
 

 
 

Vigília de l’Onze de Setembre al Fossar de les Moreres 

 

Dissabte, dia 10: 
 

A les 8 del vespre: Ofrena floral al bust del General Moragues  
per Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) a la seu 
del Memorial 1714, plaça del Fossar de les Moreres, 2-4 baixos 
 
 

A les 8.30 del vespre: 

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

Organitzat, com cada any, pel Memorial 1714 (vegeu programa desglossat al final) 
 

_________________________ 

 

 

DIADA de l’11 de Setembre  
 
 
 

Al peveter d’homenatge del Fossar de les Moreres 
 

 
A l’extrem superior del monument hi crema sempre la flama, símbol de l'etern homenatge. 

 

 
 

Al fons de la plaça, a l'ombra de les moreres, una placa reprodueix  
els populars versos de Frederic Soler “Pitarra”: 

 



A les 12 del migdia: 
 

Ofrena floral setmanal –com cada diumenge al migdia– 
 

 
 
Fa uns quants anys que trobem, entre les ofrenes florals al peveter d’honor del Fossar de les 
Moreres, el dia 11 de Setembre, un ram d’ofrena amb una cinta amb el text: 
 

A OS ARAGONESES CAITOS EN 1714 

EN ESFENSA D’OS FUEROS Y A CORONA D’ARAGÓN 
A.C. REBELLAR 

 

L’Associació Cultural REBELLAR, de Saragossa, ens han comunicat que la seva ofrena 
floral anyal la faran cap a les 12 del migdia “en representació dels aragonesos que el 1714 varen 
deixar la seva vida en defensa de les llibertats dels estats de la Corona d’Aragó”. 
 

Hi serem amb ells i els farem costat. 
 

 
 

OS SIMBOLOS D’ARAGÓN 

 

Dinar popular de l’11 de Setembre 
 

Lloc: al carrer del Bruc, xamfrà amb Trafalgar 
Hora: a les 2 del migdia. Tiquet: 10 € 
 

Com cada any, assistim al dinar popular de l’11 de Setembre. “És un dinar de retrobament, 
d’amistat i de compartir neguits i esperances i fem una invitació a assistir-hi a militants, 
voluntaris, simpatitzants i amics.” Organització: Federació d’ERC de Barcelona.” 

 

Manifestació a Barcelona 
 

Havent dinat, participarem a la manifestació “A punt 11S 2016” Endavant, República 
Catalana! que convoquen l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. 

Al fossar de les moreres no s'hi enterra cap traïdor;  
fins perdent nostres banderes serà l'urna de l'honor. 

 
 

 



Estem inscrits al Tram 37 corresponent al Passeig de Lluís Companys tocant al carrer de Pujades 
com a punt de trobada. A l’hora justa de les 17.14 comença arreu la manifestació de la Diada. 
 

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 
 
 

Dissabte, 10 de setembre de 2016 
 

Programa: 

 
A les 8.30 de la nit: Inici dels actes commemoratius de la Diada. 
 

 Salutació i obertura de l’acte. 
 
● Parlament d’inici a càrrec de Francesc-Xavier Hernández Cardona, catedràtic d’Història de 
la Universitat de Barcelona: “Donec  Perficiam” Fins aconseguir-ho! 
 
● Renovació de la Flama de la Resistència Catalana, recollida pel Memorial 1714 el matí 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. 
 
● Jordi Miravet, president del Memorial 1714, llegirà el manifest de l’entitat. 
 
● Agustí Soler, historiador, exregidor de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona i president 
de l’Associació Francesc de Castellví: Fora Galls i Botiflers! 
 
● Sebastià Sardiné, advocat i biògraf de Ramon Vilana Perles, darrer protonotari reial de la 
Corona Catalanoaragonesa, simularà la tornada de Vilana Perles per veure la Catalunya d’avui. 
 
● Lluís Duran, doctor en Història Contemporània: Els Voluntaris Catalans a la Primera Guerra 
Mundial i la internacionalització del Plet Català. 
 
● Salvador Molins, tenor, interpretarà L’emigrant, cant escollit com a símbol de la pàtria 
enyorada pels emigrants catalans de la guerra, després del 1939. 
 
● Clourà l’acte Quim Torra, editor, exdirector del Born Centre Cultural i expresident 
d’Òmnium Cultural: A punt per la Independència. 
 

Cant dels Segadors 
 



Conducció de l’acte: Joan Llacuna 
 

 
A la seu del Memorial 1714, dissabte, dia 10 de setembre, a les 7 del vespre: 

 

Inauguració de la Mostra dels plànols de la Ciutadella de Barcelona 
 

Aquesta mostra permet seguir el procés de destrucció de part de la ciutat i la construcció de la 
fortalesa que havia de sotmetre-la, així com les raons que s’adduïen per a la seva construcció. 
És una aportació d’Antoni Muñoz, llicenciat en ciències matemàtiques i investigador de la 
història de Catalunya, en especial dels segles XVII i XVIII. 
 
 

Espai-museu Memorial 1714 
 
Horaris de visita: 
 

▬ Cada diumenge: matí d’11 a 2. 
 
▬ Dia 10 de setembre: de les 7 de la tarda a les 12 de la nit. 
 
▬ Dia 11 de Setembre: de les 9 del matí fins a 2/4 de 2 del migdia. 
 
A la tarda es tancarà perquè tothom pugui assistir a la manifestació convocada per l’Assemblea 
Nacional Catalana i Òmnium Cultural. 
 
     Acabada la manifestació, tornarà a ser obert fins a les 12 de la nit. 
 

_______________________________________________________ 
 

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. 

 
                                                                                                                        Amb la col·laboració de: 

 


