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Un any excepcional, una Diada excepcional

L’11 de setembre Catalunya celebra la Diada en record de la 
darrera defensa de Barcelona durant la Guerra de Successió 
de 1714. En un any en què Catalunya commemora el 
Tricentenari d’aquests fets, la Diada Nacional es converteix 
en una oportunitat per fer d’aquesta data una jornada 
transcendent. Una Diada que honori el nostre passat 
i, sobretot, que reculli els anhels de la ciutadania per al 
nostre futur col·lectiu.

L’excepcionalitat de l’efemèride ha propiciat l’elaboració 
d’un ampli programa d’actes que, amb el fil conductor 
de la nostra cultura i la seva vocació universal, seran 
participatius, cívics i d’afirmació nacional. Els actes 
s’allargaran des del dia 5 fins al dia 21, en què Cardona 
commemorarà la caiguda de l’última plaça catalana 
a mans de l’exèrcit borbònic.

El dia 10 de setembre, el president de la Generalitat i la 
presidenta del Parlament faran una ofrena al Fossar de les 
Moreres, en record dels herois de la defensa de Catalunya 
i de les generacions que ens han precedit en la defensa de 
la nostra identitat, i que serà el preludi del tradicional acte 
institucional, que enguany tindrà lloc a la Llotja de Mar.

El vespre del dia 10 de setembre se celebrarà la Nit Blanca, 
la qual, amb la col·laboració dels principals festivals d’arts 
escèniques del país, omplirà el barri de la Ribera, el Born i 
la Ciutadella de múltiples propostes culturals gratuïtes per 
donar tot el protagonisme a la participació de la ciutadania. 

El dia 11 de bon matí, coincidint amb el moment 
en què va caure el conseller en cap Rafael Casanova, 
300 violoncel·listes portaran a terme un acte simbòlic 
de resistència, armats de poesia, música i cançó.

Catalunya sencera commemorarà la Diada, amb actes que 
arribaran a Sant Boi o Cardona, escenaris destacats de la 
Guerra de Successió. I Barcelona, la seva capital el 1714 
i avui, en serà l’epicentre. La ciutat atraurà el dia 10 
el talent de festivals d’arreu del territori, de Tàrrega fins 
a Reus passant per Lleida, Vic o Manresa.
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El cartell
La imatge de la Diada 2014 ha estat encarregada a Mario 
Eskenazi, que ha sabut imprimir-hi el seu tarannà 
distintiu. Amb colors plans i bàsics, i línies clares, l’autor 
reflecteix a través d’elements visuals que recorden la 
bandera nacional la continuïtat i persistència de la identitat 
catalana, que de manera indestriable vincula 1714 i 2014. 
La versatilitat del disseny permetrà que els elements visuals 
s’apliquin a múltiples formats, fet que farà present la Diada 
Nacional arreu.

L’autor
Mario Eskenazi (Córdoba, Argentina, 1945) és un 
dels nostres dissenyadors gràfics més prestigiosos, 
guanyador de múltiples premis LAUS i reconegut amb el 
màxim guardó del disseny espanyol l’any 2000. Emigrat 
de l’Argentina fugint de la dictadura militar, arribà a 
Barcelona després d’un temps exercint com a professor 
d’arquitectura a Palma. Eskenazi ha desenvolupat una 
carrera professional sòlida, especialitzant-se en identitat 
corporativa, senyalètica i disseny editorial. Amb estudi 
propi des de 1979, el seu estil és reconegut per la 
simplicitat i claredat, que eliminen els elements sobrers 
de les seves composicions.
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La Diada 2014 s’estructura en tres actes: 
institucional, participatiu i simbòlic.

La Diada d’enguany es transforma i es multiplica. L’escenari 
únic, que protagonitzava les darreres commemoracions de 
la Diada, emmarcat al Parc de la Ciutadella, es diversifica. 
Els actes de la Diada 2014 comencen amb una ofrena floral 
al Fossar de les Moreres i, posteriorment, a la Llotja de Mar, 
se celebrarà un acte institucional. Seguidament s’ iniciarà 
pels carrers i places del barri de la Ribera i del barri Gòtic 
la programació d’accions teatrals, musicals i de dansa, fins 
la mitjanit del 10 de setembre. Els actes commemoratius 
de la Diada 2014 clouran a la plaça Comercial a les 08:00 
hores del dia 11 de setembre amb una acció simbòlica.

