DIADA DE SANTA EULÀLIA 2014
JORDI MIRAVET,
President del Memorial 1714,

us convida a la conferència que amb motiu de la diada de Santa Eulàlia,
es farà el dia 12 de febrer a la nostra seu social,
plaça Fossar de les Moreres 2-4, de Barcelona.

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 era el Senyal en 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.
Reproducció de la bandera de Santa Eulàlia. Dibuix de Francesc Riart.

Seguint la línia d’altres anys al vespre organitzem una conferència i si l’any 2012 parlàvem de la
Defensa segons la Teoria de Jocs i endinsàvem en conceptes com cooperació, competició i conflicte
en la història de Catalunya. L’any passat vam fer dues conferències sobre El Dret a Decidir, Demos i
Sobirania; el seu concepte i la seva aplicació a la Catalunya d’avui. Enguany a les set del vespre a la
nostra seu us proposem:
LA SEGURETAT NACIONAL DE CATALUNYA. LA DEFENSA AVUI
D’UN ESTAT I EL PAPER DELS MOSSOS D’ESQUADRA EN AQUESTA
DEFENSA.
La conferència anirà a càrrec de Miquel Sellarés (Barcelona 1946),
periodista, primer director de la Direcció General de Seguretat de la
Generalitat de Catalunya i president-director del Centre d’Estudis Estratègics de Catalunya (CEEC).

L’INTENT
D’ANORREAR
UN POBLE
...1714-1725...

Al matí, ens visitaran dues línies de quart d’ESO de l’escola El CIM de
Terrassa. Els acompanyarem amb explicacions sobre l’exposició i sobre
la Guerra de Successió, alhora respondrem a les preguntes que aquesta visita els hagi suscitat.
Detall de l’exposició que mostrem en aquest moment al nostre estatge social: L’Intent
d’Anorrear un Poble ...1714...1725.

