet front. Aquest cop 

d’ull transversal pot aportar, a més d’un 

coneixement rigorós del tema analitzat, una 

refl exió comparativa i ensenyaments que 

poden resultar útils avui. 

La jornada Temps de crisi. Una perspectiva 

transversal en la història de Catalunya ha 

estat organitzada pel Centre d’Història 

Contemporània de Catalunya (Departament 

de la Presidència de la Generalitat de 

Catalunya) i la Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (Institut d’Estudis Catalans), amb 

la col·laboració del Cercle d’Economia. 

Barcelona, abril de 2012

Programa

9.30-10.00 h Presentació

10.00-10.30 h  La crisi del segle III, preludi de la fi  
del món antic

 Dr. CARLES BUENACASA

 Universitat de Barcelona

10.30-11.00 h Rellegint la crisi del segle XVII

 Dra. EVA SERRA

 Universitat de Barcelona

11.00-11.30 h Pausa

11.30-12.00 h  Entre els segles XVIII i XIX: la crisi de 
fi  de segle

 Dr. JOSEP M. DELGADO

 Universitat Pompeu Fabra

12.00-12.30 h  De la crisi del 1866 a la fi  de 
la Febre d’Or. Antecedents i 
conseqüències

 Dr. PERE PASCUAL

 Universitat de Barcelona

12.30-14.00 h Debat

14.00-15.30 h  Dinar

15.30-16.00 h La crisi de la baixa edat mitjana
 Dr. ERNEST BELENGUER

 Universitat de Barcelona

16.00-16.30 h  La crisi dels anys trenta del segle XX

 Dr. ALBERT BALCELLS

 Universitat Autònoma de Barcelona

16.30-17.00 h  La crisi del petroli i la transició 
democràtica

 Dr. JORDI CATALAN

 Universitat de Barcelona

17.00-17.30 h La crisi enterboleix l’entrada
 al segle XXI

 Dr. GERMÀ BEL

 Universitat de Barcelona 

17.30-19.00 h Debat i cloenda


