
El Memorial 1714 us convida a seguir aquets actes en directe. La introducció serà a càrrec de Jordi 
Miravet, president del Memorial 1714.

A causa de la pandèmia els actes es faran en línia des del Col·legi d’Enginyers de Catalunya i les claus 
us seran transmeses uns dies abans de la celebració per aquest mateix canal de difusió. 

• Dia 8 de juliol d’11 h a 12:30 h
La importància del Corredor Mediterrani:
El ferrocarril eina clau per l’equilibri  territorial i pel desenvolupament 
sostenible del nostre espai geogràfic i d’Europa.
Presentació a càrrec de Joan Amorós i Pla.

JOAN AMORÓS I PLA. (Vilasacra-Girona, 1938).
President de FERRMED; President de la Fundació OccitanoCatalana; Exconseller del Port de Barcelona; 
Exconseller Delegat de Nissan Distribution Service Barcelona, S.A. (Centre Logístic del Sud d’Europa); 
Exmembre de la Junta Directiva del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i President de la Co-
missió de Gestió Empresarial; Exdirector general de Programació i Aprovisionaments de NISSAN Motor 
Iberica, S.A; Membre Fundador i Exconseller d’Autoterminal, S.A. i de Logística y Transporte ferrovi-
ario; Exdirector Executiu General de l’Eurocongrés 2000; Expresident d’Acció Escolar del Congrés de 
Cultura Catalana.
Autor de diversos llibres, articles, cursos i conferències sobre control numèric, investigació operativa, 
logística i organització empresarial; “Creu de Sant Jordi”, de la Generalitat de Catalunya; Medalla de 
Reconeixement Empresarial, de PIMEC 2011; Premi Trajectòria Professional, del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya.

• Dia 15 de juliol d’11 h a 12:30 h 
Presentació del llibre:
Les Aportacions Catalanes Universals; l’esperit d‘un poble creatiu i lluitador. 
A càrrec de Joan Amorós i d’Armand Sanmamed. 

El llibre és una iniciativa de la Fundació Occitano Catalana que es presenta en 
quatre versions: la catalana, la castellana, l’anglesa i la francesa.

Autors de l’obra: Joan Triadú (†) Joan Amorós, Xavier Bada, Pere Baltà, Enric 
Cirici, Jaume Comellas, Maria Costa, Joaquim Ferrer (†), Antoni Grivé, Ramon 
Mir, Jaume Perarnau, Víctor Pou, Francesc Roca, Antoni Ros Marbà, i Armand 
Sanmamed.

L’Edició de l’obra ha estat a càrrec de Pagès Editors SL.

ARMAND SANMAMED I ZANUY. (Barcelona, 1963). 
Llicenciat en Història i Màster en estudis orientals del Departament 
de Filologia Semítica de la Universitat de Barcelona. 
Vocal de la Federació internacional de Scrabble en Català.

DIADA DE SANT JOAN 2020
Estem convençuts que els dos actes que us proposem per la Diada de Sant 
Joan d’enguany, ens ajudaran a veure la nostra nació amb uns altres ulls i no 
amb la distorsió que ens produeix la dependència espanyola. 

A través del ferrocarril i de la mà d’una veu autoritzada veurem com poder 
equilibrar el nostre territori i com promoure el seu desenvolupament sostenible. 
Alhora que ens sorprendran la munió d’iniciatives que desconeixem que han 
sortit de per tot del nostre País i que són ben valorades arreu.

@Memorial1714  -  facebook.com/memorial1714  -  www.memorial1714.cat



@Memorial1714  -  facebook.com/memorial1714  -  www.memorial1714.cat

FERRMED és una associació sense ànim de lucre amb seu a Brussel·les, amb més de 130 membres 
distribuïts per 13 països de la UE, i àdhuc a Rússia i a la Xina, que té com a objectiu fonamental la 
Impulsió del sistema de transport ferroviari a nivell europeu.
Estem duent a terme tot un seguit d’iniciatives, especialment, el “FERRMED Study of Traffic and 
Modal Shift Optimisation in the EU”, de vital importància per aconseguir, a nivell de la xarxa 
principal “Core Network” de l’EU, els propòsits de l’EC en transferència de tràfic cap al ferrocarril i 
cap a les vies navegables interiors. 
Ens centrem prioritàriament en els corredors amb més tràfic, d’entre els quals una bona part del 
Corredor Mediterrani.


