Nota de premsa

CATALUNYA PARTICIPA EN EL CONGRÉS INTERNACIONAL AMERICANISTA A
VIENA (AUSTRIA) PER DENUNCIAR LA OCULTACIÓ PER PART DE LA CORONA
DE CASTELLA DEL PAPER CABDAL DE LA NACIÓ CATALANA I LA CORONA
D'ARAGÓ EN ELS FETS DE LA DESCOBERTA D'AMÈRICA.

El Cercle Català d'Història, participa al “54 Congreso Internacional de Americanistas:
Construyendo Diálogos en las Américas” que se celebrarà a Viena ( Austria) del 15 al 20 de juliol
per donar a conèixer a l'àmbit internacional l'obscurantisme que hi ha hagut sempre al voltant de la
Descoberta d'Amèrica per part d'Espanya i els motius reals que l'han motivat. El simposi que
presenta el Cercle Català d'Història mostrarà la manipulació que ha anat realitzant la corona de
Castella al llarg dels segles així com la falsificació documental i la desaparició de les fonts escrites
americanistes dels catalans, aragonesos, mallorquins, valencians... tots ells de nació catalana i en
definitiva de la Corona d'Aragó amb l'objectiu de fer-la desaparèixer literalment del mapa, i
mostrarà com, en realitat Catalunya i la Corona d'Aragó van ser els protagonistes principals i els
promotors que van dur a terme una de les empreses més transcendentals per a la humanitat en un
dels episodis en canvi més desconeguts del món.
El simposi porta per títol: “El papel principal de Cataluña y la Corona de Aragón en el
Descubrimiento de América: aportaciones inéditas”
Hi participaràn el Sr. Jaume Fàbrega, enogastrònom, professor de l'Escola de Turisme i
direcció d'Hoteleria de la UAB i membre del CCH amb “ América y la revolución alimentaria del
viejo mundo: De la colonización a la globalización” per explicar la relació i la influència dels
aliments que arriben a una i altra banda del continent , i els també membres del Cercle Català
d'Història: Sr. Joaquim Ullan amb “La manipulación documental sobre los hechos del
descubrimiento de América: la exclusión de la Corona catalano-aragonesa”on entre evidències de
falsificacions també es demostrarà la falsa exclusió de la corona d'Aragó i dels catalans en el
comerç de les Indies. La cap de recerca Eva Sans presentarà “Fernando el católico, rey de
Aragón,conde de Barcelona y señor de las indias: el protagonismo de las instituciones catalanas en
el descubrimiento de América” per donar a conèixer el paper jurídic català de l'empresa de
Descoberta i com l'únic i veritable promotor fou Ferran el Catòlic, rei d'Aragó i comte de
Barcelona.També aportarà informacions inèdites sobre l'or i la plata americanes.
Amb la participació del Cercle Català d'Història en un fòrum de debat internacional
americanista com aquest, s'espera que la història oficial americanista sobre la Descoberta
d'Amèrica,sustentada en greus errors, falsedats i manipulacions documentals obri un nou camí de
recerca i revisió del que hi ha establert en el stablishment acadèmic que incorpori i actualitzi totes
les novetats científiques i documentals que siguin necessàries a una història oficial sorprenentment
immovilista d' un dels episodis més trascendentals i universals de la nostra història comuna entre el
vell i el nou Món com fou la Descoberta d'Amèrica.

Cercle Català d'Història
www.cch.cat

+ info:
e-mail: info@cch.cat
Telf: +(34) 690.381.496

