
DIADA DE SANTA EULÀLIA 2017
El President del memorial 1714, us convida als actes 
que amb motiu de la diada de Santa Eulàlia, tindran lloc
a la nostra seu social, plaça Fossar de les Moreres 2-4, de Barcelona.

Centrem la diada de Santa Eulàlia en la lluita per la identitat catalana, la llibertat i la defensa del nostre poble. 
En aquesta línia volem presentar-vos enguany unes conferències i un acte final de cloenda que s’adiguin.
 
No hi volem ser al marge del moment polític que vivim i, en aquest sentit, reproduirem el final del nostre 
manifest de l’any 2011 que diu:

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
Cardona i Barcelona, onze de setembre 2011

 

Dia 12 de febrer. D’11 a 2/4 de 2. 

Visites guiades al nostre Espai Museu. 

Dia 15 de febrer. 7 de la tarda. 

Experiència en la realització de la bandera negra del tricentenari. 
JOAN MARC PASSADA (Solsona-1968). President de la Fund. Reïxida i impulsor d’aquesta bandera. 

Procés de realització de la bandera processional de Santa Eulàlia del Memorial 1714. 
ANTONI BARGALLÓ (Molins de Rei 1935). Expert en teixits, cofundador i director l’any 1981 de l’Escola de Disseny Tèxtil de 
Sabadell. Recentment ha participat com expert en l’estudi de les teles trobades a les tombes reials de Santes Creus. 

Dia 16 de febrer. 7 de la tarda.

Simbolisme i Catalanitat en l’obra de Josep Puig i Cadafalch. 
JORDI SALAT ORTEU (l’Espluga Calba-1948). Escriptor, assessor cultural de l’associació Monumenta. Autor del llibre Les quatre 
columnes catalanes editades per Llibres de l’índex 2004. 

Dia 22 de febrer. 7 de la tarda.

Dignitat Nacional i Partit Polític. 
LLUÍS DURAN I SOLÀ (Barcelona 1960). Escriptor i Doctor en història contemporània per la Universitat de Barcelona. Actualment 
és membre de la Junta d’Òmnium Cultural. Entre els diversos llibres publicats en destaquem Intel·ligència i Caràcter. Palestra i la 
formació dels joves (1928-1938) de l’editorial Afers. 

Dia 5 de març. 12 del migdia al Fossar de les Moreres.

Ser o no ser catalans: Aquesta és la qüestió.
TONI ALBÀ (Vilanova i la Geltrú 1961). Actor, director i productor teatral, format a les escoles de teatre catalanes i franceses.  
Inspirat en el monòleg shakespearià Ser o no ser.
A continuació signarà exemplars del seu llibre.
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