
Actes de Vigília i de l’Onze de Setembre 
a Cardona i al Fossar de les Moreres de Barcelona

En honor dEls dEfEnsors 
dE lEs llibErtats i ConstituCions 

dE Catalunya

10 i 11 de setembre de 2021

CARDONA I BARCELONA



C A R D O N A 

DIVENDRES, 10 DE SETEMBRE DE 2021 

A les 13:00 h

A l’Ajuntament:
L’Il·lustríssim Sr. Ferran Estruch, alcalde de Cardona, en presència del con-
sistori, farà entrega de La Flama de la Resistència Catalana de Cardona al 
Memorial 1714 –representat per les Sres. Olga Amargant i Mercè Torres– 
i a l’Il·lustríssim Sr. Joan Ramon Veciana, alcalde de St. Hilari Sacalm que 
la duran a les respectives seus.
Assistirà a l’acte una representació de la Coronela de Barcelona.

A la plaça:
- El Memorial 1714 fa ofrena d’una corona de llorer en el monument als 
Màrtirs de 1714. 
- Parlaments: Sra. Olga Amargant.
 Il·lustríssim Sr. Joan Ramon Veciana.
 Il·lustríssim Sr. Ferran Estruch. 

Al Castell:
- Acte de reconeixement dels defensors de Cardona al Baluard de Sant 
Llorenç. Lectura a càrrec de Queralt Clusellas, alumna de l’Escola Vedruna 
de Cardona, d’un fragment del discurs “Als Cardonins” de l’any 1914, del 
Dr. Leonci Solé i March.

Acaba l’acte amb la interpretació d’Els Segadors amb la Banda Municipal 
de Cardona.



B A R C E L O N A

Plaça del Fossar de les Moreres

DIVENDRES, 10 DE SETEMBRE DE 2021 

De 10:00 h a 13:00 h El nostre local social estarà obert al públic amb 
les restriccions i precaucions que marquen les autoritats sanitàries. L’orga-
nització vetllarà per la fluïdesa en els accessos a la plaça. Es podrà visitar 
l’Espai Museu i el Punt d’Informació.
Disposarem de les darreres novetats de llibres: 1700 Viure en temps de 
Guerra / blat i pa, de Jordi Peñarroja; Les Hores Greus / Dietari de 
Canonges, del President Quim Torra; 5 continents i 1 llibertat, de Josep 
Lluís Alay; Els catalans Apel·len a les Nacions Unides, d’Andreu Marfull; 
Els Plans de l’Eix a la Mediterrània; La vaga de tramvies de 1951, 
dues edicions de dos autors diferents: Ramon Breu i Francesc Vilanova; 
Cristòfol Colom i l’Amèrica Catalana, de Jordi Bilbeny; Lying for Unity, 
(en anglès) de Miquel Strubell; El Secret de la Clandestina, d’Elena Va-
vilova; La República Espanyola contra Catalunya, d’Agustí Soler; Josep, 
d’Aurel, Milesi i Rebmann, traducció Joan Lluís Lluís; Palestra, de Llu-
ís Duran; 1640, d’Antoni Simon; Terra Cremada, de Pau Pèrrim (amb 
l’obsequi del mapa dels Països Catalans); Les armes de foc a Catalunya, 
de Francesc-Xavier Hernàndez Cardona; La Desfeta, d’Agustí Alcoberro. 
Tindrem el Punt de Llibre de Sant Jordi 2021 editat pel Memorial 1714. 

Mitjançant l’adquisició d’aquests llibres i d’altres, així com de les nostres 
revistes, punts de llibre, samarretes del Memorial 1714 i també fent-vos 
socis de la nostra entitat, podeu mostrar la vostra solidaritat.

16:00 h Obertura de la seu social fins a les 23 h.

20:45 h Arribada de la Marxa de torxes, organitzat per l’ANC de Sant 
Martí de Provençals i Vibrant. Hi haurà la participació de diferents terri-
torials de l’ANC. Faran l’ofrena floral als màrtirs. 



21:00 h INICI DE LA VETLLA de l’onze de setembre de 2021. 

Ens acompanyarà durant l’acte de la vetlla una formació de la Coronela 
de Barcelona.

Presenta l’acte i introdueix els participants en Joan Llacuna Creixell.

La flama de la Resistència de Cardona.
Olga Amargant, Secretaria executiva de la Junta del Memorial 1714. 

Amb la flama recollida a Cardona el mateix dia, s’encendrà el peveter del 
Memorial 1714.

Joan llacuna Creixell llegirà el Manifest del Memorial 1714 d’enguany: 
El primer d’octubre: dos mons, dues lluites i una victòria que cal 
rematar.

Dolors Feliu i Torrent, jurista i activa lluitadora per la independència de 
Catalunya, ens parlarà de: La independència de Catalunya, història 
d’un present.

Paraules de Jordi Miravet Sanç, President del Memorial 1714. 

