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Curs d’estiuu Històrria de ddues ciu
utats: Barcelon
B
na&Lo
ondon
Inscripcció:
https://ww
ww.filosofia..url.edu/secrretaria/matrriculacions

Els bulev
vards barcelonins teneen ressons parisencs,
p
però la forma
fo
de peensar l’arquuitectura dells artífexs
del mod
dernisme caatalà i les seves inn
novacions
tècniquess tingueren més a veurre amb les propostes
dels histo
oricistes briitànics i am
mb el movim
ment Arts
and Craffts que no pas
p amb l’A
Art Nouveau
u. Mentre
l’antiga Ciutat
C
Com
mtal comennçava a esccampar-se
per l’Eiixample, la vitalitat imparablee de la
metròpoli de l’Imp
peri Britànnic es refflectia en
l’esperit emprenedo
or de la bburgesia industrial i
na, i aquessta nova elit prenia
financeraa barcelonin
nota del model
m
de reepartiment ddel poder diissenyat a
la City. Trenta-sett anys deesprés de la Gran
Exposició
ó de Londrees... Barcelo
lona estava llesta per
a presen
ntar-se al món com el Londrees de la
Mediterràània?
Àmbit d
de coneixeement: inteerdisciplinarr (història, història de
d l’art, sim
mbologia, literatura,
filosofia,, antropologgia...)
Program
ma:
Presentaació del currs. Londres i Barcelonna (Jesús Oliver-Bonjo
och); El subbstrat anglò
òfil català
nric Puig)
dins la reevolució inddustrial (En
Gaudí, G
Güell, Verdaaguer i la “cciutat jardí ” (Jaume Aymar
A
i Javier Muriel); Londres-Ba
arcelona,
1851-19229: jardins de la moderrnitat (Mariià Hispano))
Manuel T
Trens, l’inteel·lectual an
nglòfil* (Síllvia Coll-Viinent); Visitta: Religió i ciència a l’edifici
l
historicissta del Semiinari Conciliar (Mònicca Santín)
*Aquesta ssessió tindrà llloc a la Biblio
oteca Pública E
Episcopal de Barcelona.
B
S'eexposarà una sselecció de lliibres del
fons Trens i es farà una visita als dipò
òsits de la Bib lioteca.

Ruta: Resssons britànnics a l’Eixa
ample (Jaum
me Aymar, Javier Muriiel i Jesús O
Oliver-Bonjoch)
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Idioma: català/casteellà
Lloc de rrealització:: Facultat dee Filosofia dde Cataluny
ya (URL) Carrer Diputaació 231. Barcelona
Excepte ell 4 de julioll, dedicada a l’itinerari per l’Eixam
mple.
j
de 2019
Dies: de l’1 al 4 de juliol
del curs: dee 16.30 h. a 19.30 h.
Horari d
Modalitaat: presenciial
Crèdits: 1 ECTS
Hores: 225 (12 teòriqques + 13 trreball personnal)
Certificaat d’assistència* i Cerrtificat d’ap
profitamen
nt*
* El certiificat d’assiistència es llliurarà a totthom que asssisteixi al curs
c i ho soll·liciti.
* El certiificat d’aproofitament ess lliurarà a ttothom que assisteixi i presenti treeball escrit del
d curs.
Curs obeert a tothom
m
Codi dell curs: 2019FFCURL
L
Preu dell curs: 145 euros
e
Descomp
ptes: 10% per
p a estudiaants URL i m
matriculats abans del 28
2 de juny.
Matrículla:

Secreetaria de la Facultat
F
de Filosofia dee Catalunyaa (URL)
Carreer Diputació
ó 231. 080077 Barcelonaa
Telf. 93 453 43 38
3

j
a l’1 dee juliol de 2019
2
Dates dee matrículaa: de l’1 de juny
Horari d
de matrículla: de dillun
ns a divendrres, d’11 a 13
1 h. i de dilluns a dimeecres, de 17
7 a 19 h.
Contactee: Gemma Galduf
G
Mail: faccultat@filossofia.url.edu
u
Webs: unniversitatesttiu.url.edu i www.filossofia.url.edu
u

