Procurarem organitzar dignament tots els actes, encara que estem limitats
econòmicament per la crisi generalitzada.
Tot i els condicionaments de la crisi, seran, com sempre, actes plens de
contingut patriòtic i cultural i els viurem amb esperit de germanor.
Seran, també, la nostra aportació al moment d’afirmació i d’esperança que viu
Catalunya en el seu camí cap a la llibertat.

23 febrer

Montserrat. 45 Renovació de la Flama de la Llengua.
Tarda dinar col∙lectiu i visita a Sant Vicenç de Castellet.

1 març

Perpinyà. Assistència i participació al Dictat Català. Al matí
visita al Palau reial dels reis de Mallorca.

8 març

Fraga. Participació a la Jornada per la dignificació lingüísti‐
ca. Tarda visita a la ciutat romana Vil∙la Fortunatus.

23 abril

Sant Jordi. Estand informatiu, a la Rambla de Catalunya,
núm. 83.

26 abril

València. Participació a la Manifestació de Commemoració
del 25 d’abril de 1711. Dinar col∙lectiu i visita a Almenara.

11 maig

Elna. Participació als actes de Remembrança de la massacre
del 1285 a la catedral. A la tarda visita cultural.

18 maig

Folgueroles. Diada de Verdaguer. Dinar a l’ermita de Sant
Sebastià, dins l’acte de commemoració del Pacte dels Viga‐
tans. Tarda, visita cultural.

28 maig

Presentació llibre “Toponímia. El nom dels carrers de
Barcelons”, J.M. Vilarrúbia..

15 juny

Cementiri de Montjuïc. Tomba del poeta Verdaguer. Acte
de commemoració del seu traspàs. parlament de Jordi
Bilbeny sobre la poesia i la difusió de la història.

12 juliol

Ibars d’Urgell. Inici del Correllengua 2014.
Figura homenatjada Maria Mercè Marçal .

20 juliol

Campllong. XXXV Aplec al Pi de les Tres Branques.
Commemoració dels 800 anys de l’arribada de Jaume I per
a ser proclamat rei.

10 setembre

Fossar de les Moreres. Participació a l’acte de Vigília.

28 setembre

Coll de Panissars. XXIV Trobada de commemoració de la
Victòria catalana.

19 octubre

Coll de Manrella. XXVI Aplec d’homenatge al president
Lluís Companys i als qui sortiren a l’exili.

26 octubre

Prats de Molló. XXV Retrobament català en homenatge a
Francesc Macià i els seus voluntaris.

novembre
Data a precisar

Perpinyà. Final del Correllengua, Diada Nord‐Catalana.

14‐15
novembre

Barcelona. XXVI Premis Batista i Roca ‐ Memorial Enric
Garriga Trullols.

14 desembre

Fossar de les Moreres. Ofrena floral l’IPECC i el CAOC

També es fan cursos d’història catalana, rutes culurals durant tot
l’any, presentacions de llibres...
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