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la DIaDa torna a posar de relleu 
la figura de rafael casanova

LA TOMBA DE RAFAEL CASANOVA ApLEgARà iNSTiTuCiONS, FORCES pOLÍTiQuES CATALANES i 
CiuTADANiA A LA TRADiCiONAL OFRENA FLORAL DE L’11 DE SETEMBRE

La Diada Nacional de Catalunya tornarà a aplegar 
davant de la tomba de Rafael Casanova repre-
sentants de les principals institucions i forces 

polítiques i socials del país.

Recepció a Can Torrents
Aquesta celebració institucional, integradora i unitària, 
s’iniciarà a les 9.15 hores, als jardins de Can Torrents, amb 
la rebuda oficial de l’alcalde, Jaume Bosch, a les autoritats 
i a la resta de persones i entitats convidades. A les 10 
hores, les corals de Sant Boi interpretaran el cant de la 
senyera a la plaça de Mossèn Jaume Oliveras, davant de 

l’església parroquial de Sant Baldiri. A continuació s’his-
sarà la bandera catalana. 
Enguany, l’Ajuntament ha escollit un representant de 
l’Ateneu Familiar per lliurar la senyera a les autoritats. És 
un reconeixement públic a l’entitat, que enguany celebra 
el centenari.

Ofrena floral
L’ofrena floral davant la tomba de Rafael 
Casanova finalitzarà amb l’aixecada d’un 
pilar per part dels Castellers de Castell-
defels i amb el cant dels segadors.

La diada de 2013 tindrà un 
significat moLt especiaL peL 
protagonisme de sant boi en 
eLs actes de  
ceLebració deL tricentenari 
(1714-2014). aquest  
aniversari recorda eLs  
esdeveniments que es van 
viure a cataLunya  
durant La guerra de  
successió. rafaeL casanova 
va tenir un paper destacat 
com a conseLLer en cap de 
barceLona. L’ofrena fLoraL 
davant de La seva  tomba 
rememora aquests fets.

centenari de  
l’ateneu famIlIar

Ofrena floral davant 
la tomba de Rafael 
Casanova a l’Església 
de Sant Baldiri



La terrassa del museu de Can Barraquer serà l’esce-
nari d’un espectacle de cançons i poemes dedicat a 

l’obra literària de Salvador Espriu (10 de setembre a les 
21 h). El concert (gratuït) anirà a càrrec de la cantant 
santboiana Llúcia Vives, acompanyada per Sílvia Bel (veu 
i recitació) i un quartet instrumental. D’altra banda, a les 
20 h s’inaugurarà a Can Barraquer l’exposició catalunya, 
terra d’ateneus, que repassa els 200 anys d’història dels 
ateneus catalans. L’exposició incorpora una secció de-
dicada als ateneus de Sant Boi, amb atenció especial a 
l’Ateneu Familiar en l’any del seu centenari. 

la portada

sant boi, ciutat de la 
ruta de 1714

Sant Boi és un dels deu municipis que constituei-
xen l’espina dorsal de la Ruta de 1714. Al voltant 
d’aquestes localitats hi haurà diversos recorreguts 

que inclouran una seixantena de monuments històrics 
destacables durant la Guerra de Successió. 
El Museu de Sant Boi (Can Barraquer), l’església de Sant 
Baldiri i la tomba de Rafael Casanova seran els tres in-
drets de Sant Boi inclosos dins la Ruta de 1714. La resta 
de punts destacables de la ruta són el Centre Cultural 
del Born a Barcelona, el Castell de Cardona (Bages), la 
Universitat de Cervera (Segarra), el Turó de la Seu Vella de 
Lleida (Segrià), la casa natal de Rafael Casanova, a Moià 

(Bages), la Torre de la Manresana, als 
Prats de Rei (Anoia), Castellciutat, a la 
Seu d’Urgell (Alt Urgell), el Castell de 
Talamanca (Bages) i l’ermita de Sant 
Sebastià, a Santa Eulàlia de Riuprimer 

(Osona). La ruta també donarà cobertura a iniciatives 
amb tradició dutes a terme al territori al voltant d’aquest 
fet històric i de la data simbòlica de l’11 de setembre de 
1714.

1714-2014
La Ruta de 1714 forma part dels actes de celebració del 
Tricentenari (1714-2014). Sant Boi té un paper prota-
gonista en aquest aniversari per la seva vinculació amb 
Rafael Casanova.

tricentenari.gencat.cat

protagonistes

del trIcentenarI

La HistÒria deLs ateneus  
i L’any espriu aL museu

despertaferro

Una novetat de la celebració d’aquesta Diada serà el 
despertaferro tocatta que sonarà el 10 de setembre 

a les 20.30  i a les 22.30 h. Des del campanar de l’església 
parroquial de Sant Baldiri s’oferirà aquest espectacle sonor 
consistent en un repic de campanes. 

Cartell del 
concert  
Viu Espriu

Campanar de 
l’Església de 
Sant Baldiri




