El Col·lectiu Maspons i Anglasell

Els juristes que compartim l’anhel de recuperar i divulgar l’esperit del
dret públic català i aplicar-lo efectivament en la pràctica jurídica i en
l’estudi universitari ens hem constituït en una associació que vol
integrar tothom que vulgui participar en aquesta tasca, tot prenent com
a denominació i referència la personalitat i l’obra de Francesc Maspons i
Anglasell (1872-1966), en homenatge a qui fou un dels grans juristes
catalans del segle XX.
L’objectiu del col·lectiu és posar en valor una forma de desenvolupar el
dret públic molt diferent de la que hem heretat del model vigent al
Regne d’Espanya —model tributari del dret administratiu francès—, i
fer-lo molt més proper al «rule of law», model anglosaxó similar a
l’existent a Catalunya amb anterioritat al Decret de Nova Planta,
Un model amb uns principis essencials, els principis bàsics del dret
públic català, que tot i que s’han d’analitzar amb una adequada
perspectiva històrica, són plenament vigents. Aquests principis són:
llibertat, equitat, limitació i separació de poders, proscripció de l’abús,
entre d’altres. Aquest principis han de poder ser incorporats en el
disseny d’una nova administració, d’acord amb models que ja s’apliquen
en d’altres indrets del món euro-occidental, però adequats i adaptats a
la realitat catalana, i en base als principis que avui en dia exigeixen els
ciutadans: democràcia, equitat, ètica, eficàcia, eficiència, transparència,
justícia social.
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A les 9.00 Inauguració de la jornada a càrrec del
president del Col·lectiu Maspons i Anglasell, Dr.
Ferran Armengol, del President de la Societat Catalana
d’Estudis Jurídics, Sr. Josep Cruanyes, el President del
Col·lectiu DRETS, Sr. Ramon Sató, i el President del
Cercle Català de Negocis Sr. Albert Pont
A les 9.30 Conferència a càrrec del Dr. Alfred-Maurice
De Zayas, expert independent de l’Organització de
Nacions Unides,
Presentació a càrrec del Sr. Josep Cruanyes
A les 10.30 Pausa cafè
A les 11.00 Conferència a càrrec del Dr. Karl Albrecht
Schachtschneider, professor de dret constitucional,
Internacional i europeu, i activista polític del Nou Dret.
Presentació a càrrec del Dr. Ferran Armengol Ferrer
A les 12 Taula rodona amb la intervenció de:
Dr. Ferran Armengol Ferrer, Dr. Joan Lluís Pérez
Francesch, Dr. Alfred-Maurice De Zayas i Dr. Karl
Albrecht Schachtschneider.
Moderador: Sra. Dolors Miravet i Masip
A les 13.30 Dinar

A les 15:30 Conferència a càrrec del
Dr. Ramón Cotarelo
Una visió des de la ciència política
Presentació a càrrec del Dr. Josep Ramon Barberà
A les 16:15, Conferència a càrrec de:
Dr. Gonçal Mayos i Solsona
Una visió des de la filosofia
Presentació a càrrec de la Sra. Cèlia Argilés i Andrés
A les 17:00 taula rodona
La importància del relat en els mitjans de comunicació
Moderador: Sr. Joan Puig
A les 18:30 Conclusions de la jornada
A càrrec del Dr. Ferran Armengol Ferrer i el Dr. Isidre
Llucià i Sabarich
A les 19:15 acte de cloenda
A càrrec del secretari primer de la Mesa del Parlament,
Hble. Eusebi Campdepadrós

