
6 d’abril  
Arsenda d’Àger, una 
dama catalana del segle 
XI (Marta Sancho, UB)

13 d’abril 
Sança Ximenis de 
Cabrera, una dona 
defensant els seus drets 
en el segle XV 
(Teresa Vinyoles, UB) 

20 d’abril    
L’infant Enric, comte 
d’Empúries. Una vida a 
l’ombra de Ferran II
(Àngel Casals, UB)

27 d’abril   
El comte de Santa 
Coloma, virrei 
de Catalunya el 
1640(Valentí Gual, UB)

4 de maig 
Un intel·lectual 
austriacista: Josep Plantí 
(Agustí Alcoberro, UB)

11 de maig
Francesc de Montcada, 
un erudit i polític català 
del segle XVII
(Xavier Baró, UIC)

18 de maig    
Ramon Llàtzer de  
Dou, el rector de la 
Universitat de Cervera a 
les Corts de Càdis 
(Lluís Ferran Toledano)

25 de maig 
Valentí Almirall, el pare 
del primer catalanisme 
(Josep Pich, UPF)  

1 de juny  
Joaquim de Camps 
Arboix, un intel·lectual 
en temps convulsos 
(Giovanni Cattini,UB)

8 de juny
Anna Maria Dalí, molt 
més que una germana
(Enric Pujol, UAB)

Quan es fa la llista de 
les personalitats més 

importants de la història 
catalana, sempre hi 
surten els mateixos 
noms. No és només 

el resultat d’una certa 
incultura històrica. És 

també la conseqüència 
de mirar al passat des 

d’un present que tendeix 
a simplificar, i que deixa 

en l’oblit personalitats 
que en el seu moment 

van ser cabdals.

Us convidem a revisar la 
llista: si més de la meitat no 
us diuen res, cal que vingueu 
al curs. I si no, també, és clar.

XII Curs d’Extensió Universitària 
SÀPIENS amb la UCE 

i el Museu d’Història de Catalunya

Obert a tots els públics l Les classes es faran al Museu 
d’Història de Catalunya. Palau de Mar, Plaça de Pau Vila, 
3, Barcelona. l Preu: 120 euros (20% de descompte pels 
subscriptors de ‘Sàpiens’ i pels Amics del MHC) l Dates: del 
6 d’abril al 8 de juny, a les 19h. (les classes tenen una durada 
aproximada d’hora i mitja) l Matriculació: fins el 6 d’abril a 
la seu de l’UCE (Gran Via de les Corts Catalanes, 600, 3r 2a) 
o a la seva pàgina web: www.uce.cat l Més informació als 
telèfons 93 317 24 11 / 93 317 24 58,  i a curs.sapiens@uce.cat
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