Tancarà les paraules de la vetlla la intervenció del MHP Quim Torra.

22:00 h Cloenda de l’acte amb El Cant dels Segadors.

DISSABTE, 11 DE SETEMBRE DE 2021 

9:00 h Obrirem el Punt d’Informació i l’Espai Museu del Memorial 
1714, el qual es troba a la part més visible de la Sala del Capítol de Santa 
Maria del Mar, espai protegit per la Generalitat de Catalunya i en tràmits 
per esdevenir, si fos el cas, Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). 

Exposició Barcelona 1714. Jacques Rigaud, Crònica de Tinta i Pólvora.
Exposició que neix de la idea del Memorial 1714 de fer una edició crí-
tica dels famosos sis gravats de Jacques Rigaud i que l’editorial Librooks 
en va assumir el repte d’editar un llibre amb aquesta finalitat per al tri-
centenari de 2014. Librooks va cedir al Memorial 1714 imatges i text 



que ens va permetre fer l’exposició inaugurada l’onze de setembre de 
2014 i ara la tornem a tenir exposada a la nostra seu.

12:30 h La Coronela de Barcelona retrà homenatge als màrtirs.

Durant tot el matí es rebran ofrenes florals als màrtirs per part de parti-
culars i col·lectius d’arreu de la Nació Catalana i de l’Aragó. 
Enguany el Memorial 1714 proporcionarà uns elements metàl·lics que facilitarà la 
mostra d’ofrenes. 

14:00 h Tancarem el local.

________________________________

Santa Maria del Mar
10:00 h Donant continuïtat a una tradició més que centenària, la 
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat promou una Missa 
en la Diada Nacional de Catalunya, en sufragi i acció de gràcies pels 
defensors de les llibertats catalanes i per tots els patriotes que han lliurat 
la seva vida al servei de Catalunya. Obertura de portes a les 9:30 h. 
L’aforament serà del 70% i no es pot reservar.

17:14 h Inici a la plaça d’Urquinaona de Barcelona de la Manifestació 
11 de setembre convocada per l’ANC i Òmnium Cultural que seguirà 
per la Via laietana fins a l’Estació de França.

La Fundació Randa-Lluís Maria Xirinacs, enguany serà a la plaça i ens 
demanen que ho fem saber als amics i simpatitzants d’aquesta entitat per 
nosaltres tan entranyable.

Caldrà atendre en tot moment les mesures sanitàries 
i les que el sentit comú imposa.

Amb la col·laboració de:



Plaça del Fossar de les Moreres 2-4 baixos, 08003 Barcelona
@Memorial1714 - facebook.com/memorial1714 
www.memorial1714.cat

MANIFEST DE L’ANY 2021
El primer d’Octubre: dos mons, dues lluites 

i una victòria que cal rematar! 
Des de l’odi, no es construeix res.* Reflexió sobre un crit.

A por ellos! Un crit d’odi, un crit de por! Por que dissipen tot incremen-
tant l’odi... contra el diferent, contra el llunyà. Un crit de l’invasor en terra 
estranya. Aquest crit l’hauríem de recordar sempre perquè és la punta de 
l’iceberg amb què l’Estat espanyol es representa.

Carles Muñoz Espinal** en una conferència sobre els mecanismes de 
la por a l’Hotel Balmoral de Barcelona, l’11 de juny de 1990, ens parlà de 
tres sentiments humans molt significats: l’amor, l’odi i la por, que segons 
com es combinin ens donaran com a resultat la dictadura més execrable o 
els actes d’heroisme més excelsos. Odi i por serien la combinació del primer 
cas; por i amor, el del segon.

El que vàrem viure el primer d’octubre de 2017 i durant els mesos an-
teriors; va ser la concreció en unes votacions, d’una lluita per la indepen-
dència, per un ideal de pàtria, per un ideal de llibertat! L’amor que aquests 
ideals creen desfà en bona part la por a l’acció clandestina i a la brutal 
repressió que aquell dia va aparèixer.

Ens aferràrem als nostres ideals i no va caldre odiar, perquè el món que 
nosaltres volem bastir demana unes altres formes de combat. Perquè tal com 
ho veiem, no tot s’hi val, atès què aquest tot pot condicionar la victòria.

 Victòria que caldrà coronar amb aquest propòsit, sense cap mena d’odi 
cap a ningú, ni gens de por a la llibertat, sinó justament per amor a la llibertat!

Qui hagi assumit la representativitat per nosaltres donada amb els vots, 
passi al davant i activi la independència de Catalunya, solemnement pro-
clamada en seu parlamentària el 27 d’octubre de 2017, que nosaltres la 
defensarem a cada pam del territori com vam defensar cada urna.
_________

*Frase treta de l’entrevista a Josep Rull a La República del 13 al 17 d’agost de 2021.

**(Montesquiu 1920 - Barcelona 1993) grafòleg, psicòleg, escriptor i creador de la psicoestètica.


