DIADA DE SANTA EULÀLIA
Dissabte, 12 de febrer de 2011

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.

El Memorial 1714 commemora cada any la diada de
Santa Eulàlia, en senyal de respecte al penó de la
Ciutat - penó de Santa Eulàlia que presidia l’últim i
heroic atac de la Coronela de Barcelona en Defensa de la Ciutat i de les Constitucions de Catalunya
l’Onze de Setembre de 1714.
Cada any dediquem aquest dia de Santa Eulàlia a
parlar de la llibertat i de la defensa del nostre poble.
Bandera del 1640. Mides 1,70x2,50 m.
Dibuix de Francesc Riart.

Al matí serà oberta la Sala on hi ha l’Exposició Defensors de les llibertats de Catalunya
1705-1714. I és presentarà una mostra en miniatura de la Coronela de Barcelona segons l’uniforme de cadascun dels gremis feta pel Sr. Jaume Serra.

A les 6 de la tarda
10A Ciutat Vella Decideix, instal·larà una urna a la nostra seu, on cada diumenge al matí
es recollirà el vot anticipat –fins el 10 d’abril que celebrarem la consulta sobre la Independència de Catalunya a Barcelona–. Alhora hi haurà la formació de fedataris.

A les 7 de la tarda
el Sr. Francesc-Xavier Riart,
il·lustrador, investigador de la Guerra de Successió
i en especial de la indumentària militar.
Ha il·lustrat i és coautor dels llibres:
Els Exèrcits de Catalunya 1713-1714
i La Coronela de Barcelona 1705-1714.
Ens parlarà sobre la seva investigació que ha permès
saber com era El penó de Santa Eulàlia, l’any 1640.
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.

