Els fets de la Setmana Tràgica a Manresa
La Setmana Tràgica va ser una revolta anticlerical que va tenir lloc
a finals de juliol de 1909, principalment a Barcelona, però també a
altres ciutats de Catalunya.

Objectius de la recerca





Esbrinar què va passar a Manresa a finals de juliol de 1909.
Relacionar aquests esdeveniments amb els fets de la Setmana Tràgica a
Barcelona.
Identificar les causes, els fets i les conseqüències de la revolta anticlerical.
Esbrinar en quines altres poblacions de Catalunya també es van produir
revoltes.

Contingut








El context històric per situar els esdeveniments del 1909 a nivell de Catalunya i
de l'Estat Espanyol.
Les causes de la Setmana Tràgica.
L'anticlericalisme de principis de segle i les causes que el motiven.
Els esdeveniments que van tenir lloc a Barcelona durant la Setmana Tràgica.
Els fets que van passar a Manresa i a altres llocs de Catalunya.
Les conseqüències de la Setmana Tràgica. La repressió.
Els principals protagonistes.

Orientacions metodològiques







Fer una recerca bibliogràfica per situar el context general i conèixer les causes,
els fets i les conseqüències de la Setmana Tràgica.
Fer una recerca per esbrinar el que va succeir a Manresa i a altres llocs de
Catalunya.
Formular uns objectius bàsics i, si cal, una hipòtesi de treball.
Portar a terme una recerca d'hemeroteca per veure la informació que donaven
diaris i revistes de l'època sobre els esdeveniments.
Fer una recerca, una anàlisi i una selecció de fotografies que existeixen sobre
aquests fets tant de Barcelona com de Manresa.
Redactar el treball. La redacció del treball ha d'incloure els següents apartats:
introducció, objectius (hipòtesi), metodologia, contingut, conclusions (validació
hipòtesi), bibliografia i altres fonts consultades.

Fonts d'informació
Arxius en línia
 Arxiu Nacional de Catalunya. FONS ANC1-42:
<http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/>.

Branguli

(fotògrafs).
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Arxiu Nacional de Catalunya. FONS ANC1-585: Josep Maria Sagarra i Plana.
<http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/>.
Arxiu Nacional de Catalunya / Difusió / Multimedia / Exposicions virtuals. La
memòria gràfica d'una revolta. La Setmana Tràgica a Catalunya, juliol-agost de
1909. <http://anc.gencat.cat/ca/Difusio/multimedia/>.

Hemeroteca
 Diari El Pla de Bages, 1907-1909. Es troba digitalitzat a:
<https://trencadis.diba.cat/>.
 Diari El Poble Català. Es troba digitalitzat a: <https://www.bnc.cat/digital/arca/>.
 Diari La Veu de Catalunya. Es troba digitalitzat a:
<https://www.bnc.cat/digital/arca/>.
 Revista La Campana de Gràcia. Es troba digitalitzada a:
<https://www.bnc.cat/digital/arca/>.
 Revista L’Esquella de la Torratxa. Es troba digitalitzada a:
<https://www.bnc.cat/digital/arca/>.
Webs
 La Setmana Tràgica a Manresa, en imatges: Associació Memòria i Història de
Manresa, 2009. <http://www.memoria.cat/la-setmana-tr%C3%A0gica-manresaen-imatges>.
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Catàlegs i arxius en línia




Diputació de Barcelona. Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals.
<http://aladi.diba.cat/>.
Diputació de Barcelona. Xarxa de Biblioteques Municipals. Fons locals
digitalitzats. <https://trencadis.diba.cat/>.
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Arxius en línia. Cercador de
fons i documents. <http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/>.
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Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Xarxa Arxius Comarcals.
<http://xac.gencat.cat>.
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Cercador de premsa
històrica digitalitzada. <http://xacpremsa.cultura.gencat.cat>.
Biblioteca Nacional de Catalunya. Arxiu de revistes catalanes antigues.
<https://www.bnc.cat/digital/arca/>.
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