
Centrem la Diada de Santa Eulàlia en el tema de la lluita per la identitat catalana, la llibertat i la defensa 
del nostre poble. Ho fem per respecte al penó de Santa Eulàlia que feia de senyal en l’últim i heroic atac 
de la Coronela de Barcelona en la defensa de la Ciutat i de les Constitucions de Catalunya l’Onze de Se-
tembre de 1714.

És en aquest context que enguany volem donar a conèixer l’acció que han iniciat el matrimoni 
d’empresaris de Siurana, Andreu i Maria, que amb el crit de Diem Prou! inicien una insub-
missió fiscal a Espanya. El Memorial 1714 els va trametre una nota de reconeixement que 
us passem a continuació.

La defensa de Catalunya s’expressa avui de manera destacada, en la determinació que mostren l’Andreu i 
la Maria. S’enfronten a la més gran de les injustícies, la que els tribunals no reconeixen. Ho fan amb con-
vicció i serenitat d’esperit, perquè han vençut la por i la confusió, les dues grans armes que Espanya llança 
cada dia contra tots nosaltres.

Els actes del matí començaran a les onze al nostre estatge social de la 
Plaça del Fossar de les Moreres 2-4, on es podrà visitar la nostra exposició 
Defensors de les llibertats de Catalunya 1705-1714, així com la mostra 
de Soldadets de la Coronela, les Reials Guàrdies Catalanes i de l’Exèrcit 
de Catalunya 1713-1714. Es repartiran els Goigs de Santa Eulàlia i rebrem 
de part de l’Associació Coronela de Barcelona un volum de les Constitu-
cions de Catalunya que tindrem sempre oberta per la constitució Princeps 
Namque. Usatge del segle XI que fa referència a la defensa del Príncep i 
de Catalunya.

A les dotze a la Plaça del Fossar de les Moreres i promoguda per l’Associació 
Coronela de Barcelona, és farà la benedicció de les banderes de la Coro-
nela de Barcelona per part del rector de Santa Maria del Mar. Hi assistiran 
els Miquelets de Catalunya i els Armats de Manresa. L’Associació de la 
Coronela farà l’ofrena de flors setmanal als Màrtirs de 1714.

Per la tarda obrirem la Sala a les cinc. Enguany voldríem analitzar com s’ha defensat, com es defensa i 
com s’hauria de defensar la identitat catalana. Proposem fer aquest anàlisi a través del mètode científic que 
s’interessa dels conflictes i les interaccions humanes: La teoria de jocs.

Per ajudar-nos en aquest objectiu, a les sis de la tarda Xavier Rubio, Doctor en Didàctica 
de les Ciències Socials, Enginyer i actualment investigador postdoctoral del Barcelona 
Supercomputing Centre, ens farà una aproximació al cas català mitjançant la teoria de 
jocs, ens parlarà de cooperació, competició i conflicte en la història de Catalunya, ens 
introduirà al dilema del presoner català i ens assenyalarà quines són les perspectives 
nacionals a partir de la teoria de jocs.
 
Serà tot un repte el descobrir si hem traspassat el punt de no retorn en el camí del nostre somni. Alea iacta est! 

DIADA DE SANTA EULÀLIA
Diumenge, 12 de febrer de 2012

JORDI MIRAVET,
President del Memorial 1714, 

us convida als actes que amb motiu de la diada de Santa Eulàlia, 
es faran a la nostra seu social, plaça Fossar de les Moreres 2-4, de Barcelona.

Figures extretes del llibre La Coronela de 
Barcelona 1705-1717 de l’Editorial Dalmau. 
Uniformes de la Companyia dels Cirurgians 
Barbers i de la Companyia dels Notaris Públics.


