Curs: Història dels Estats Units
d’Amèrica
Presentació

Curs on farem un repàs a la història dels Estats Units d'Amèrica,
des de els inicis de la colonització fins al segle XX. Aprofundirem
sobretot en els dos conflictes que van marcar la seva història com
a país; la Guerra d'Independència i la Guerra de Secessió, així
com el procés d'expansió cap a l'oest.

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

Professor

Francesc Carol
Llicenciat en Antropologia i Dret, D.E.A. en Antropologia Aplicada
i Postgrau en Egiptologia.

Accessibilitat

Curs adreçat a qui vulgui conèixer els diversos fets que van
marcar la història d'una de les grans potències mundials. Un curs
bàsic de coneixements sobre els Estats Units per al que no calen
coneixements previs.

Programa
1.- NORD AMÈRICA ABANS DE LA COLONITZACIÓ
Els indígenes americans abans de la colonització. La costa est i les
tribus algonquines. Iroquesos i hurons, pobles expansionistes.
Cherokees, els senyors del sud-est. Els indis de les praderies: sioux,
apatxes. El indis pueblo i els hopi, el misteri dels anazasi. Les altes
cultures del Mississipí. Indis "civilitzats" vs. Indis "salvatges".

Data i hora
Dimarts, del 26 de febrer al 9 d’abril
de 2019.
De 18,00 a 19,30h.
Preu
Curs sencer: 110 €
Sessions soltes: 18 €
Cal inscripció prèvia. Places
limitades.

2.- ELS INICIS DE LA COLONITZACIÓ
Els Vikings i les primeres exploracions. Joan Caboto i Walter Raleigh ;
la costa de Virgínia. Els primers intents de colonització. Jamestown i
les primeres colònies. Els francesos entren en escena, Canadà i el
Mississipí. Espanya i la Florida. Nova Holanda i Nova Suècia.

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

3.- EL CAMÍ CAP A LA REBEL·LIÓ
El segle XVIII a Nord-amèrica. Les guerres europees i la seva
influencia a les colònies. Francesos contra Britànics, la lluita pel
continent Nord-amèrica. La Guerra dels set anys i els seus grans
canvis territorials. Espanya i l'expansió per Califòrnia.

 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte

 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

 Per telèfon: als números
4.- REVOLUCIÓ I INDEPENDÈNCIA
937423014 ó 667013352
Amarga victòria; el conflicte dels Apalatxes. Les primeres
 Presencialment: a Arqueonet,
reivindicacions i les negatives britàniques. Boicot i contraban, la guerra
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comercial. La batalla del Te de Boston i la construcció de la llegenda.
La declaració d'independència i el Congrés Continental. La Guerra
d'Independència. El naixement d'una nació; la Constitució Americana. L'expansió continental i la compra de
Louisiana. La segona guerra d'independència (1812-1814). Estats i territoris. L'adquisició de La Florida.
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5.- EL CAMÍ CAP A L'ENFRONTAMENT
L'inici de l'expansió cap a l'oest. La República de Texas i la Guerra amb Mèxic; Califòrnia i el compromís de
Missouri. Estats esclavistes contra Estats Lliures, la gènesis del conflicte. Les lleis "d'esclau fugitiu". El difícil
equilibri entre el nord i el sud; Congrés, Senat i Presidència.
6.- LA GUERRA CIVIL
Carolina del Sud i "l'hivern de la secessió". El bombardeig de Fort Sumter i l'inici de la Guerra. El naixement dels
Estats Confederats del Sud; terratinents agrícoles del sud contra industrials del nord. Les primeres victòries. Els
desastres de la guerra. La derrota del sud. La reconstrucció i el final del Segle XIX.
7.- EL CAMÍ CAP A LA GRAN POTÈNCIA
Els E.U.A. als inicis del segle XX. La nova potència colonial i la intervenció a Sud-amèrica. LA primera Guerra
Mundial. La gran depressió i la Segona Guerra Mundial . L'edat d'or dels E.U.A. La Guerra Freda; la Guerra de
Corea i la Guerra del Vietnam. Quo Vadis E.U.A.?
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