
Segle XVIII

Durant aquesta època es realitzaren reformes molt profundes.

L´agricultrua augmentà la producció ja que es començaren a rompre 
les terres i cultius nous.

Es desenvoluparen moltes indústries: teixits, ceràmica, vidre i  armes

Es crearen companyies comercials amb el comerç amb Amèrica.





Va ser un conflicte internacional per la succesió al tro d´Espanya
desprès de la mort de Carlos II sense hereu. Va deixar al testament que 
el seu hereu seria Felipe de borbo a canvi de nor ser rei de frança Va 
durar de 1700-1713
Van lluïtar per el poder : L´arxiduc Carlos i Felipe D´Anjou.
Al primer el recolzava Inglaterra, Holanda, Austria i Aragó-
Al segon el recolzava França i Castella

Guerra de Succesión

Arxiduc Carlos 

Felipe V





Amb el tratado d´Ultrech queda finaliçada la guerra:
Els territoris europeus d´Espanya pasan a Austria més Gibraltar i 
Menorca que pasen a mans d´Inglaterra.
Felipe V es reconegut com rei d´Espanya i dels territoris americans, 
sempre que Espanya i França no s´uniren mai en una corona.



Felipe v o Felipe 
de borbón

1683-1742

Net del rei de 
França Luis XIV

Va abolir els furs d´Aragó i 
Valencia , per no ajudar-li 
en la guerra.
Va redactar uns nous 
decrets on s´imponia com 
ùnica legislació a la 
castellana i la 
centralització.



Palau construit per Felipe V 
una còpi de Versalles.



Mª Luisa de 
Saboya
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Casaments i hereus



Fernando VI   1746 -1759

Bárbara de Braganza

Sense hereu va heretar la corona el 
seu germa Carlos III



Carlos III     1759- 1788

Maria Amalia de Sajonia

Mª Josefa
Mª luisa
Felipe
Carlos IV
Fernando
Gabriel
Antonio Pascual



Va fomentar la indústria i l´agricultura.
A la ciutat de Madrid va crear canonades hospitals públics grans 
avingudes, monuments importants com:
Museu del Prado
La Cibeles
El jardín botánico.
Hospital de S. Carlos hui el museu de Reina Sofia
Puerta de Alcalà
Construcció radial de una xarxa de carreteres.

Ciutat de Madrid



Carlos IV   1788- 1808

Mª Luisa de Parma

Van tindre 14 fils però va 
heretar la corona: Fernando VII



Familia de Carlos IV pintada per Francisco de Goya.



El moviment de la ilustració 

 L´enciclopedia francesa és una obra col.lectiva que pretenc recopilar 
tot el saber del segle.





La ilustració o segle de les llums  és una corrent de 
pensament que invadix Europa al segle XVIII.
Es una època de progrés al coneiximent racional i 
la ciència.

Montesquieu  defendix la divisió del poder: legislatiu, 
ejecutiu, judicial.

Rousseau tots els 
homes són iguals

Voltaire critica l´absolutisme 
i la superstició



Declaració dels drets del ciudatà a la 
revolució francesa.1789

La libertad guiant al poble. ( Delacroix)