10 de setembre
Ofrena Floral
20:00—20:15 h. Fossar de les Moreres.

Ofrena floral per part del president de la Generalitat de 
Catalunya i la presidenta del Parlament. Homenatge als 
herois de l’Onze de Setembre de 1714, amb l’acompanyament 
de la formació de gala dels Mossos d’Esquadra.

Intervenen: Orfeó Gracienc, Orfeó Manresà, Coral Cantiga, 
Polifònica de Puig-Reig, Lluís Vidal i Begoña Alberdi.

Acte institucional
20:20 h. Llotja de Mar.

Sota la direcció de Josep Maria Mestres, s’articula 
una vetllada commemorativa que conjugarà text 
i música, història i present, i futur en un espai únic. 
Una commemoració dels 300 anys dels fets de 
l’onze de setembre de 1714 emotiva i excepcional.

Intervenen: Pere Arquillué, Emma Vilarasau, Clara 
Segura, Jordi Savall i la Capella Reial, Pere Martínez, 
Max Villavecchia, Maria del Mar Bonet, Lluís Vidal, 
Quartet Casals, Orfeó Gracienc, Orfeó Manresà, Coral 
Cantiga i Polifònica de Puig-Reig.

Nit Blanca
21:00—24:00 h. 
Barri de la Ribera, Barri Gòtic i Parc de la Ciutadella.

Direcció teatral: Jaume Bernadet. Direcció musical: 
ESMUC. Amb la col·laboració de l’Orfeó Català i el Museu 
d’Història de Catalunya.  

Tan bon punt finalitza l’Acte institucional, comença tot el 
programa artístic pels espais urbans de la ciutat, convertits 
en escenografia del programa d’accions teatrals, musicals i de 
dansa que tindran lloc des de les 21.00 h. i fins a les 24.00 h. 
Aquestes accions permeten programar itineraris per la ciutat 
de manera que els assistents puguin gaudir de programacions 
pròpies en funció de les seves preferències. Les accions estaran 
obertes a tothom. Aquest passeig emocional pels escenaris 
urbans de la Ribera i el Gòtic busquen la implicació dels 
ciutadans en la commemoració a través de diverses accions 
creatives des d’un punt de vista històric i estètic. 

Les accions artístiques han comptat amb la col·laboració de 
la Fira de Teatre de Tàrrega, Fira Mediterrània de Manresa, 
Fira Trapezi de Reus, Festival de Titelles de Lleida, Mercat 
de Música Viva de Vic, ESMUC, Orfeó Català, Museu 
d’Història de Catalunya.

La implicació de la Fira de Tàrrega va més enllà d’una 
col·laboració. Per primera vegada l’espectacle inaugural 
del Festival s’estrena en primícia a la capital catalana. 
L’obra La ira dels peixos es converteix, d’aquesta manera, 
en un dels eixos centrals de la programació de la Diada.

La programació es distribueix en els escenaris urbans següents:

Parc de la Ciutadella

22:00—22:45 h La ira dels peixos (teatre contemporani)

Plaça del Rei

21:00—21:30 h Tornaveus (música polifònica)
21:30—22:00 h Xuriach (danses del XVIII)
22:00—22:30 h Tornaveus (música polifònica)
22:30—23:30 h Xuriach (danses del XVIII) 

Plaça Sant Pere

21:15—21:45 h Mons Dansa (dansa contemporània)
22:15—22:45 h Mons Dansa (dansa contemporània)
23:15—23:45 h Mons Dansa (dansa contemporània)

Plaça Joan Capri

21:00—21:30 h Jordi Bertran (titelles)
22:00—22:30 h Jordi Bertran (titelles)
23:00—24:00 h Gemma Humet i Adrià Plana (cançó)

Programació Diada
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Plaça Sant Agustí Vell

21:00—21:30 h Claire Ducreux (teatre–dansa)
21:45—22:15 h Mar Gómez (dansa contemporània)
22:30—23:00 h Claire Ducreux (teatre–dansa)
23:15—23:45 h Mar Gómez (dansa contemporània)

