
Recorregut per la història de Catalunya des del 1808 fins al 1978. L’interès està

enfocat en el trànsit pels esdeveniments, tant polítics com econòmics i socials, que

es van anar produint a Catalunya com a Espanya des de principis de segle XIX

fins a finals del XX.

 

Us deixem els apunts de les classes que falten en PDF, que ens ha facilitat el

professor Diego Valverde, juntament amb alguns enllaços per si són del vostre

interès.
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Apunts de les sessions

Crisi social, política i militar. La Dictadura de Primo de Rivera (1918-1930)

La Segona República, l'autonomia de Catalunya i el camí fins a la Guerra
Civil (1931-1939)

De la Dictadura franquista a la segona Restauració borbònica (1939-1978)

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/fil_historia_5
https://bit.ly/fil_historia_6
https://bit.ly/fil_historia_7


Selecció de recursos

Biblioteques de Granollers

Museu d’Història de Catalunya
 
El Museu d'Història de Catalunya (MHC) és un museu ubicat al Palau de
Mar de Barcelona, creat amb la missió de narrar als seus visitants
la història de Catalunya, cosa que fa mitjançant una col·lecció d'objectes i
documents que s'hi relacionen, de recreacions històriques i
ambientacions i d'equipaments audiovisuals i informàtics, que acosten de
manera lúdica a la història d'aquesta nació, pretenent estimular així,
alhora que informar, l'interès sobre l'evolució de la cultura catalana.

Real Academia de la Historia
 
La Real Academia de la Historia és una institució encarregada de l'estudi
de la Història d'Espanya, «antiga i moderna, política, civil, eclesiàstica,
militar, de les ciències, lletres i arts, és a dir, dels diversos rams de la
vida, civilització i cultura dels pobles espanyols ». L'acadèmia té la seva
seu a Madrid.

Revista història contemporània UAB
 
HMiC va tenir la voluntat de ser una publicació electrònica de primer
ordre a l'àmbit científic i en la difusió de la recerca històrica i
historiogràfica d'època moderna i contemporània.

Arxiu històric del NODO
 
El NO-DO (acrònim de Noticiaris i Documentals) o nodo, tal com ho
registra el DRAE, era un noticiari setmanal de el règim franquista que es
projectava als cinemes espanyols abans de la pel·lícula en si, entre 1942
i 1981.

Legislación histórica de España
 
Legislación Histórica de España reuneix les normes promulgades per als
territoris peninsulars i americans que van dependre de la Corona
espanyola des de l'inici de segle X fins al període final de l'regnat d'Isabel
II; les classifica mitjançant un Tesaurus i ofereix la imatge digital dels
documents on es troben.

https://www.granollers.cat/cultura/biblioteques-granollers
http://www.diba.cat/biblioteques/
http://www.granollers.cat/
http://issuu.com/bibliotequesdegranollers
http://wp.granollers.cat/lablletresimatges/
https://twitter.com/bibliotequesgr
https://www.youtube.com/channel/UC8XcDJ5LKkYORXkAZlM4wkg
http://instagram.com/biblioteques_granollers/
https://www.ccma.cat/catradio/lirradiador/programa/
https://www.ccma.cat/catradio/lirradiador/programa/
https://www.ccma.cat/catradio/lirradiador/programa/
https://www.ccma.cat/catradio/lirradiador/programa/
https://www.ccma.cat/catradio/lirradiador/programa/
https://mhcat.cat/
https://www.rah.es/
http://webs2002.uab.es/hmic/
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/
https://app.congreso.es/est_leyhisto/

