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Tricentenari:

“El 2014 serà un any per recordar història, 
persones i arrels, i tenim dret a fer-ho, 
necessitat de fer-ho, però sobretot serà 
un any per decidir futur i obrir horitzons.”

Artur Mas, President de la Generalitat

“La commemoració del Tricentenari no té sentit si no és una celebració cívica, una 
empresa col·lectiva, un projecte de país. El triomf del Tricentenari serà el triomf 
de la societat civil, a qui es dirigeix i qui, en últim terme, hi està al darrera. El 
Tricentenari, igual que la Catalunya del futur, o és de tots, o no serà.”

Miquel Calçada, Comissari del Tricentenari

Commemorar
l’efemèride

Cohesionar-nos
socialment 

Reimaginar
el futur

Projectar-nos
al món 

OBJECTIUS:

Actes 
institucionals Pensament Cultura Participació Projecció

internacionalEnsenyament Economia

Inauguració 
a la Seu Vella 
de Lleida

Diada

Cloenda a 
Barcelona

Sant Jordi 
internacional

Concerts de 
música

Exposicions en 
biblioteques

Viquimarató
...

Pintura

Arquitectura

Gastronomia

Projecció al 
món de la 
cultura 
catalana
...

Jornada 
d’emprenedoria

Marketplace

Exposició 50 
idees i persones 
que mouen 
Catalunya

Jornada 
indústries 
culturals i 
creatives
...

Congressos
Prospectiva

Fòrum internacional 
d’educació i 
tecnologia

Congrés 
internacional “Els 
tractats d’Utrecht”

...

Exposicions
300 onzes de 
setembre al 
Museu d’Història 
de Catalunya

Mareperlers i 
ovaladors al MNAC

L’artista, la història i 
el futur MACBA

El pintor Antoni 
Viladomat (itinerant) 

Ruta 1714
...

Volada 
d’estels a 
les escoles

Recursos 
pedagògics 
per l’XTEC

Jornades i 
seminaris 
sobre els fets 
del 1714
...

Més de 2000 activitats 
arreu del país en 54 
municipis catalans

@tricentenariwww.tricentenari.cat

La commemoració dels fets de 1714 és una oportunitat tant per celebrar 
la persistència d’un poble —i les raons d’aquesta persistència— 

com per repensar col·lectivament el nostre futur 
i mostrar-nos al món tal com som.

UNA COMMEMORACIÓ AMB 7 ÀMBITS:

RECORDANT LA NOSTRA HISTÒRIA, AMB LA MIRADA POSADA EN EL FUTUR:

http://twitter.com/tricentenari
http://www.tricentenari.cat