Plaça Jaume Sabartés

21:00—21:30 h Poetes (selecció poesia contemporània.
 Josep Pedrals)
21:30—21:45 h Sacude (dansa aèria)
22:00—22:30 h Poetes (selecció poesia contemporània.
 Josep Pedrals)
22:30—22:45 h Sacude (dansa aèria)
23:00—22:30 h Poetes (selecció poesia contemporània.
 Josep Pedrals)
23:30—22:45 h Sacude (dansa aèria)

Plaça Sant Jaume

21:00—22:15 h Cobla de l’ESMUC (sardanes)
22:30—24:00 h Cobla Catalana 
 dels Sons Essencials (música catalana)

Carrer Allada Vermell

21:00—22:00 h Jazz Nicolau Experience (música jazz)
22:45—24:00 h Joan Rovira (cançó)

Palau Requesens

21:00—22:00 h Quartic String Quartet
 (música del segle XX)
22:30—23:30 h Música en temps de l’arxiduc
 Carles (música barroca)

Terrassa del Museu d’Història de Catalunya

21:00—22:00 h Alba Carmona i Marta Robles
 (cançó flamenca)

El Born Centre Cultural

22:00—22:45 h Clara Peya (Silencis, concert de piano)
23:00—23:45 h Clara Peya (Silencis, concert de piano)

Plaça del Palau de la Música

21:00—21:30 h Cor de noies de l’Orfeó Català
 (música catalana)

Barri de la Ribera

21:00—22:00 h Orquestrina Trama (cercavila musical)
23:00—24:00 h Orquestrina Trama (cercavila musical

)

11 de setembre
Érem. Som. Serem. 300 Violoncels
08:00—08:15 h. Plaça Comercial, el Born Centre Cultural.

Direcció: Xavier Albertí. Partitura: Albert Guinovart 
a partir d’uns versos de Martí i Pol.

El dia 11 de bon matí, coincidint amb el moment en què va 
caure el conseller en cap Rafael Casanova, 300 violoncel·listes 
portaran a terme un acte simbòlic de resistència, armats 
de poesia, música i cançó. 300 anys després, en el mateix 
lloc, interpretaran una composició d’Albert Guinovart, 
a partir d’uns versos de Martí i Pol, la partitura escrita per 
a l’ocasió. Xavier Albertí signa la posada en escena, així com 
la direcció musical de l’acte. Una peça emotiva i simbòlica 
per commemorar els fets de 1714.

Ofrena floral del Govern
9:00 h. Monument de Rafael Casanova.

Ofrena floral de la Mesa del Parlament
9:05 h. Monument de Rafael Casanova.

Com és tradició, el Govern i la Mesa del Parlament 
oferiran una ofrena floral al monument de Rafael 
Casanova de Barcelona.

Jornada de portes obertes al Palau de la Generalitat
10:00—19:00 h

Jornada de portes obertes al Palau del Parlament
10:00—19:00 h

Programació Diada
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La programació de la commemoració de la Diada 2014 
planteja una proposta extensa tant temporalment com de 
continguts relacionats amb el Tricentenari. La programació 
que es presenta per aquest any comença el dia 5 de setembre 
amb una acte de caràcter simbòlic, la projecció de la senyera 
sobre la façana del Palau de la Generalitat, i finalitza el 
21 de setembre amb l’acte institucional de la commemoració 
de la capitulació del castell de Cardona.

5—11 Setembre
In memoriam. Videoprojecció de la senyera 
21:00 h. Façana del Palau de la Generalitat.

Cada dia es projectarà una imatge animada de la senyera, 
dissenyada pel videocreador Franc Aleu, en memòria dels 
catalans que lluitaren, fa 300 anys, per les llibertats del país.

6 Setembre
Presentació del quadre d’Antoni Estruch 
L’Onze de setembre
17:00 h. Museu d’Història de Catalunya.

El quadre icona dels fets de 1714 que des de 1909 
—amb comptades excepcions— s’ha exhibit a Sabadell 
(és propietat de la Fundació Antiga Caixa Sabadell) 
s’exposarà temporalment al Museu d’Història de 
Catalunya en el marc de les activitats commemoratives 
del Tricentenari. El MHC oferirà accés lliure al museu 
del 6 a l’11 de setembre.

