DIADA DE SANT ANDREU 2018
“Francisco Manuel de Melo, va ser un militar i escriptor portuguès que va participar en la Guerra de
Separació de Catalunya de 1640. Fruit d’aquesta experiència va publicar el llibre HISTORIA DE LOS
MOVIMIENTOS DE SEPARACIÓN Y GUERRA DE CATALUNYA EN TIEMPO DE FELIPE IV.
En aquest llibre, ens explica la seva sorpresa i admiració pel fet que els barcelonins, en plena guerra,
destinessin el dia de Sant Andreu a elegir les persones que durant un any tindrien la responsabilitat
en el Consell de Cent de la Ciutat. En altres paraules, el que el militar i escriptor portuguès va veure,
era una mostra de la nostra tradició democràtica que es desenvolupava any rere any, seguint un
cerimonial de gran bellesa”.
De l’article: Constitució quina Constitució?
publicat el Dia de Sant Andreu l’any 2011 al Butlletí de l’ANC.

Per Sant Andreu el Memorial sempre organitza un cicle de conferències per conèixer les nostres institucions
polítiques. Així, hem programat en el transcurs dels anys, entre altres, conferències sobre les Constitucions
Catalanes, Arxiu Reial de Barcelona, sobre el Consell de Cent i sobre el Tribunal de Contrafaccions.
Enguany us proposem les que segueixen i us animem a seguir-les al nostre local de la Plaça Fossar de les Moreres
2-4, totes elles a les 7 del vespre:
DIA 28 DE NOVEMBRE
Joaquim Ferrer Mallol, Barcelona 1934. Llicenciat el 1956 en Dret per la Universitat
de Barcelona; exerceix la professió com advocat en dret civil, mercantil i laboral. Va
militar a Front Nacional de Catalunya durant el franquisme. De 1984 al 2003 va ser
director general d’ocupació al departament de treball de la Generalitat de Catalunya.
Ens parlarà dels textos fundacionals de l’actual Estat espanyol: Els Decrets de Nova
Planta de València i Aragó (1707) i els de Catalunya i Mallorca (1716).
DIA 29 DE NOVEMBRE
Ramon Sarobe Huesca, Barcelona 1971. Llicenciat en Història medieval
per la Universitat de Barcelona; ha exercit d’arxiver, va participar en
l’estudi de les tombes reials del monestir de Santes Creus, amb motiu de
l’exhumació de les restes de Pere II el Gran, i ha comissionat l’exposició
Templers al Museu d’Història de Catalunya.
Ens parlarà dels templers a Catalunya i Terra Santa i podreu adquirir el
seu darrer llibre Rere les passes dels Templers que l’autor signarà.
DIA 30 DE NOVEMBRE
De 17 a 19 h Portes Obertes de la nostra seu.
DIA 1 DE DESEMBRE
Eduard Martí Fraga, Barcelona (1979). Llicenciat en humanitats (2001) per la UPF i doctor
en història (2008) per l’Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives UPF. És professor
de la Universitat Internacional de Catalunya.
Les seves línies de recerca se centren en la història Institucional moderna de Catalunya en
especial els segles XVII i XVIII i les seves elits dirigents.
Ens parlarà de la importància de les institucions polítiques catalanes i de la presa de
decisions durant el Setge de Barcelona de 1713-1714.
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