
CONÈIXER LA NOSTRA AUTÈNTICA HISTÒRIA 

PER RECUPERAR ARA LA NOSTRA LLIBERTAT 

Cicle Història 1 

Cicle de xerrades - fòrum del 6 de juny al 18 de juliol de 2016. Tots els 

dilluns a 2/4 de 8 del vespre al Centre Cívic, plaça de Maragall, núm. 4. 

Bellaterra 

 Dilluns 6/juny/2016. Què va ser el Principat de Catalunya fins 1714? 
El Dret català, totalment diferent del castellà. Els catalans eren homes i dones lliures; no 

súbdits. “Tractes fan lleis”. Immunitas plebis (Immunitat del poble).  

A Catalunya NO hi havia corrupció social abans de 1714. 

Ponent: Lluís Botinas, impulsor de La Gota Catalana 

 Dilluns 13/juny/2016. La dita Reconquesta va ser empresa catalana 
Barcelona va ser la capital d’Hispania. I els comtes catalans conqueridors van 

castellanitzar-se i van constituir la columna vertebral del Reino de Castilla que després 

finalment acaba destruint la Nació Catalana (1707-1715) i construint l’Estado-Español. 

Resum: la formació catalana de Castella i Espanya. 

Ponent: Lluís Maria Mandado 

 Dilluns 20/juny/2016. València va ser la capital de les Espanyes  

i la seu dels Reis Catòlics 

Valladolid sempre tapa a València: cada cop que a un llibre, una sèrie, etc., surt 

“Valladolid”, per recuperar la veritat històrica cal llegir o escoltar “València”.  

(I Alcalà amaga, Alacant. I...) 

Ponent: Pep Mayolas 

 Dilluns 27/juny/2016. Erasme de Rotterdam era Ferran Colom 
I el llibre l’”Elogi de la follia” denuncia l’assassinat de “Felipe (dit) el Hermoso”  

per “Juana (dita) la Loca” 

Ponent: Paolo Pellegrini 

 Dilluns 4/juliol/2016. La ciutat de l’emperador Carles V va ser Barcelona 

I va morir al monestir de La Murtra, a Badalona, pregant la protecció de la Mare de Déu 

de Montserrat, que era la patrona de les Espanyes. I potser parlava català quan va 

arribar La Vila Joiosa (i no Villaviciosa, Asturias, com diu la versió oficial). 

Ponent: Daniel Ibànyez 

 Dilluns 11/juliol/2016. Shakespeare era Cervantes. I Cervantes  

i Shakespeare eren Joan Miquel Servent, de Xixona (Alacant) 
La persecució de la Inquisició al servei de la Monarquia absoluta castellana va obligar a 

Sirvent primer a castellanitzar el seu nom i la seva obra, i després a refugiar-se a la Cort 

Catalana de Caterina d’Aragó, reina d’Anglaterra (on també es va refugiar Joan Lluís 

Vives i anava de visita Ferran Colom disfressat d’Erasme de Rotterdam). 

Ponent: Miquel Izquierdo 
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 Dilluns 18/juliol/2016. Re-avaluant 1700-2016. I ara, ...què? 
El setge de Barcelona ja no era Guerra de Successió sinó Guerra dels Catalans. Les 

Constitucions Catalanes segueixen vigents. Adoptem una nova Constitució-de-Dret-

Castellà-escrit-en-catalá- i inspirada en Constitucions que (molt probablement) es van 

inspirar en les Constitucions Catalanes, o actualitzem i apliquem directament les 

nostres? P.ex., cal canviar nom com TSJC, IEC, etc.  

Impulsat incondicionalment que Catalunya recuperi la llibertat. 

Ponent: Lluís Botinas, impulsor de La Gota Catalana 

 

Bellaterra, 28 de maig de 2016 

Bellaterra per la Independència 
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