Veus de Catalunya. Concert commemoratiu
20:00 h. Façana del Naixement de la Sagrada Família.

A càrrec de l’Escolania de Montserrat, la coral Sant Jordi 
i l’Orfeó Català. Un concert carregat de simbolisme 
en un espai emblemàtic del nostre imaginari col·lectiu. 

Concert a l’aire lliure obert al públic.

8 Setembre
Inauguració de l’exposició nonument
20:00—21:00 h. MACBA. 
Sala d’exposicions del Convent dels Àngels. 
Exposició del 10 de setembre de 2014 
al 8 de febrer de 2015.

Comissariat per Bartomeu Marí i l’arquitecte Josep Bohigas, 
aquest projecte reflexiona sobre les transferències simbòliques 
entre monument, espai públic i efemèride a partir d’una 
sèrie de treballs desenvolupats específicament per a aquesta 
exposició. Diversos artistes, que operen en l’àmbit de 
l’arquitectura social i l’urbanisme crític, hi presentaran les 
seves línies de treball i també les seves propostes de futur.

Comissaris: Josep Bohigas i Bartomeu Marí.
Organització i producció: 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).

9 Setembre
Medalla d’Honor del Parlament
18:30 h. Auditori del Parlament.

Acte de lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament, 
en categoria d’or, a Josep Carreras, en consideració a la 
seva rellevant carrera artística i a l’acció cívica de profund 
impacte social que ha dut a terme contra la leucèmia 
mitjançant la fundació que va crear fa un quart de segle 
amb aquesta finalitat.

12 de setembre
Recreació històrica de la Guerra de Successió
10:00—22:30 h. Castell de Montjuïc.

Durant tot el dia, l’espai històric es convertirà en un 
museu viu a l’aire lliure. Es recrearan dues grans zones 
de campament militar de la Guerra de Successió on els 
soldats mostraran com era la vida en un campament militar 
del s. XVIII (vida en família, costums i tasques militars). 
Es convidarà a diferents grups de recreació històrica 
de Catalunya, amb un total de entre 50 i 60 recreadors 
(Miquelets de Catalunya, Regiment de Sant Narcís de Girona, 
Hússars Hongaresos, Regiment de la ciutat de Barcelona 
i la Coronel·la de Barcelona). Durant la jornada tindran 
lloc diverses demostracions d’instrucció i formació, i es 
dispararan armes històriques “Salves d’honor”. Al capvespre 

Programació
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tindrà lloc, en el centre del pati d’armes, la primera recreació 
nocturna d’un combat de la Guerra de Successió, utilitzant 
l’armament i les tècniques de guerra del s. XVIII. 

Concert d’homenatge als defensors de Barcelona. 
Orquestra del Montsalvat*

21:00 h. Basílica de Santa Maria del Mar.

El nou projecte de l’Orquestra del Montsalvat pretén 
interrelacionar unes obres concretes de la història de 
la música clàssica europea amb el final de la Guerra de 
Successió, així com també amb la situació històrico-política 
que viu el país a dia d’avui. Per aquesta interrelació resulten 
fonamentals els espais arquitectònics que han arribat 
fins els nostres dies. Ho van ser les ruïnes del Born en 
el projecte ‘Heroïcitat i Heroisme’ i ho serà la basílica de 
Santa Maria del Mar com a mostra de la supervivència 
d’una església tan lligada als fets de 1714 (Fossar de les 
Moreres, casament de l’arxiduc Carles d’Àustria, pretensió 
d’enderroc per Felip V, etc.).

Un rèquiem d’homenatge als defensors de Barcelona: 
recordar els herois al setge de Barcelona, 300 anys i un dia 
després de la caiguda de la capital. Una caiguda que suposà 
la derrota final a la Guerra de Successió i la conseqüent 
pèrdua de les llibertats nacionals de Catalunya.

* Entrades ja a la venda a www.inscriu.me/ 
concert-dhomenatge-als-defensors-de-barcelona

14 de setembre
Sant Boi, Ruta 1714
19:00—20:00 h. Sant Boi.

