DIADA DE SANTA EULÀLIA 2015
JORDI MIRAVET,
President del Memorial 1714,

us convida a la conferència que amb motiu de la diada de Santa Eulàlia,
farem el dia 12 de febrer a les 7 del vespre a la nostra seu social,
plaça Fossar de les Moreres 2-4, de Barcelona.

Enguany s’escauen tres-cents de la mort del General Moragues. Per aquest motiu es faran diferents actes i recordatoris
arreu del País, nosaltres ja us avancem que el 27 de març dia
de la seva execució, en tindrem un al nostre local, que portarà
el títol genèric El General Moragues: Símbol, heroi i màrtir; la
seva representació.
Per la Diada de Santa Eulàlia, plantegem la lluita de la nostra Nació per la seva plenitud i hem cregut que aquest any
podríem parlar del Gral. Moragues i fent aportació del que
darrerament la recerca ens mostra.
Imatge del monument al General Moragues a Sort

Així doncs us proposem la següent conferència:
EL GENERAL MORAGUES, NOVES APORTACIONS DOCUMENTALS, A CÀRREC DE L’INVESTIGADOR
I EXPERT EN LA GUERRA DE SUCCESSIÓ ANTONI MUÑOZ GONZÁLEZ.
En relació al que us dèiem del sentit que té per a nosaltres la Diada de Santa Eulàlia.
Volem fer referència a una certa visió de desencís en el procés actual i subratllar que la situació per la qual
passem no és altra que una de les dificultats que sempre tots havíem assumit i tots ho havíem expressat: El
procés serà difícil. I, ara quan aquestes dificultats es concreten sembla que ens vinguin de nou.
No, no està justificat el desencís; si trobem dificultats noves, és perquè avancem.
Us passem els dos darrers paràgrafs del nostre manifest de l’any 2011.
Malgrat la Pau de Viena, hem estat en guerra des de 1714 i no volen que aquest fet se sàpiga.
És com una guerra freda més silenciosa i molt més llarga, que fa segles que dura. On ells, a
diferència de nosaltres que tot just comencem a prendre’n consciència, sempre ho han sabut
que estaven en guerra i ara comencen a saber que la tenen perduda. Això fa que extremin
l’embat.
Ells la tenen perduda la guerra contra nosaltres, però nosaltres encara no l’hem guanyada. Ens
cal ser més bons, més forts i més savis per tal de sortit de l’atzucac i assolir la nostra independència.

Memorial 1714
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