DIADA DE SANTA EULÀLIA 2013
JORDI MIRAVET,
President del Memorial 1714,

us convida als actes que amb motiu de la diada de Santa Eulàlia,
es faran a la nostra seu social, plaça Fossar de les Moreres 2-4, de Barcelona.

DRET A DECIDIR, DEMOS I SOBIRANIA
EL SEU CONCEPTE I LA SEVA APLICACIÓ
A LA CATALUNYA D’AVUI
Aquest serà el títol genèric de les dues conferències que farem el
dia 12 i el dia 15 de febrer a les set del vespre dins dels actes de
la diada de Santa Eulàlia. Aniran a càrrec de Jaume López i Ferran
Requejo, professor i catedràtic respectivament, de la Facultat de
Ciencies Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
Reproducció de la bandera de Santa Eulàlia.
Dibuix de Francesc Riart.

Dia 12 - Jaume López, desenvoluparà els conceptes de Dret a Decidir, Demos i Sobirania.
En Jaume López Hernández és Doctor en Ciència Política i de l’Administració (2002) i Màster en Teoria Política i Social
(1996) per la Universitat Pompeu Fabra, Màster en Filosofia de les Ciències Socials per la London School of Economics
and Political Science (1997) i Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia (1993) per la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Actualment és Professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials (UPF), i Consultor en els estudis d’Humanitats
de la Universitat Oberta de Catalunya.

Dia 15 - Ferran Requejo ens parlarà de l’aplicació d’aquests conceptes a la Catalunya d’avui.
Ferran Requejo és doctor en Filosofia (1986), llicenciat en Història (1978), en Filosofia (1975) i Enginyer Superior en
Física Nuclear (1979). Ha estat membre del comité executiu de l’European Consortium for Political Research, i del
Comparative Federalism Research Committee (IPSA).
Ha rebut el Rudolf Wildenmann Prize europeu d’investigació (1997),el premi AECPA al millor llibre (2006), i el Premi
Ramon Trias Fargas d’assaig (2002). És director del Grup de Recerca de Teoria Política i del Grup de Recerca en Ciència
Política (UPF). Membre de la Junta Electoral Central (JEC, 2004-2008).

Dret a Decidir, Demos i Sobirania són conceptes emprats per les actuals teories de la democràcia liberal en contextos de pluralisme nacional. Reformulen els anteriors de Dret dels pobles i Dret a l’autodeterminació, expressat
per les Nacions Unides, i aporten respostes i solucions a les aspiracions de
les minories permanents de caràcter nacional en les democràcies actuals.
Els catalans del segle XX varen fonamentar les seves reindivicacions en el
Dret dels Pobles. En base a aquest argument, varen fer constants reclamacions a la Societat de Nacions, i en la mateixa línia, varen presentar
a la primera conferència constitutiva de les les Nacions Unides a San
Francisco (Ca) l’any 1945 EL CAS DE CATALUNYA, APEL·LACIÓ A
LES NACIONS UNIDES. Document que va ser acceptat i registrat en
el nou organisme i molt ben valorat per tots els delegats internacionals assistents.
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