Presentació dels nous plafons expositius a l’Església de 
Sant Baldiri i a Can Barraquer, la casa on va viure Rafael 
Casanova els darrers anys de la seva vida i que avui acull 
el Museu de Sant Boi. L’acte que servirà per homenatjar 
la figura del que va ser Conseller en Cap constarà d’una 
primera part institucional i acte seguit s’oferirà un concert.

Intervené: Ginesa Ortega.
 

21 de setembre 
Cardona, 1714/2014.
Acte institucional de la commemoració 
de la capitulació del Castell de Cardona
12:00 h. Col·legiata del Castell de Cardona.

El 18 de setembre es compleixen 300 anys de la capitulació 
de Cardona davant de l’exèrcit borbònic. Situada al cor 
de Catalunya, Cardona és símbol de territori i símbol 
de resistència. La fortalesa mai vençuda per les armes. 
Representa la Catalunya interior i, al 1714, els milers de 
catalans que no eren a Barcelona però lluitaven amb ells. 

El 21 de setembre de 2014 Cardona recorda el seu passat 
amb un paper destacat en els actes de commemoració 
del Tricentenari. Cardona, amb el seu castell dalt de la 
muntanya guardant la muntanya veïna de sal, viurà un acte 
carregat d’emoció i simbolisme, on la música, els textos i 
l’interior de la col·legiata del Castell de Cardona guarniran 
el darrer acte del programa de la Diada 2014. 

Programació
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5—11 Setembre
Acte Localització Horari

1 In memoriam. Projecció animada de la senyera Palau de la Generalitat 21:00—22:00 h 
 a la façana del Palau de la Generalitat

6 Setembre
Acte Localització Horari

2 Presentació del quadre d’Antoni Estruch Museu d’Història de Catalunya 17:00—18:00 h 
 L’Onze de setembre

3 Veus de Catalunya. Concert — Escolania Façana del Naixement 20:00—21:30 h 
 de Montserrat, Coral Sant Jordi i Orfeó Català de la Sagrada Família

8 Setembre
Acte Localització Horari

4 Inauguració de l’exposició nonument  MACBA 20:00—21:00 h

9 Setembre
Acte Localització Horari

5 Entrega de la Medalla d’Honor  Parlament de Catalunya 18:30—20:00 h

Resum
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10 Setembre
Acte Localització Horari

6 Ofrena floral  Fossar de les Moreres 20:00—20:15 h

7 Acte institucional de la Diada Llotja de Mar 20:20—20:50 h

8 Música polifònica — Tornaveus Plaça del Rei 21:00—24:00 h 
 Danses del segle XVIII  — Xuriach

9 Dansa — Mons Dansa Plaça de Sant Pere 21:00—24:00 h

10 Titelles — Jordi Bertran Plaça Joan Capri 21:00—24:00 h 
 Cançó — Gemma Humet i Adrià Plana

11 Teatre-dansa — Claire Ducreux Plaça Sant Agustí Vell 21:00—24:00 h 
 Dansa contemporània — Mar Gómez

12 Poesia contemporània — Poetes Plaça Jaume Sabartés 21:00—24:00 h 
 Dansa aèria — Sacude 

13 Sardanes — Cobla de l’ESMUC Plaça Sant Jaume 21:00—24:00 h 
 Música catalana — Cobla Catalana dels Sons Essencials

14 Música jazz— Jazz Nicolau Experience Carrer Allada Vermell 21:00—24:00 h 
 Cançó — Joan Rovira

15 Música del Segle XX — Quartic String Quartet Palau Requesens 21:00—24:00 h 
 Música barroca — Música en temps de l’Arxiduc Carles

16 Cançó flamenca — Alba Carmona i Marta Robles Terrassa del Museu d’Història de Catalunya 21:00—24:00 h

17 Concert de piano  — Clara Peya El Born Centre Cultural 21:00—24:00 h

18 Música catalana  — Cor de Noies de l’Orfeó Catala Plaça del Palau de la Música 21:00—24:00 h

19 Teatre contemporani — La ira dels peixos Parc de la Ciutadella 22:00 h

20 Cercavila musical — Orquestrina Trama Barri de la Ribera 21:00—24:00 h

11 Setembre
Acte Localització Horari

21 Érem. Som. Serem. 300 violoncels.  Plaça Comercial Born Centre Cultural 8:00 h

