
    Commemoració de LA DIADA de 2014 
 

APROPAR-SE A LA VERITAT DEL PASSAT PER A DECIDIR MILLOR AVUI 
    

          2014 – 1714 – 1502 – 1479 – 1412 – 1410 – 1258 – 1213 – 988 –...? 
 

Més enllà dels 40 anys de franquisme i dels quasi 40 de “democràcia vigilada”: 
Acabar amb 300 anys de sotmetiment, amb 500 d’espoli històric i... més? 

 
Dissabte, 13 de Setembre, 10,30 h. Presentació de llibre. Activitat gratuïta 

BARCELONA 1713, CAPITAL D’UN ESTAT. Un viatge a la Barcelona de fa 301 anys 
El 1713, Barcelona és la capital d’un Estat europeu que decideix no acceptar els acords dels Tractats d’Utrecht, que esborren del mapa  
els catalans. Es farà una aproximació a la Barcelona de 1713, que treballa, lluita, construeix i fa festes enmig d’una guerra que,  
malgrat els entrebancs que travessa, creu que pot guanyar. Malgrat les destruccions del setge de 1713-14, els bombardejos i altres disbarats  
que han vingut al darrere, queda molt dempeus d’aquella Barcelona de 1713, llavors la ciutat més lliure del món. 
Per JORDI PEÑARROJA (Barcelona, 1944). Escriptor i fotògraf. Autor de Indis i negres catalans. De Santes Creus a Santo Domingo (2014); 
Barcelona 1713, capital d’un Estat (2013); Pessebre vivent independentista d’Arenys de Munt (2012); Ictineus (2010); Barcelona: sentir  
l’Onze de Setembre. Vol. 1 (2007); Edificis viatgers de Barcelona (2007), tots sis editats a Llibres de l’Índex. I de sis més (novel·la negra,...). 
També ha dissenyat i editat cinc exposicions per al Memorial 1714 (1997-2008). Guardonat amb el “Premi de la Crítica Serra d’Or 1981”. Etc. 
  
Dissabte, 13 de Setembre, 12,15 h. Conferència. Activitat gratuïta  

(R)EVOLUCIONAR CATALUNYA: una mirada sistèmica a un procés transformador 
Els fets històrics que donen forma a l’esdevenir de Catalunya durant aquest anys estan marcats per un ritme còsmic. En concret, per les grans 
conjuncions planetàries. A través d'aquestes conjuncions podem comprendre millor com el procés sobiranista va articulant-se significativament. 
Fins i tot podríem veure que el fil conductor no arranca, per més que es digui, des de l’any 2010 en que el Tribunal Constitucional fa el seu 
dictamen contrari a la proposta de nou Estatut, sinó des de l’època de la caiguda del mur de Berlin. Fins i tot podríem veure que el procés ha 
rebut col·laboracions insospitades i, fins i tot, inconscients des de molt abans d'iniciar-se. 
Per JESÚS GABRIEL, escriptor, coach, astròleg, prospectivista i ciclòleg. Ha publicat: LA EMPRESA Y LOS CINCO ELEMENTOS. Medicina 
China y Management Holístico (Almuzara), FENG SHUI. El Arte de crear un entorno positivo para tus emociones (RBA-Integral), Buscando 
nuestro momento Eureka (Ediciones Códicer), QUIRÓN: Viaje alrededor de un sentimiento herido (Agora de Ideas), LILITH: El enfado interior 
(Agora de Ideas), Manual de Astrología (Robin Book), El Arte de la Metáfora (Blog), El Observatorio de la Cronosfera (Blog) 
 
Dissabte, 13 de Setembre, 16 h. Intercanvi entre qui decideixi venir i participar. Activitat gratuïta 

ESTIC DESCOBRINT QUE TINC MENTALITAT DE CONQUERIT... I, EN PARAL·LEL, QUE D’ALTRES 
TENEN MENTALITAT DE CONQUERIDORS. Per entendre el que està passant a Catalunya, ¿és la clau situar-ho en 
termes de tres segles de relacions destructives, de domini i repressió, entre vencedors i vençuts? ¿I de dos segles més de 
censura i d’espoli històric? I... ¿cal anar encara més enrere? ¿’Derecho de conquista’? ¿Es pot parlar d’intent de genocidi? 
Introdueix: LLUÍS BOTINAS (investigador independent i president de Plural-21)... i qui ho desitgi 
 
Dissabte, 13 de Setembre, 17,30 h. fins...    Activitat gratuïta 

SITUAR COM CAL LA GUERRA DE SUCCESSIÓ, EL TRACTAT D’UTRECHT, EL SETGE DE 
BARCELONA, L’11 DE SETEMBRE, EL “DECRETO DE NUEVA PLANTA”... I EL QUE VE DESPRÉS 
El Tractat d’Utrecht significa la fi de la Guerra de Successió però pels catalans no va ser un tractat de pau; al contrari, va començar un conflicte 
que encara no s’ha acabat. L’11 de Setembre té lloc un any i mig després d’haver-se acabat la Guerra de Successió (1700-1713), i és part de la 
guerra (1713-1715: caiguda de Mallorca) entre el “Reino de Castilla”, recolzat decisivament pel Regne de França, i el Principat de Catalunya, traït 
i abandonat pel Regne d’Anglaterra. Va significar un abans i un després: la destrucció de l’Estat Català i el començament de la construcció del 
“Estado Español”, que va substituint la Monarquia Hispànica. S’explicarà també que cap a 1730, per tal de restablir un nou equilibri europeu, els 
Regnes de França, d’Itàlia i d’Anglaterra van plantejar la restauració de la Nació Catalana incloent-hi territoris d’Itàlia I TAMBÉ D’AMÈRICA. 
Per JORDI MIRAVET, economista, president del MEMORIAL 1714 (formalitzat el 1985). S’analitzarà les Declaracions que ha tret el Memorial 
 
NOTA: Aquesta Jornada continuarà els dies 19 i 20 abordant la relació entre LA MATEMÀTICA DE LA HISTÒRIA I LA INDEPENDÈNCIA DE 
CATALUNYA. Per JULI GUTIÉRREZ DEULOFEU, net i continuador d’ALEXANDRE DEULOFEU, descobridor de la Matemàtica de la Història 
 

 

Plural-21, Associació per a la cura de la vida en un planeta viu  
Cartagena 230, 5º 1ª (xamfrà C/Mallorca)     93 450 1300     info@plural-21.org     www.plural-21.org  

Metro: L2 Encants, L5 Sagrada Família         Bus: 15, 19, 33, 34, 35, H10, 50, 51, 62, 92, B20, B24 


