DIADA DE SANT ANDREU 2019
En record del fet que durant segles el dia de Sant Andreu s’escollien els membres del
Consell de Cent de Barcelona.
Al voltant d’aquesta data del 30 de novembre, el Memorial 1714, organitza cada any un
cicle de conferències sobre entitats o situacions que considerem que cal conèixer de la
nostra història.
Tenim l’esperança i per aquest motiu ho fem, que el coneixement que en trèiem, ens ajuda
a encarar millor el dia a dia que tenim per endavant.

DIA 25 DE NOVEMBRE, A LES 7 DE LA TARDA
El Mercat lliure de valors de Barcelona 1830-1914 / 1915-1942: la seva funció,
el seu origen i el seu final.
Joan Hortalà, Olot 1942. Llicenciat en dret i doctorat en ciències econòmiques.
Doctor en economia per la London School of Economics and Political Science.
El 1965 guanyà la càtedra de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona,
esdevenint el catedràtic més jove d’Espanya. Degà de la Facultat d’Econòmiques
de la Universitat de Barcelona entre els anys 1970-1973 i els anys 1979-1984.
També ha estat secretari de la Junta d’Obres i administrador general de la Universitat de Barcelona.
Actualment i des de 1993 és president de la Borsa de Barcelona.

DIA 28 DE NOVEMBRE, A LES 7 DE LA TARDA
L’Exili Jueu Català.
Moriah Ferrús, Terrassa 1975. Llicenciada en Filologia Hebrea per la Universitat
de Barcelona, treballa de mestra d’Educació Especial a l’escola pública catalana. Va ser directora d’educació i culte de la Comunitat Jueva Atid de Catalunya.
Membre de la EAPJ, la European Academy for Jewish Liturgy. És hazzan, cantora
litúrgica jueva, especialitzada en diferents ritus asquenazites i sefardites, i actualment està realitzant una recerca de reconstrucció del ritu jueu català. Cofundadora i directora de la
Nova Escola Catalana, entitat que té com a objectiu la recuperació i vivificació del patrimoni i llegat
del judaisme català.

DIA 5 DE DESEMBRE, A LES 7 DE LA TARDA
El Noucentisme, un projecte de construcció nacional escapçat.
Montserrat Tudela i Penya, Barcelona 1961. Llicenciada en Filologia Clàssica
per la Universitat de Barcelona. Màster en Papirologia Grega. Estudis de Ciències
Polítiques al CIDOB i en Unió Europea al Patronat Català ProEuropa. Directora
de la revista Auriga de divulgació del món clàssic i professora de llengües clàssiques a l’ensenyament secundari. Actualment membre del Secretariat Nacional
de l’ANC.
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