
Cada any per Sant Andreu, se celebraven les eleccions al Consell de Cent de Barcelona i per 
Santa Magdalena les de la Generalitat. Aquest procedir va durar segles fins que, de forma vio-
lenta varen ser suprimides les Lleis i les Constitucions que bastien el nostre Estat i anul·lades 
les nostres institucions que donaven origen a les dites celebracions. 

Amb l’aquiescència de les principals potències mundials la Nació Catalana va perdre el seu 
reconeixement internacional, i va ser assimilada primer per Castella i després per Espanya. 
Aquesta situació s’ha mantingut des de 1714 fins a l’actualitat. 

Un cop més recordem la diada de Sant Andreu amb conferències, actes i presentacions de 
llibres que seguidament us mostrem. Volem també que enguany, de manera decidida es vinculi 
i es relacioni el que havien estat les eleccions al Consell de Cent de Barcelona amb la consulta 
sobre la independència del proper 10 d’abril a Barcelona. 

30 DE NOVEMBRE  
Al local del Memorial 1714. Plaça del Fossar de les Moreres 2-4 de Barcelona, a les 7 del vespre.
Odette Viñas, voluntària de Barcelona Decideix del districte de Nou Barris, ens parlarà sobre 
les consultes i el 10A .
Joan Cavaller, professor universitari, ens comentarà el seu llibre Teoria de les Nacions. Amb 
els comentaris que se’n derivin, trobarem raons de per què històricament els catalans tendim 
a crear espais de llibertat i a construir institucions democràtiques. 
Jordi Miravet presentarà els conferenciants.

1 DE DESEMBRE 
A la seu del Centre Català de Negocis (CCN) Plaça de Catalunya 9, 4a planta a ¾ 7 del vespre.
Jordi Miravet, President del Memorial 1714, parlarà sobre El Model Històric de Dominació 
Econòmica sobre els Països Catalans. S’incidirà sobre possibles solucions internacionals i es farà 
esment de la reedició del Cas de Catalunya, Apel·lació a les Nacions Unides/San Francisco 1945.
Recordem que el CCN té penjada l’exposició del Memorial 1714 “El REGNE DE CATALUNYA 
FINS A 1714....”.

12 DE DESEMBRE 
Dia d’inici del vot anticipat de Barcelona Decideix  10A  que centrarà els seus actes al barri de 
la Barceloneta, on hi haurà urnes i es podrà votar. El Memorial 1714 hi dóna suport.
A les 11 del matí a la plaça del Fossar de les Moreres renovació de les flors als Màrtirs de1714. 
S’avança una hora a l’horari habitual per poder ser-hi als actes de la Barceloneta.

NOVETAT
Al les 12 del migdia, presentació a la Llibreria La Garba del carrer Maquinista 19, del llibre 
La Coronela de Barcelona (1705-1714) dels autors Francesc Riart, F. Xavier Hernández i 
Xavier Rubió. De Rafael Dalmau Editor. 
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