22 Ofrena floral Monument de Rafael Casanova 9:00 h

Resum
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12 Setembre
Acte Localització Horari

23 Recreació històrica — Grups de Castell de Montjuïc 10:00—22:30 h 
 recreació histórica del segle XVIII

24 Concert d’homenatge als defensors de Barcelona —  Basílica de Santa Maria del Mar 20:00—22:00 h 
 Orquestra del Montsalvat

14 Setembre
Acte Localització Horari

25 Sant Boi, Ruta 1714 Església de Sant Baldiri. Sant Boi 19:00—20:00 h

  

21 Setembre
Acte Localització Horari

26 Cardona, 1714/2014  Col·legiata del Castell de Cardona 12:00h—13:00 h

Resum



11

Actes commemoratius
300 anys dels fets de 1714

5—21 Setembre
2014

Diada
Nacional

11 Setembre
1714/2014Barcelona

17, 21
20

23

14

18

9

10

5

19

24

4

11

22

7

2, 16

1, 13

128

3

6

15



12

Actes commemoratius
300 anys dels fets de 1714

5—21 Setembre
2014

Diada
Nacional

11 Setembre
1714/2014

Girona
El dimarts 9 de setembre, a les 19:30 hores, el comissari 
de la commemoració del Tricentenari, Miquel Calçada, 
pronunciarà una conferència a l’Auditori Irla de l’Edifici 
de la Generalitat a Girona. I l’11 de setembre, a les 9:00 
hores, el delegat del Govern a Girona, Eudald Casadesús, 
participarà en l’ofrena a la tomba del president Irla, a Sant 
Feliu de Guíxols. A les 11:00 hores, se celebrarà a l’edifici 
de la Generalitat a Girona.

Lleida
El dimecres 10 de setembre, a les 19:00 hores, el conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, presidirà l’acte de 
commemoració de la Festa Nacional de Catalunya, al Turó 
de la Seu Vella de Lleida (Porta dels Bernats / Pont llevadís), 
on també hi assistirà el delegat del Govern, Ramon Farré.  

Tarragona
L’acte institucional amb motiu de la Diada Nacional 
de Catalunya tindrà lloc el diumenge 7 de setembre, 
a les 12:00 hores, a l’Auditori Josep Carreras de Vila- 
seca (pl. Frederic Mompou, 1). El comissari de la 
commemoració del Tricentenari, Miquel Calçada, 
pronunciarà la glosa de la Diada. A continuació, hi 
haurà una actuació de Joan Masdéu, que conclourà 
amb Els Segadors.

Terres de l’Ebre
La commemoració de la Diada Nacional de Catalunya 
de la delegació del Govern a les Terres de l’Ebre tindrà 
lloc el dimecres 10 de setembre, a les 19:00 hores, als 
Reials Col·legis de Tortosa (c. Sant Domènech, 21). L’acte 
inclourà el parlament institucional del delegat del Govern 
a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, i una conferència 
a càrrec de l’historiador i geògraf valencià, Pere Mayor 
Penadés. A continuació, hi haurà una actuació musical 
que clourà amb l’Himne Nacional de Catalunya.

Madrid
Recepció institucional el dilluns 15 de setembre, 
a les 19:00 hores, a Blanquerna.

París
Conferència en homenatge a la participació dels voluntaris 
catalans a la primera Guerra Mundial, a càrrec del 
realitzador Felip Puig i l’historiador David Martínez-Fiol. 
L’acte tindrà lloc a l’Institut des Relations Internationales 
et Stratégiques (2 bis, rue Mercoeu) a partir de les 19:00 
hores i anirà seguit d’un cocktail.

Washington D.C.
La delegació del Govern a Washington D.C. organitza 
una recepció institucional on hi assistiran, entre d’altres, 
representants de l’executiu i del legislatiu del govern 
federal. L’acte se celebrarà el dia 9 de setembre, a les 18:00 
hores, a la Decatur House, la primera casa construïda 
al costat de la Casa Blanca i que actualment alberga The 
National Center for White House History. A l’acte hi haurà 
un parlament del delegat del Govern, Andrew Davis, un 
càtering i música en directe. 

