
El President de Memorial 1714, us convida a participar a la conferència que amb motiu de la diada de 
Sant Andreu es farà el dia 30 de novembre a les 7 del vespre, a la seu social de la Plaça del Fossar de 
les Moreres 2-4 de Barcelona.

Enguany farà tres cents que en el dia de Sant Andreu, el Consell de Cent de Barcelona, després de segles 
de fer-ho va elegir per darrera vegada el seu conseller en Cap i els consellers que regirien la Ciutat per un 
any. El conseller en cap elegit va ser Rafael Casanova i ni ell ni els seus consellers varen poder acabar el 
mandat. 

Amb la voluntat de recordar aquelles entitats o bé institucions que com a conseqüència del resultat de la 
Guerra de Successió van desaparèixer, aprofitem la Diada de Sant Andreu per a recordar-les i estudiar-les. 
El dia 30 de novembre d’aquest any parlarem de l’Arxiu Reial de Barcelona, que afortunadament no va 
desaparèixer. Això sí, li varen canviar el nom, la titularitat i la gestió que d’aleshores ençà són forasteres. 

Per la seva importància l’Arxiu, va ser objecte d’un tractament destacat a les darreres Corts Catalanes de 
1706 i així ho reflectien les constitucions a les quals aquelles corts varen donar origen. En l’acte que us 
invitem a assistir volem fer actual aquell esperit i enfortir la nostra determinació de restituir-li el nom i la 
titularitat legítimes.

Arxiu Reial de Barcelona versus Arxiu de la Corona d’Aragó

La conferència anirà a càrrec de Josep Cruanyes i Tor, Advocat i Historiador. Especialista en dret del patri-
moni cultural i membre la Comissió de la Dignitat que treballa per la restitució a Catalunya dels papers 
de Salamanca. 

Presentació del conferenciant a càrrec de Jordi Miravet, president del Memorial 1714.
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L’Arxiu Reial de Barcelona, va ser fundat l’any 1318 pel rei Jaume II el Just, i la seva seu fou fixada en el Palau Reial Major de 
Barcelona. 
Després de la Guerra de Successió l’arxiu es va traslladar a la seu del nou govern borbònic de la Reial Audiència de Catalunya 
(Palau de la Generalitat de Catalunya); més tard al Palau del Lloctinent, per anar després al nou emplaçament del carrer dels 
Almogàvers de Barcelona.


