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Serveis culturals i didàctics

L’ONZE DE SETEMBRE
PROGRAMACIÓ DEL DIA
Arribada a l’hora concretada a la Plaça Sant Jaume i esmorzar.
Durada de la visita 2h30mins. aproximadament.
La visita es finalitza en el Parc de la Ciutadella.
Aquesta programació pot ser modificada segons les seves necessitats.

OBJECTIUS
-

Identificar els fets més rellevants de la història moderna de Catalunya.
Entendre les causes de la Guerra de Successió.
Analitzar l’evolució i desenllaç de la Guerra de Successió en el Principat de
Catalunya.
Entendre les conseqüències de la Guerra de Successió i dels Decrets de Nova
Planta.
Comprendre la vida quotidiana en la ciutat comtal durant el setge de 1713-14.
Observar els principals espais i edificis de Barcelona durant el setge.
Conèixer els personatges coneguts i anònims que van participar en la defensa
de Barcelona.
Reviure l´últim dia del setge: L’Onze de Setembre.
Utilitzar les fonts documentals com a base històrica.
Interpretar plànols i dibuixos.
Respectar i valorar el patrimoni històrico-artístic.

CONTINGUTS
Continguts de procediments
- Observació de tot tipus de restes materials i manifestacions artístiques d’altres
temps a fi d’esbrinar i reconèixer la informació històrica i estètica que
comporten.
- Aplicació correcta de la terminologia referida al període històric.
- Ús de mapes, plànols i textos com a font d’informació i d’estudi.
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Serveis culturals i didàctics
Fets, conceptes i sistemes conceptuals
- El context històric de la Barcelona moderna.
- La Guerra de Successió.
- El dia a dia dels habitants de Barcelona durant el setge de 1713-14.
- Els edificis rellevants durant el conflicte.
- Barcelona després de la derrota: els efectes sobre la ciutat.
- Els Decrets de Nova Planta.
Actituds, valors i normes
- Expressar les pròpies idees.
- Respectar l’opinió dels altres.
- Interès per conèixer el patrimoni.
- Mantenir una actitud de tolerància, crítica i participativa.
- Valoració positiva de la defensa del patrimoni històrico-artístic.

ITINERARI
-

-

-

-

-

-

Començarem el recorregut a la plaça Sant Jaume per a conèixer el Conseller en
Cap, Rafael Casanova, i entendre els dubtes, discussions i decisions dels
consellers.
Entrarem a la Catedral per entendre el paper de l’Església en el conflicte i
valorar la importància de la religió sobre el poble a través de Santa Eulàlia,
patrona de la ciutat.
Anirem a la zona gremial del barri de la Ribera on comprendrem com els
gremis ajudaren a la defensa de la ciutat mitjançant el seu propi exèrcit, la
Coronela. Analitzarem la participació de diferents gremis en la defensa de la
ciutat a través de fonts documentals de l’època.
Entrarem a Santa Maria del Mar i descobrirem la nova utilitat que li donaren
els ciutadans durant el setge. Seguidament entendrem el simbolisme del Fossar
de les Moreres i la transformació del Pla de Palau durant el conflicte.
Passarem pel passeig del Born, pel monestir de Sant Pere de Puelles i
entrarem al claustre del convent de Sant Agustí i, a través de les fonts
documentals de l’època, entendrem com fou la última desesperada defensa de
la ciutat organitzada per Villarroel.
Veurem les restes arqueològiques del mercat del Born i finalitzarem a la
Ciutadella per analitzar les conseqüències de la derrota.

