
  Plaça del Fossar de les Moreres, 2-4 baixos. 08003 Barcelona 
 

Memorial 1714  
                  Acte de Vigília de l’Onze de Setembre al Fossar de les Moreres 

En honor dels defensors de les Llibertats i Constitucions de Catalunya 
 

 

Dijous, 10 de setembre de 2015 

                                     TRICENTENARI DE LA CAIGUDA DE MALLORCA   
       Tres segles de submissió? 300 anys de resistència!      
 

Programa: 
A les 9 de la nit: Inici dels actes commemoratius de la Diada: 

 

 Salutació i obertura dels actes de la Diada al Fossar de les Moreres.  
    Jordi Miravet, president del Memorial 1714: 30 anys del Memorial 1714. 

 Renovació de la Flama de la Resistència Catalana, recollida a Cardona, on és   
    guardada permanentment encesa a l’Ajuntament. Ofrena Floral. 
    Paraules d’Antoni Ayala, expresident de Tradicions i Costums, membre de la  
    junta del Memorial 1714.   

   A un pas de la Independència. 
    Parlaments:  
    ● Josep Guia, doctor per la Universitat de València en Ciències Matemàtiques  
       i en Llengua Catalana.  
    ● Jordi Miravet: Manifest del Memorial 1714 d’enguany. 
    ● Daniela Grau, d’Elna, professora i activista cultural. 
    ● Fermí Rubiralta,  historiador, exerceix la docència a Bilbao, expert en   
       l’independentisme català: Efemèrides per la Independència d’ara fa cent anys. 
     ● Forans i ciutadans, de Guillem d’Efak, per Maria Dolors Làzaro i Palau 
     ● Biel Majoral, mestre de mestres i cantautor. Herois de Mallorca, herois catalans.      
      Sóc català, del mestre Pere Capellà i Roca. 

   Cant dels Segadors 

   Conducció de l’acte: Joan Llacuna 
 
A la seu del Memorial 1714: 
Visita a l’exposició:  Barcelona 1714.  Jacques Rigau: crònica de tinta i pólvora 
Inauguració d’ideogrames de Jaume Serra: La vida diària a principi del segle XVIII. 

_______________________ 
 



 

Flama de la Resistència Catalana de Cardona 
 

Cardona, dijous, 10 de setembre de 2015, vigília de l’Onze de Setembre 
 
A la 1 del migdia, a Cardona:  

 

 El Memorial 1714 rep de mans de l’alcalde i en presència de tot el consistori,  
la Flama de la Resistència Catalana de Cardona, 

que es guarda permanentment encesa a l’Ajuntament, 
per dur-la al Fossar de les Moreres de Barcelona. 

 
 

 Al monument al màrtirs de Cardona del 1714:  
   - Ofrena d’una corona de llorer i lectura del Manifest del Memorial 1714   
     d’enguany, per part del president Sr. Jordi Miravet. 
 

   - Parlament de l’alcalde de Cardona Il·l. Sr. Ferran Estruch.  
 

 Al Castell de Cardona: 
    - Acte de reconeixement als defensors de Cardona del 1714. 
  

 Sortida dels portadors de la Flama de la Resistència Catalana de Cardona, devers  
    Barcelona. 

___________________________________________________________           
 
 
 

     Memorial 1714 
 

Plaça del Fossar de les Moreres, 2-4, baixos. Barcelona 
 

       
 Indret de memòria històrica. La seu del Memorial 1714 posseeix un valor 
arquitectònic: pertany a l’edifici que comprenia l’església i la sala del Capítol de 
Santa Maria del Mar. I té un valor històric de primer ordre: en el Setge de Barcelona 
del 1714, va ser capella ardent dels morts caiguts en batalla en la defensa de 
Barcelona; aquí eren dipositats per poder-los identificar i ser acomiadats abans de 
donar-los sepultura al fossar. 
 
      Aquest fet consagra aquest espai com a lloc d’interès històric i de memòria 
perdurable. El Memorial 1714 ha esdevingut garant i difusor d’aquesta memòria 
nacional i el poble visita aquest lloc amb respecte i l’ha convertit en indret 
d’homenatge als patriotes. 

 


