
El President de Memorial 1714, us convida a participar a la conferència que amb motiu de la diada de 
Sant Andreu es farà el dia 21 de novembre a les 7 del vespre, a la seu social de la Plaça del Fossar de 
les Moreres 2-4 de Barcelona.

• Hi ha moments en la història dels pobles en els quals la qüestió nacional pren una gran preeminència. 
• S’escau quan aquesta societat de forma transversal s’adona que no disposa de prou llibertat per a 
resoldre d’acord amb les seves aspiracions majoritàries els problemes concrets que se li generen. És a 
dir, a diferència d’altres nacions, no té els mitjans suficients que caracteritza un Estat Propi. En aquesta 
situació, les distintes ideologies incorporen en els seus anàlisis i objectius la qüestió nacional.
• La consecució d’un Estat propi es veu com una condició necessària, encara que no sigui suficient per 
assolir les seves propostes per a la societat. Perquè cal dir que, si bé és cert que a l’endemà de l’inde-
pendència alguns dels problemes es mantindran, també ho és que estarem en millors condicions per 
encarar-los atès que tindrem més capacitat i que ens haurem alleugerit dels constants entrebancs que 
la dependència d’Espanya suposa per a Catalunya.

Els membres del Memorial 1714, després de vint-i-set anys, per primer 
cop, no vàrem obrir la nostra seu social la tarda de l’Onze de Setembre, 
per anar tots a la manifestació convocada per l’Assemblea Nacional Ca-
talana, sota la crida CATALUNYA, NOU ESTAT D’EUROPA.

Un fet semblant es produeix amb la Diada de 
Sant Andreu del 30 de novembre. En aquesta 
data cada any fem dos actes: un intern de l’en-
titat i un altre extern obert al públic. Per primer 
cop l’acte públic serà avançat al dia 21 i, ho volem fer per afegir-nos a la 
campanya CENT DIPUTATS. A través d’aquesta campanya, volem demanar-
vos que el dia 25 de novembre aneu a votar i que animeu a fer-ho als vostres 
amics i coneguts per una de les opcions que dóna suport a la resolució del 
Parlament de Catalunya de fer una consulta sobre l’Estat Propi durant la pro-
pera legislatura.

Els darrers anys, el dia de Sant Andreu recordàvem institucions perdudes com a conseqüència de la 
guerra de successió, lligant-ho a temes d’actualitat. En aquesta ocasió, quan la nostra història es prepa-
ra per a fer un gran salt, presentem un tema d’actualitat. Creiem que ens ajudarà a recórrer el camí que 
estem encetant el saber amb què comptem quan parlem d’un tema tan estratègic com l’energia.

Conferència

EN ENERGIA, CATALUNYA 
TAMBÉ ÉS COMPETITIVA I AUTOSUFICIENT.

A càrrec d’Antoni Taüll, enginyer industrial de la Comissió 
d’Energia del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. 
Durant anys directiu de la companyia ENHER.

La presentació anirà a càrrec de Manel Oronich, engi-
nyer industrial tècnic i empresari, i que va ser Paer en 
Cap de la Ciutat de Lleida.

DIADA DE SANT ANDREU 2012


