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Barcelona ca m memorara la Guerra del Francés 

• La Comissió de Plenari de Presidencia ha donat avui el seu vist-i-plau 
per unanimitat al programa d'actes que organitzara I'Ajuntament de 
Barcelona amb motiu del segon centenari de la Guerra del Francés. 
Amb aquest motiu, el Castell de Montju'ic allotjara un acte de cultura 
popular en la seva primera jornada de portes obertes des de la seva 
cessió a la ciutat. 

La Guerra del Francés (1808-1814), de la que aquest any es recorda el seu segon 
centenari, sera commemorada a Barcelona mitjan<;:ant diversos actes que organitza 
I'Ajuntament en col ·laboració amb diverses entitats, i que tindran el seu punt de partida 
en l'acte institucional central que se celebrara el dia 28 d'abril al Saló de Cent de la 
Casa de la Ciutat. 

Una altra activitat important de la commemoració de !'efeméride sera l'acte de cultura 
popular i les jornades de portes obertes al Castell de Montju"ic, un deis principals 
escenaris de Guerra a Barcelona, i que seran les primeres que es fan des de la cessió 
a la ciutat d'aquest recinte historie, juntament amb els itineraris que el tindran com punt 
historie de referencia per a recordar els diferents episodis bél·lics mantinguts entre el 
exércit napoleonic invasor i les tropes i gent del país. 

El programa proposat pel Govern municipal ha estat avui debatut a la Comissió de 
Plenari de Presidencia, obtenint el suport de tots els grups. 

El programa previst és el següent: 

• Acte central a Barcelona 

ACTE INSTITUCIONAL AL SALÓ DE CENT 
28 d'abril 2008, 19:00 hores 
amb la conferencia sobre les claus interpretatives de la Guerra del Francés a carrec de 
Lluís M. de Puig, historiador, president de I'Assemblea del Consell d'Europa i 
senador. 

En acabar, trobada de trabucaires a la pla<;:a de Sant Jaume 
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• Activitats de caire cultural i academic 

A CTE POPULAR 1 PORTES OBERTES AL CASTELL DE MONT JÜiC 
A,cte parttcipatiu de cultura popular i tradicional dins les activitats que es programaran 
al voltant de les jornades de portes obertes del Castell de Montjui"c, pel cap de 
setmana del 31 de maig i de primer de juny de 2008. 

CICLE DE CONFERENCIES 
Programació conjunta amb la Fundació Ernest Lluch i l'lnstitut Ramon Muntaner per tal 
de col·laborar amb els ajuntaments de les ciutats i viles implicades en la comissió (El 
Bruc, Castellolí, Collbató, Esparreguera, Figueres, Girona, Igualada, Manresa, 
Marganell, Monistrol de Montserrat, Reus i Santpedor) facilitant un programa 
d'activitats académiques al voltant de la commemoraci6. La programaci6 es 
desenvolupara durant tot el 2008. 

S'han plantejat en ordre cronologic els segOents blocs/conferencies: 

Jnvasió i Aixecament 1808 
- El país i el context internacional 
- El tractat de Fontainebleau i !'estrategia camaleónica 
- La crisi monarquica i el fi del godoyisme. 
-La invasió 
- L'al9ament i les seves contradiccions (crisi de l'antic régim) 
- El federalisme instintiu, les Juntes. 

Resistencia i Guerra 1809-1811 
- El poble en guerra: exércit i guerrilla. 
- La Catalunya resistent s'organitza. 
- La Junta Superior de Catalunya 
- Els grans setges: la Catalunya ocupada. 

La dominació napoleónica 1808-1814 
- Els llocs ócupats des del principi: Barcelona 
- Fora del reialme de Josep l. 
- El govern particular 181 O 
- L'annexió de Catalunya a Fran9a 1812. 
- La fi i la retirada (1813-1814) 

Mentalitats i actituds polftiques 
- L'anti-Fran9a i l'anti-Napoleó. Reacci6 a l'invasió. 
- La crisi de I'Antic régim, contra el poder constitun. 
- Els patriotes, la Junta Superior i Cadis, la guerrilla. 
- La guerrilla, barreja de bandositats, militars, revolucionaris. 
- Els afrancesats 
- El pensament polftic catala a 1808-1814. 

De manera complementaria hi ha també la possibilitat de fer conferencies especifiques 
en funció dellloc: 
- Barcelona Ocupada 
- Constitució de 1812 i Catalunya 
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- L'autogovern catala i la Junta Superior 
- Catalunya a Cadis 
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Els ponents de les conferencies seran els doctors Antoni Moliner, Lluís Maria de Puig, 
Maties Remisa, Ramon Arnabat i Xavier Arbós. 

MONUMENT ALS HEROIS 
Arranjament del conjunt escultóric a la pla9a Garriga i Bachs dedicat als herois de 
Barcelona que van ser executats el 3 de juny de 1809. El grup escultóric es va 
col·locar l'any 1929. Coincidint amb la recuperació d'aquest espai monumental, 
s'organitzara un acte popular i participatiu de recuperació i d'homenatge. Els treballs 
estaran finalitzats abans del 2 de maig. 

ITINERARIS DE LA GUERRA 
Col·laboració amb les activitats que porta a terme el Centre de Estudis de Montju'íc 
(CEMB) junt amb el Centre de Recerca Histórica del Poble Sec (CERHISEC) i els 
departaments de Geografia Humana i de Didactica de les Ciéncies Socials de la 
Universitat de Barcelona, amb el suport de 1' lnstitut Ramon Muntaner, i el Centre 
d'Estudis lgnasi lglésias (CEII) i el Taller d'História de Gracia, així com la Coordinadora 
de Trabucaires de Catalunya. 

Curs: 
Montjulc, un /loe estratégic durant la Guerra del Francés {1808-1814) 
30 abril: El castell al cim de Montjuic. Una estructura inexpugnable. 
28 de maig: La conquesta i la defensa de Montju'íc. 
18 de juny: La ciutat sotmesa sota el castell. 
Lloc: Centre Clvic El Sortidor, Poble Sec 
Hora: 19:30 

ltinerari: 
Montjulc i la Guerra del Francés. De la Porta de Santa Madrona al Caste/1 
Amb la participació de la coordinadora de Trabucaires de Catalunya 
Dia: 15 de juny: 
Hora: 11 :00 
Lloc sortida: Portal de Santa Madrona. 

LA DONA 1 LA GUERRA 
Col·laboració amb les activitats que portara a terme I'Associació d'Amics del Castell 
sobre el paper de la dona en la contesa béHica. La programació és previst realitzar-la 
a la tardor. 

LA VJSIÓ FRANCESA 
L'lnstitut Francés de Barcelona esta elaborant una programació al voltant deis fets 
histories i de la projecció de les relacions de veinatge entre Catalunya i Fran9a. 
L'Ajuntament col·labora en aquesta programació de l'lnstitut, sota l'auspici del 
Consolat general de la República Francesa a Barcelona. 
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