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CaPÇaNeS 2018

El S. XVIII a les comarques tarragonines:
de la Guerra a la recuperació econòmica

Capçanes, 29 de setembre de 2018  (Sala La Pedrera, Carrer Carrasclet)
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El segle XVIII català s'inicia amb la guerra de Successió i la supressió de les institucions catalanes, acompanyada per una política repressiva i 

centralitzadora que tingué un impacte notable. Malgrat aquest inici advers, a finals de la centúria l'economia catalana havia experimentat un creixement 

extraordinari gràcies al dinamisme de la producció de manufactures, la modernització d'una part important de l'agricultura i la inserció de sectors 

productius molt significatius dins de xarxes comercials d'abast nacional i internacional. Aquest creixement tenia les arrels en el segle anterior i, per 

comprendre'l, el Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat constitueix un marc d'estudi idoni en la mesura que hi van confluir tots els 

processos mencionats anteriorment.



Caldrà formalitzar la inscripció a la Trobada i al dinar a Mercè  

Roca  o al tel. 977 40 17 57. En cas de quedar-merce@irmu.org

vos a dinar, caldrà fer un ingrés de 20 € al compte ES97  2100-

0180-8302-0027-7863,  abans del dia 25 de setembre.

9.00 h  Visita a les pintures rupestres. Punt de -

trobada: Plaça de la Cooperativa (davant de la sala 

de la Pedrera)

10.00 h  Recepció dels participants i esmorzar-

10.30 h  Inauguració de la Trobada, a càrrec de -

les autoritats 

10.45 h - Conferència marc: “Reivindicant lo 

Carrasclet, un heroi de la lluita antiborbònica de 

la Catalunya Sud” a càrrec de Jaume Borràs

12.00 h   Taula de presentacions: L'esplendor de -

finals del segle XVIII al Camp de Tarragona, la 

Conca de Barberà i el Priorat. Modera: M. Carme 

Jiménez (directora de l 'Institut Ramon 

Muntaner). 

Intervindran: 

Josep Santesmases , Centre d'Estudis del Gaià 

Eduard Barceló, Centre d'Estudis del Priorat 

Josep M. Grau, Centre d'Estudis de la Conca de 

Barberà 
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29 de setembre de 2018  Sala La Pedrera de Capçanes

Judit Vidal, Universitat Rovira i Virgili 

14.00 h  Presentació dels projectes de la -

CCEPC i l'IRMU

14.30 h  Presentació de “l'Any Amigó”, a càrrec -

de Sergio Méndez, Coordinador de l'Any Amigó a 

Ulldemolins 

15.00 h  Dinar (a la Sala la Pedrera, 20 €)-

16.30 h  Visita vinculada a la figura de -

Carrasclet

ORGANITZEN: AMB EL SUPORT DE:

FUNDACIÓ          JOSEP IRLA
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