
 

La Guerra Civil Espanyola a Catalunya, 1936-1939 
Curs d’estiu – 4 i 5 de juliol a Olot 

 
PRESENTACIÓ 
 

Amb la voluntat de donar continuïtat als cursos que en els cinc darrers anys ha organitzat, el 

Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (PEHOC), conjuntament amb la FES, proposa la 

realització d’aquest nou Curs intensiu d’Estiu per a la primera setmana del mes de juliol. 

Després de fer la incursió en els diferents continguts que els primers trenta-cinc anys del segle XX 

presenta, el curs vol donar la possibilitat d’analitzar en profunditat un dels aspectes més significatius 

del segle passat, el principal conflicte bèl·lic peninsular, la Guerra Civil espanyola i estudiar les seves 

causes, desenvolupament, significacions i conseqüències.  

 

 
 
PROGRAMA 
 
Dijous 4 de juliol 
 
09.00h Les claus de la guerra civil espanyola. 

Agustí Alcoberro - UB 
 
10.30h Pausa - esmorzar 
 
11.00h Les etapes militars de la guerra 

Joan Villarroya – UB  
 
12.30h Pausa 
 
12.45h Espanya i Catalunya. Una guerra, dues realitats 

Martí Marín – UAB-CEDID 
 

14.15h Pausa - Dinar 
 
15.30h Les causes de la desfeta republicana i el fracàs del projecte democràtic republicà 
 José Luís Martín Ramos - UAB 
 
 
17.00h Descans 
 
17.15h Els costos de la guerra 
 Manel Risques – UB 
 
18.45h Precs i preguntes 
 
19.00h Fi de la sessió 
 
 
Divendres 5 de juliol 
 
09.00h. La guerra civil a Olot i la Garrotxa. Santa Pau com a exemple 
 Albert Planas – Pehoc  
 
10.30h Pausa – esmorzar 
 
11.00h La retirada republicana. Els camins de l’exili 
 Jesús Gutiérrez – Pehoc 
 
12.30h  Descans 



 

 
12.45h L’exili català i l’interior (1939-1949) 
  Francesc Vilanova – UAB 
 
14.15h Precs i preguntes 
 
14.00h Fi de la sessió 
 
 
CALENDARI 
 
4 i 5 de juliol  
Durada: 15 hores.  
 
PREU 
90 € matrícula ordinària  
50 € socis del Pehoc, altres centres d’estudi i estudiants 
 
El termini d’inscripció al curs serà el 18 de juny. 
 

La FES pot gestionar gratuïtament la bonificació mitjançant la “Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo” pel curs sempre i quan l’empresa compti amb crèdit Suficient i ens ho 
notifiqui amb 10 dies d’antelació de l’inici del curs. 
 
SEU DEL CURS 
Les sessions tindran lloc a Can Monsà – seu de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, C/ de 
Joan Pere Fontanella, 3, Olot.  
 
INSCRIPCIONS 
Tens dues opcions: 

1. Pots fer-la en línia des del web de la FES https://fes.olot.cat. Recorda que al reservar la 
plaça hauràs de fer el pagament corresponent amb targeta de crèdit o per transferència 
bancària. 

2. O pots reservar la teva plaça trucant al 972 26 21 28 o enviant un correu electrònic a 
mfontaniol@olot.cat. Posteriorment, hauràs de fer una transferència al compte ES61 1491 
0001 2121 4326 5029 de Triodos Bank indicant el nom de la persona que s’inscriu i el 
codi del curs. 

Important: la plaça no quedarà confirmada fins que no s’hagi realitzat el pagament.  

Codi: 19052  

Organitza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Col·labora: 
 

 

 

 

 

 


