Si entenem que la cultura política implica que els seus parti‐
daris comparteixin una visió global de l’univers, de la huma‐
nitat, de la natura i de la vida en societat, així com de les se‐
ves respectives i enllaçades evolucions. Així doncs,
l’establiment de la Mancomunitat va ser un esdeveniment re‐
llevant en el procés que va dur a la codificació de les idees i
dels símbols de la cultura política del catalanisme. També vo‐
lem aproximar‐nos a les seves relacions amb els discursos re‐
gionalistes i federalistes.
El 6 d’abril de 1914, al saló de sant Jordi del Palau de la Gene‐
ralitat, es constituí la Generalitat de Catalunya i Prat de la Ri‐
ba afirmà que es trobaven en una “girada fonamental, decisi‐
va, de la vida catalana. La Mancomunitat clou un període i
n’obre un altre. Clou el període que començà amb la caiguda
de Barcelona, amb el decret de nova planta, amb la supressió
del Consell de Cent i de la Generalitat. I n’iniciem un altre,
que és el demà, que es el pervindre, que és el desconegut”.
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Catalanisme, regionalisme i federalisme. A
redós de l’establiment del centenari de la
Mancomunitat ‐ 9 i 10 de març de 2015

DILLUNS , 9 DE MARÇ DE 2015
SALA ALBERT CALSAMIGLIA, CAMPUS DE LA CIUTADELLA

DIMARTS , 10 DE MARÇ DE 2015
BIBLIOTECA PÚBLICA ARÚS (Passeig de Sant Joan, 26, Barcelona )

9.30

Inauguració i presentació: David Sancho Royo, degà de Ciències
Polítiques i Marició Janué directora de l’IUHJVV de la UPF

9.30

Presentació: Josep Maria Castellà, degà d'Humanitats i Emilio
Suárez, cap del Departament d'Humanitats de la UPF

10.00

Isidre Molas (ICPS de la UAB): La Lliga i la Mancomunitat

10.00

Enric Ucelay‐Da Cal (GRENS de la UPF): Èxit i malentesos de la
Mancomunitat. Entre el regionalisme i el federalisme

11.00

Torn obert de preguntes

11.00

11.15

Pausa

Agustí Colomines (GRENPoC de la UB): La Mancomunitat, entre el
centralisme estatista i l'autonomisme catalanista

12.00

Torn obert de preguntes

11.30

Santi Izquierdo (GEHCI de la UB): El procés constitutiu de la
Mancomunitat

12.15

Pausa

12.30

Josep Contreras i Josep Pich Mitjana (GRENS de la UPF): «El año
político» i la Mancomunitat

13.15

Torn obert de preguntes

13.45

Pausa dinar

12.15

Carles Santacana (GEHCI de la UB): Un deure de la hora present:
l'assaig de política esportiva de la Mancomunitat

13.00

Jordi Casassas (GEHCI de la UB): Els intel·lectuals i la Mancomunitat

13.45

Torn obert de preguntes

14.00

Pausa dinar

16.00

16.00

Giovanni Cattini (GEHCI de la UB):El record de la Mancomunitat sota
el franquisme

Josep Grau Mateu (UOC): El català, llengua de govern: la política
lingüística de la Mancomunitat

16.45

Aurora Madaula (GRENPoC de la UB): La política cultural de la
Mancomunitat en la construcció de la cultura nacional catalana

16.45

David Martínez Fiol (GRENS de la UPF): Marcant estil: una visió
noucentista de la funció pública

17.30

Torn obert de preguntes

17.45

Pausa

17.30

Torn obert de preguntes

18.00

Jordi Sabater (URL): Regionalisme i/o federalisme i la Mancomunitat

18.00

Joan Safont (periodista, guionista i escriptor): Intel·lectuals i polítics 18.45
a les ordres de Prat de la Riba
19.30
Sebastià Bennassar (periodista, editor i escriptor): 1915, la llavor de .

18.45

Josep Pich Mitjana (GRENS de la UPF): Catalanitat i Mancomunitat
Torn obert de preguntes

la societat del coneixement. L'escola de bibliotecàries i el pla de
biblioteques públiques de la Mancomunitat
19.30

Torn obert de preguntes.

Amb la col·laboració de La Factoria de la UPF

