
7a JORNADA D’ESTUDIS LOCALS DE LA VILA DE BOT

Ha estat organitzada, un any més i com sol ser habitual, per l’Àrea de Cul-
tura de l’Ajuntament de la vila de Bot (Terra Alta) i per la Universitat Interna-
cional de Catalunya, i duta a terme de forma exemplar pels participants que més
avall s’esmenten, la 7a Jornada d’Estudis Locals que, amb el tema «Catalunya i
Espanya: Vint-i-cinc anys de l’Estatut d’autonomia», es desenvolupà en el curs
d’una jornada, la del 13 de novembre del passat 2004, als locals socials de la vila
esmentada, amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta, de la Di-
putació de Tarragona i del Club Esportiu Bot. La coordinació ha estat portada
pel doctor Josep Serrano i Daura, de la Universitat Internacional de Catalunya.

Fet l’acte de recepció i acollida de les persones que obrien la jornada i dels
ponents, col·laboradors i seguidors habituals d’aquestes jornades, es constituí la
presidència, formada per l’Excel·lentíssim Senyor Alcalde de Bot, l’Excel·lentís-
sim Senyor Vicerector de la Universitat Internacional de Catalunya, l’Il·lus-
tríssim Senyor President del Consell Comarcal de Terra Alta i el coordinador
de la Jornada. Després d’un breu parlament de cada un dels components, amb
elogis a la tasca feta i desigs d’èxit per a l’avenir, la presidència donà per inicia-
da la 7a Jornada d’Estudis Locals.

Un cop feta la inauguració de la Jornada, es donà pas de forma immediata
a les ponències, la primera de les quals fou a càrrec del doctor Albert Estrada i
Rius, de la Universitat Pompeu Fabra, qui dirigí la paraula concisa i clarament
al públic congregat, al voltant del tema: «La Generalitat de Catalunya: una re-
flexió de conjunt sobre la institució històrica».

La segona ponència va córrer a càrrec del doctor Jesús Fernàndez-Vila-
drich, de la Universitat de Barcelona, qui acaparà l’atenció de l’auditori amb la
seva dissertació sobre «Una nueva caracterización conceptual de los derechos
forales».

Ja en sessió de tarda, l’activitat es va reprendre amb la tercera ponència, ti-
tulada: «Catalunya, Espanya, Europa: Estat de la qüestió en el darrer quart de
segle», a càrrec de la doctora Montserrat Nebrera González, de la Universitat
Internacional de Catalunya, qui hi va mostrar un sentit crític.

La quarta de les ponències va venir de la mà del senyor Manel Laporta Grau,
llicenciat en ciències polítiques i consultor de projectes europeus, qui tocà el tema:
«Catalunya i la Unió Europea: Reptes de futur».

Acte seguit i tot oferint el fruit de jornades anteriors, hom presentà el lli-
bre Actes de la 6a Jornada d’Estudis Locals, amb una breu però detallada anàli-
si dels treballs que s’hi contenen, que anà a càrrec del senyor Joaquim Vallès i
Dalmau, de la Universitat Internacional de Catalunya.
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Després, i com a acte participatiu, tingué lloc una taula rodona formada per
tots els ponents i el coordinador de la Jornada, el doctor Josep Serrano i Dau-
ra, en la qual es van debatre diversos aspectes relacionats amb les ponències.
Una persona del públic manifestà interès per alguns dels temes, en formular al-
guna pregunta en demanda d’aclariment sobre algun punt de les qüestions ex-
posades.

Després d’un breu descans, es passà a l’acte de cloenda de la Jornada, que
estigué a càrrec del senyor Lluís Salvadó Tenesa, delegat del Govern de la Ge-
neralitat a les Terres de l’Ebre.

Vicenç Subirats i Mulet
Historiador i jurista

ELS ORDES MILITARS A L’EDAT MITJANA: 
MONEDA I FINANCES.
XV SEMINARI D’HISTÒRIA MONETÀRIA 
DE LA CORONA D’ARAGÓ

Els proppassats dies 6 i 7 d’abril es van celebrar a l’auditori del Palau Na-
cional, seu del recentment remodelat Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC),
les sessions de la quinzena edició del Seminari d’Història Monetària de la Corona 
d’Aragó que, amb caràcter anual, organitza el Gabinet Numismàtic de Catalu-
nya (GNC) del MNAC. En l’edició d’enguany el tema monogràfic al voltant del
qual han girat les ponències ha estat la relació dels ordes religiosos i militars amb
l’administració patrimonial, les finances i la moneda al llarg de l’edat mitjana. 

La conferència inaugural va córrer a càrrec del doctor Josep M. Sans Tra-
vé, director de l’Arxiu Nacional de Catalunya i reconegut especialista en l’estu-
di dels ordes religiosos i militars a la Catalunya medieval. La seva exposició es
va titular «Els ordes religiosos i militars a la Corona d’Aragó a l’època medie-
val: aspectes financers» i va tenir com a objecte principal oferir una presentació
àmplia i panoràmica de la presència dels anomenats ordes religiosos i militars
internacionals—especialment l’orde del Temple i el de l’Hospital— a la Corona
d’Aragó, així com la seva incidència en les finances de la monarquia. 

La segona conferència va ser impartida per la doctora Maria Clua Merca-
dal, adjunta de conservació de la institució convocant, que va descriure, amb el
títol evocador de «El tresor dels templers de la Corona d’Aragó», el contingut
de les caixes de l’orde custodiades al castell de Miravet en el moment de la seva
captura pels oficials reials l’any 1308. El seu objectiu bàsic va ser intentar iden-

CRÒNIQUES

240

07 VICTOR FERRO I POMA  25/10/06  16:34  Página 240


