
Finalment, l’alcalde de Cervera va rebre els congressistes a la sala de plens
de l’Ajuntament, va donar-los la benvinguda a la ciutat i va convidar-los a cele-
brar el pròxim congrés a Cervera.

En aquest congrés hi va haver un pluralisme científic i metodològic massa
ampli. Fa l’efecte que els drets històrics serveixen per a emparar tot tipus
d’investigacions. Des del punt de vista ideològic i polític, els contrastos han es-
tat grans: des de les posicions catastrofistes dels qui van parlar dels drets histè-
rics, no històrics, fins als defensors ponderats i aguts de la seva realitat institu-
cional. En qualsevol cas, no hi va haver tensions en cap moment, atesa la bona
voluntat dels intervinents i l’extraordinària simpatia dels organitzadors. El con-
tingut de les ponències i les comunicacions podrà llegir-se a la revista Ius fugit,
però és segur que aquesta no podrà recollir l’apassionant debat científic i jurí-
dic que es va viure durant tres dies del mes de desembre de 2006 en el monu-
mental edifici de l’antiga Universitat de Cervera.

Manuel J. Peláez Albendea
Universidad de Málaga

IX JORNADA D’ESTUDIS LOCALS DE LA VILA DE BOT

Cal apuntar com a fruit de tardor la Jornada d’Estudis Locals de la vila de
Bot (Terra Alta), organitzada per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Bot i la
Universitat Internacional de Catalunya. Aquesta jornada, que és la novena de
les que s’han organitzat a la vila esmentada, tingué lloc l’11 de novembre de 2006,
diada de sant Martí, als locals socials de la vila, on es desplegaren les ponències
i els actes que s’indicaran més avall i que van tenir com a tema «Catalunya i el
fet nacional». Com cada any, hi van col·laborar el Consell Comarcal de la Terra
Alta, la Diputació de Tarragona i el Club Esportiu Bot. La coordinació va ser a
càrrec del doctor Josep Serrano i Daura, de la Universitat Internacional de Ca-
talunya.

Els actes foren encapçalats per la recepció de les persones que actuaven
com a ponents i dels col·laboradors i seguidors que mostraren interès pels temes
tractats en aquesta jornada. Després de la recepció, es constituí la presidència,
formada per l’Il·lm. Sr. Alcalde de Bot, l’Excm. i Mgfc. Sr. Rector de la Univer-
sitat Internacional de Catalunya, l’Il·ltre. Sr. Vicepresident del Consell Comar-
cal de la Terra Alta i pel coordinador de la Jornada. Després que cadascun del
components de la presidència dediqués clars elogis a l’organització i la coordi-
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nació de la Jornada i desitgés a tots els participants un resultat d’èxit, el coor-
dinador féu la presentació de cadascun dels ponents amb un il·lustratiu currícu-
lum i tot seguit es donà per iniciada la IX Jornada d’Estudis Locals.

En el moment en què la presidència donà per oberta la Jornada d’Estudis
Locals, concedí la paraula al primer dels ponents, el doctor José Enrique Ruiz-
Domènec, catedràtic d’Història Medieval i director de l’Institut d’Estudis Me-
dievals de la Universitat Autònoma de Barcelona, el qual pronuncià la confe-
rència «El Casal de Barcelona en els orígens de Catalunya».

La segona ponència va ésser a càrrec del senyor Víctor Ferro Pomà, pro-
fessor d’Història del Dret i de les Institucions de la Universitat Pompeu Fabra,
el qual presentà l’exposició «Les institucions pròpies de govern de Catalunya».

Després de la segona ponència, presentà el llibre Actes de la 8ena Jornada
d’Estudis Locals la doctora Montserrat Nebrera Gonzàlez, de la Universitat In-
ternacional de Catalunya, la qual exposà una acurada i curiosa síntesi del llibre,
que es posà a l’abast del públic.

La sessió de la tarda s’inicià amb la tercera de les ponències, a càrrec del doc-
tor Sixto Sánchez-Lauro, professor d’Història del Dret i de les Institucions de la
Universitat de Barcelona, i titulada «Catalunya entre els Àustria i els Borbó».

La quarta ponència fou exposada pel doctor Joan Lluís Pérez Francesch,
professor de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, i es
titulà «Catalunya i la qüestió territorial a l’Espanya del segle XIX».

La cinquena i darrera ponència, que duia el títol «Catalunya i Espanya, re-
lacions de present i perspectives de futur», va ser pronunciada pel doctor Marc
Carrillo López, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fa-
bra.

Un cop exposades les ponències, immediatament després s’organitzà una
taula rodona formada per tots els ponents i el coordinador de la Jornada, el doc-
tor Josep Serrano i Daura, en la qual es posaren de manifest les diferents postu-
res dels ponents, algunes divergents, altres contraposades, sobre algunes de les
qüestions exposades i les quals contribuïren a fer participar el públic, que for-
mulà algunes preguntes sobre diferents aspectes del tema objecte de la Jornada.

Després d’un breu descans, en darrer terme tingué lloc l’acte de cloenda de
la Jornada, que fou a càrrec del Molt Honorable Senyor President del Parlament
de Catalunya.

Vicenç Subirats i Mulet
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