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ONZE DE SETEMBRE 2017 
PROGRAMACIÓ 

 
 
 

Diumenge 10 de setembre a Cardona 
 

13:00h Ajuntament de Cardona 

El Memorial 1714 rep La Flama de la 
Resistència Catalana de Cardona i la porta al 
Fossar de les Moreres, on es mantindrà 
encesa fins a tancar els actes del dia Onze.  
 
En fa el lliurament l’Alcalde de la Vila de 
Cardona en presència de tot el consistori. 
 

 
A la plaça de la Fira de Cardona 

Ofrena d’una corona en el monument als màrtirs de 1714 per part de Memorial 1714, 
i lectura del manifest, discurs de l’il·lustríssim alcalde de Cardona. 

 
 
Castell de Cardona 

Acte de reconeixement als defensors de Cardona al Baluard de Sant Llorenç. Lectura 
del Manifest als Cardonins. 

 
 

Diumenge 10 de setembre, de matí, a Barcelona 
 
12:00h Plaça del Fossar de les Moreres  

La tradicional ofrena floral dels diumenges, en honor dels 
màrtirs que van defensar les nostres llibertats i constitucions, 
serà feta per la Coronela de Barcelona amb presència de la 
bandera de Santa Eulàlia del Memorial 1714. 
 

Ofrena floral feta per l’Asoziazion Cultural Rebellar de 
Saragossa, en honor dels aragonesos i catalans morts en 
defensa de les llibertats d’Aragó i de la Nació Catalana 
 

Ofrena floral feta per membres de l’ANC d’Austràlia. 
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Diumenge 10 de setembre, de nit, a Barcelona 
 

 
 
20:30h Plaça del Fossar de les Moreres  

Benvinguda a la Flama de la Llibertat que membres del Memorial han recollit a 
Cardona i s’encén el gresol que cremarà fins a l’endemà a la seu del Memorial 1714. 

Arribada d’una marxa de torxes, coordinada per l’Entitat Cultural Vibrant, integrada 
per membres de l’ANC de Sant Martí i Fort Pienc, patriotes flamencs i membres de 
Miquelets de Catalunya. Hi haurà una ofrena floral i salves d’honor. 

Parlament de Jordi Sánchez, president de l’ANC, en representació del col·lectiu 
coordinador de la Marxa de Torxes 

Lectura del manifest del Memorial per Jordi Miravet i parlaments de Toni Ayala, Núria 
Roig ,Blanca Serra i Antonio Baños.  

Interpretacions musicals d’Àngels Baldó, Antoni Aceves i del baríton Salvador Molins. 

 

Dilluns 11 de setembre, de matí, a Barcelona 
 
D’09:00 a 14:00h a la seu social de Memorial 1714 
(Pl. Fossar de les Moreres, 2-4 Barcelona) 

Obertura de l’Espai Museu del Memorial 1714 que 
enguany té com a novetat l’escultura “Àtom Lliure Radical” 
de l’artista, Jaume Rodri, en honor del President del 
Parlament de Catalunya, Heribert Barrera. 

Visites guiades al nostre Espai Museu. 
 

10:00h Plaça del Fossar de les Moreres 

Sortida de les banderes de Santa Eulalia de la Coronela de Barcelona i de 
Santa Eulalia del Memorial. 
 
La bandera de Santa Eulàlia del Memorial 1714 farà el seguici de La 
Coronela que sortirà de la Plaça Sant Jaume. 


