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14è Col·loqui Història a Debat  

4 i 5 de novembre de 2022 

(segona circular)  

 

 

De la Renaixença al catalanisme polític al Maresme  

 

 

El Grup d’Història del Casal de Mataró organitza una nova edició del Col·loqui Història 

a Debat, el 14è, que se celebrarà a Mataró durant el mes de novembre de 2022. 

 

El procés de transformació del catalanisme cultural d'arrel romàntica nascut amb el mo-

viment de la Renaixença, que legitimava el poder de la burgesia a través de la cons-

trucció d'un marc cultural propi, en un moviment polític modern a començament del se-

gle XX, és el centre d'interès del 14è Col·loqui Història a debat: De la Renaixença al 

catalanisme polític al Maresme. El Col·loqui d'enguany s'emmarca en el 25è aniversari 

de la reproducció de l'estendard de Josep Puig i Cadafalch de Ripoll, promoguda pel 

Grup d'Història del Casal. 

 

El Maresme ha estat un dels territoris amb protagonisme en la implantació del catala-

nisme. Centres i agrupacions catalanistes van constituir-se durant la dècada del 1880 i, 

sobre tot, al tombant de segle. Identificar els protagonistes, les entitats i les xarxes per-

sonals i associatives que fan possible l'extensió del moviment, les plataformes de pro-

jecció així com l'anàlisi de la transversalitat del catalanisme al marge de l'hegemonia 

conservadora, centren els objectius del Col·loqui. 

 

Fem una crida a la presentació de contribucions en qualsevol dels àmbits següents: 

 

1- Biografia i trajectòria de persones; associacions, premsa i plataformes culturals 

2- Política, idearis i esdeveniments. 

3- Manifestacions artístiques i literàries. 

I, finalment, 

4- Al marge del centre d'interès del Col·loqui, com en altres ocasions, es reserva un 

espai per a les aportacions de temàtica lliure oberta a qualsevol camp i període de les 

ciències humanes i socials, que estigui vinculat amb la comarca del Maresme. 
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Les contribucions acceptades es publicaran en el número 101 de la revista Felibrejada 

d'enguany, que recollirà les actes. Durant el Col·loqui, les comunicacions seran referen-

ciades però no s'exposaran presencialment. 

 

Les contribucions s’han de lliurar d’acord al següent calendari: títol i resum d’un full A4 

a doble espai i cos de lletra 12 i una il·lustració, abans del 15 d’agost de 2021. El text 

complet, d’un màxim de 25 fulls A4 a doble espai, cos de lletra 12 i les il·lustracions que 

es cregui convenient, s’haurà de lliurar abans del 25 d'octubre de 2022. 

 

Es lliuraran a l’adreça infoghcmataro@gmail.com 

 

 

Els articles que no s’ajustin al calendari no es podran incloure en la publicació de les 

actes si bé ho podran ser en el següent número de Felibrejada però fora del Col·loqui. 

 

Us animem a presentar les vostres contribucions ja sigui en relació a la proposta del 

Col·loqui De la Renaixença al catalanisme polític al Maresme, o en l'apartat de tema 

lliure. 

 

 

Mataró, 19 de juliol de 2022  
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