LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A MANRESA I EL BAGES.
PROPOSTES DIDÀCTIQUES
Amb motiu de la commemoració del tricentenari de la Guerra de Successió a Manresa, des del
Servei Educatiu del Museu Comarcal de Manresa i el Centre Cultural el Casino s'ha preparat
la proposta d'activitats didàctiques a l’entorn de la Guerra de Successió que es detalla a
continuació i que us fem arribar esperant que sigui del vostre interès i us ajudi en la vostra
tasca.
Aquestes activitats estaran disponibles a partir del 16 d’abril de 2014, coincidint amb la
inauguració de l’exposició “Catalunya i la Guerra de Successió” que hi haurà a la Sala
d’Exposicions del Centre Cultural el Casino fins al 22 de juny. L'exposició ha estat produïda
pel Museu d'Història de Catalunya i arriba a Manresa amb el suport de l'Ajuntament de
Manresa i el Consell Comarcal del Bages.
Les activitats que s'ofereixen són complementàries a aquesta exposició però tindran una durada
més extensa i fan referència expressa a com va afectar la Guerra en el nostre entorn local i
comarcal.
Del 16 d’abril al 22 de juny de 2014:
Visita guiada* a l’exposició “Catalunya i la Guerra de successió”, al Centre Cultural el
Casino. Una exposició per conèixer la Guerra de Successió i els fets de 1714 en l'any del seu
tercer centenari. Uns esdeveniments històrics que han tingut una important repercussió en la
configuració del nostre país. A través d'un recorregut per la totalitat del conflicte, des dels
antecedents a les repercussions immediates, a Manresa hi arriba amb una ampliació que tracta
els fets més destacats que succeïren al Bages. La voluntat de l'exposició també és la de
contraposar el model pactista, parlamentari i republicà del constitucionalisme català i el model
absolutista de la monarquia borbònica, d'arrel francesa i castellana.
Durada aproximada 1h; Preu: 1€/alumne
A partir del 15 d’abril de 2014:
Visita guiada* a les sales del Museu Comarcal de Manresa dedicades als segles XVII i
XVIII i a la Ruta 1714, de les Ciutats cremades. A partir de les obres d’art i altres objectes de
l’època del barroc que s’exposen introduirem elements per a conèixer el context social,
cultural, polític, urbanístic... de Manresa i el Bages en la Catalunya d’aleshores.
Durada aproximada 1h; Preu: 2€/alumne



Itinerari Manresa 1714∗. Recorregut que s’inicia a les sales que el Museu dedica als fets de
1714 i que, a partir del plànol de la ciutat d’aleshores, segueix per la ciutat per anar trobant els
indrets i els fets més significatius relacionats amb la Guerra de Successió.
Durada aproximada 1,5 h; Preu: 2,5€/alumne
Els centres que vulguin fer aquestes tres activitats per lliure, sense concertar la visita guiada,
trobaran materials de suport a www.museudemanresa.cat/documentacio-servei-educatiu
També trobareu altres materials didàctics sobre la Guerra de Successió a Manresa i el Bages a
http://bages1714.cat/entitats-i-recursos/