Berlín
Recepció institucional el divendres 12 de setembre, a les 
18:30 hores, al Französische Friedrichstadtkirche. L’acte 
comptarà amb un parlament de la delegada del Govern a 
Berlín, Mar Ortega, i amb una ponència sobre “Catalunya i 
la Guerra de Successió de la Monarquia Hispànica” a càrrec 
del Director del Museu d’Història de Catalunya, Agustí 
Alcoberro. La conferència serà en català i amb traducció 
simultània a l’alemany. Seguidament, es farà un concert de 
música barroca amb la clavicembalista catalana resident a 
Berlín, Maria Busqué, i el seu “Ensemble Dianthus”, que 
finalitzarà amb una copa de cava.

Altres actes de la Diada
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Des d’inicis d’any, en el marc del Tricentenari nombrosos 
municipis i viles del país s’han sumat amb entusiasme 
a la commemoració amb activitats de caire cultural, 
festiu i reivindicatiu. Gràcies a la implicació de totes les 
administracions i de la societat civil, el Tricentenari ha 
arribat a tots els racons del país. El Roure del Tricentenari 
—plantat el 2 de març a la muntanya de Montserrat amb 
terra de tots els municipis de Catalunya— és mostra 
permanent d’aquest esperit participatiu.

Aquesta Diada excepcional esdevé una oportunitat per 
convidar a tots els pobles i ciutats del país a celebrar 
aquesta jornada de forma conjunta. Per primer cop, els 
municipis catalans rebran una sèrie de recursos gràfics que 
els permetran de forma fàcil engalanar espais significatius 
dels seus municipis, com la balconada del consistori, 
i fer evident que és el país sencer que commemora. Es 
tracta d’una col·lecció reduïda de materials personalitzables 
—ideada per a ser útil per a tots els municipis— auto 
imprimibles, flexibles i que no tenen necessitats tècniques 
especifiques.

La Diada al país
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El web del Tricentenari
Al web del Tricentenari s’hi pot trobar la informació 
completa sobre el programa d’actes previst per a la Diada 
Nacional 2014. A partir d’avui, es pot consultar el detall de 
les activitats que es duran a terme al conjunt del territori. A 
més de la programació, l’usuari també accedirà a una sèrie 
de recursos d’interès que durant aquest any s’han posat en 
marxa per tal de fer arribar la commemoració arreu del país.
 
A més de ser l’espai virtual on es publica el programa de la 
Diada, que avui es presenta, aquest web reuneix els actes 
de commemoració del Tricentenari que des d’inicis d’any 
i fins a finals del 2014 s’organitzen en diferents punts 
del país. Sota el lema Érem. Som. Serem. el web es posa 
a disposició de tots els ciutadans i agents implicats en la 
commemoració per tal que esdevingui una eina útil de 
comunicació i cerca.

www.tricentenari.cat

Segueix la Diada a través 
de les xarxes socials
A través dels perfils del Tricentenari a  les xarxes socials es 
pot seguir l’activitat i l’actualitat de la commemoració:

facebook.com/tricentenari
twitter.com/tricentenari (@tricentenari)
 
En el marc de les actuacions del Tricentenari, durant aquest 
any s’han activat diversos espais web i perfils de xarxes 
socials dedicats a projectes i iniciatives pròpies com són:
 
Ruta 1714
www.ruta1714.cat
@ruta1714
facebook.com/ruta1714
 
Tricentenari Ajuntament de Barcelona
http://tricentenari.bcn.cat/
@barcelona_cat
https://www.facebook.com/bcn.cat

Cardona 1714
www.cardona1714.cat

Sant Boi, ciutat del Tricentenari
tricentenarisantboi.cat
@AjSantBoi
facebook.com/AjuntamentdeSantBoi
                              
 

#Diada2014
La Diada Nacional 2014 compta amb la col·laboració de 
nombroses entitats, organitzacions, municipis i agents 
diversos que fan possible el programa d’activitats previst 
per enguany. L’etiqueta #Diada2014 servirà de punt de 
trobada per a tots els usuaris que vulguin compartir a 
través de la xarxa la seva participació en aquests actes.


