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El tema genèric del cicle de conferències de la Diada d’enguany és
“Llengua i independència” 

que d’una manera directa es plantejarà en les conferències dels dies 6, 8 i 9 de febrer. 

El dia 7 és previst parlar de Gibraltar i de Gibaltar, que lliga molt més del que a priori 
podem creure amb el tema genèric proposat. Només cal destacar, amb independència 

del que ens dirà el conferenciant, que Gibraltar és un territori dels 17 que arreu del món 
són en procés de descolonització per l’ONU. 

Totes les conferències es faran a la seu del Memorial 1714, 
a la plaça del Fossar de les Moreres 2-4 de Barcelona. 

Dilluns, 6 de febrer a les 19 h.

La independència garantirà la llengua?
La independència és condició sine qua non per a garantir 
la pervivència del català?

ÀNGELS FOLCH I BORRÀS (Terrassa 1952). 
Resident a Sabadell des de 1976.

Titulada com a mestra d’educació primària. Com a tal va exercir la seva professió durant 40 anys, 
des de 1972 fins a la seva jubilació l’any 2012 a l’escola pública Joanot Alisanda de Sabadell de 
la qual va ser directora en els períodes (1982-1983) i (1988-1998) i directora de la seva coope-
rativa (1982-1983).

Podem resumir la seva activitat social i política: membre de la Junta de la Plataforma pel Dret a 
Decidir d’ençà del 2008; impulsora a Sabadell i al Vallès de l’anada a Brussel·les (10 Mil a Brus-
sel·les), març del 2009; membre del col·lectiu Acte de Sobirania i voluntària en totes les onades 
de consultes organitzades arreu de Catalunya entre el setembre del 2009 i l’abril del 2011 (des 
de la primera d’Arenys de Munt, passant per la de Sabadell i la de Barcelona), i membre de la 
Coordinadora de Consultes en la seva darrera etapa.

Membre durant 4 anys de la Junta d’Òmnium Cultural de Sabadell. Impulsora, entre el 2011 i el 
2012 de l’Assemblea local de l’ANC a Sabadell i a 12 municipis més de la comarca (Vallès Oc-
cidental). Secretària nacional del primer Secretariat de l’ANC i membre del comitè permanent 
d’aquest secretariat (març 2012-març 2013) i coordinadora de la Comissió d’Incidència Política 
i de la de les Relacions Externes. Secretària nacional de l’ANC del 2015 al 2018.



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

Dimarts, 7 de febrer a les 19 h.

“Gibraltar i els Països Catalans, una relació intensa i diversa 
des de fa més de 300 anys”. 

MARTÍ CRESPO I SALA (Barcelona 1972). Lingüista, llicenciat en filolo-
gia catalana per la Universitat de Barcelona i periodista de professió amb 
una llarga experiència en el sector dels mitjans de comunicació del país. 
És un apassionat de la recerca de les traces catalanes escampades arreu del món i que publica 
setmanalment a la secció “Com a casa” de Vila Web.

Des del 2000 investiga les relacions entre els Països Catalans i Gibraltar. Ha publicat nombrosos 
articles acadèmics i de divulgació sobre el tema, a més del llibre “Els ‘minorkeens’ de Gibraltar” 
(2018; versió anglesa 2021). També va participar en el programa de Miquel Calçada a TV3 “Afers 
exteriors” dedicat a Gibraltar i manté el bloc Gibaltar.cat, on s’aplega tota la seva recerca.

Dimecres, 8 de febrer a les 19 h.

Per un relat propi i alliberador sobre la llengua i sobre la independència 
de Catalunya i dels Països Catalans. 

JORDI MIRAVET I SANÇ (Barcelona 1946). Format cívicament en l’escoltis-
me català de la postguerra. Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Uni-
versitat de Barcelona, que va complementar amb els dos cursos del doc-
torat del departament d’economia del sector públic de la mateixa facultat.

Va ser delegat de 1r curs, secció B d’econòmiques del Sindicat Democràtic de la Universitat de 
Barcelona (SDEUB) i membre de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC). Afiliat 
al Front Nacional de Catalunya durant els anys 60.

Va ser tresorer d’Amnistia Internacional Espanya quan aquesta entitat es va fundar a Barcelona 
i on tenia les dependències centrals per a tot l’Estat als primers anys de la dècada dels 70. Va 
col·laborar des de la constitució del Memorial 1714 l’any 1985 i des de 1995 i fins al desembre 
de 2022 com a president, per donar pas aleshores a la nova Junta de Govern actual.

En aquest moment manté una forta vinculació i col·laboració amb el Memorial 1714.

Dijous, 9 de febrer a les 19 h.

«Llengua i nació als Països Catalans: 
entre la colonització i l’alliberament nacional».

JOSEP FERRER I FERRER (Barcelona, 1941). Polític i lingüista. Dirigent 
del Front Nacional de Catalunya (1960-1968), fundador i dirigent del 
PSAN (1969-1980) i de Nacionalistes d’Esquerra (1980-1982), fundador 
de l’Assemblea de Catalunya (1971), promotor i fundador de l’Assemblea 
Nacional Catalana (2010), autor de Per l’alliberament nacional i de classe (1978), coautor de 
Diccionaris, normativa i llengua estàndard (2003), autor de molts articles i treballs sobre llengua 
i literatura catalanes, i sobre anàlisi política, interpretació nacional de la història dels Països Ca-
talans i teoria del fet nacional.


