
Catalunya i França:
mirades creuades

Dijous, 18  de juny de 2015

Auditori del Museu d’Història de Catalunya
Palau de Mar. Plaça de Pau Vila, 3
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Per a més informació:

Centre d’Història Contemporània de Catalunya
Palau de Mar. Plaça de Pau Vila, 3

08003 Barcelona
mferranl@gencat.cat

Tel. 93 552 61 77

Societat Catalana d’Estudis Històrics
Institut d’Estudis Catalans

Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona

sceh@iec.cat
Tel. 933.248.584



Des d’uns orígens carolingis comuns fins als 

nostres dies, Catalunya i França han vist com 

els seus camins s’entrellaçaven obstinada-

ment en una successió d’episodis i períodes 

d’aliança i de conflicte, en una alternança de 

complicitats i rivalitats, de trobades i topades. 

Es tracta d’unes relacions, sovint difícils però 

sempre constants, que han acabat per teixir 

uns sòlids lligams de tota mena (polítics, eco-

nòmics, culturals, demogràfics...) entre cata-

lans i francesos. Si bé és una evidència que 

la presència de França ha influït decisivament 

sobre la trajectòria històrica de Catalunya, 

no ho és menys que els catalans també hem 

anat deixant empremta en la societat france-

sa. Aquests vincles seculars, lluny de perdre 

intensitat, continuen condicionant l’ara i el 

demà dels nostres pobles. 

La jornada “Catalunya i França. Mirades cre-

uades” es proposa valorar i debatre, de la mà 

d’eminents especialistes, alguns dels aspec-

tes  més transcendents de les relacions ca-

talanofranceses, amb la intenció d’aprofundir 

en el coneixement mutu de la realitat actual 

d’ambdues societats.

PROGRAMA

18:00 h  Presentació institucional
 per Jaume Sobrequés i Callicó, director del 

Centre d’Història Contemporània de Catalu-

nya i president de la Societat Catalana d’Es-

tudis Històrics i Joaquim Llimona, president 

de Diàleg.

18:15 h  Els Pirineus, pont o barrera?
 per Òscar Jané i Checa, historiador, profes-

sor de la Universitat Autònoma de Barcelona.

18:35 h Les relacions artístiques francocatala-
nes durant els darrers cent anys
 per Pilar Vélez i Vicente, historiadora de 

l’art, directora del Museu del Disseny de Bar-

celona.

18:55 h La Catalunya d’avui vista des de França
 per Annabelle Brunet, advocada, vicepresi-

denta de la Comunitat d’Aglomeració de Per-

pinyà.

19:15 h Catalunya i França, velles i noves rela-
cions per a nous escenaris?

 per Martí Anglada i Birulés, periodista, dele-

gat del Govern de la Generalitat de Catalunya 

a París.

19:35 h Debat moderat per Joaquim Llimona.


