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La Diada de 2014 és l’acte central que clou 
la commemoració del Tricentenari dels fets 
de 1714. La tomba de Rafael Casanova aple-
garà, una vegada més, institucions, forces 
polítiques i ciutadania a la tradicional ofre-
na. La celebració institucional començarà als 
jardins de Can Torrents amb la rebuda oficial 
per part de l’alcaldessa, Lluïsa Moret, a les 
autoritats, entitats i persones convidades

A continuació  les corals de Sant Boi in-
terpretaran el Cant de la Senyera i s’hissarà 
la bandera catalana a la plaça Mossèn Jau-
me Oliveras (davant de l’església de Sant 
Baldiri) que enguany lliurarà la Comissió 
Ciutadana del Tricentenari.

Ofrena floral  
i cançons de resistència
Tot seguit, a les 10 h, tindrà lloc l’ofrena 
floral. La jornada acabarà amb la tradi-
cional ballada de sardanes a la plaça de 
l’Ajuntament, a les 12 h.

El dia 10 està previst a Can Barraquer 
el recital Testament 1714, un recull de 
cançons i romanços de resistència del 

temps de la lluita contra les tropes bor-
bòniques recuperades a partir de diferents 
cròniques històriques i adaptades musical-
ment pel compositor i pianista Carles Bel-
tran que acompanyarà les veus de Llúcia 
Vives i Sílvia Bel. 

Documental de TV3 i Ginesa Ortega
El dia 9, a les 19.30 h, es projectarà a Cal Nin-
yo el making off dels fragments  sobre Sant 
Boi del documental Bon cop de falç. Història 
d’un himne, realitzat per TV3 i que aquesta 
cadena estrenarà a les 23 h. L’acte comptarà 
amb la intervenció dels l’historiadors Jaume 
Ayats, autor d’Els Segadors. de cançó eròtica 
a himne nacional, i Carles Serret, director de 
l’Arxiu Històric de Sant Boi. 

Els actes del Tricentenari arribaràn fins al 
dia 14, a les 13 h. L’església de Sant Baldiri 
tornarà a ser protagonista amb la presen-
tació d’un nou mòdul informatiu al voltant 
de Rafael Casanova instal·lat a la Capella 
de la Pietat, on està situada la tomba, que 
finalitzarà amb l’actuació de la cantaora 
santboiana Ginesa Ortega n

La Diada, acte central de la cloenda 
de l’any del Tricentenari

Celebració.
La tomba de 
Rafael Casanova 
tornarà a ser 
protagonista de 
la jornada amb 
la tradicional 
ofrena floral, 
acte protocolari 
en què la 
ciutat valora 
el compromís 
amb els drets 
nacionals de 
Catalunya.

Sant Boi, ciutat 
de la Ruta 1714
L’Onze de Setembre de l’any passat 
va marcar l’inici dels actes del 
Tricentenari arreu del país. Sant Boi, 
escenari de la concentració de 1976 
i ciutat que acull les despulles de 
Rafael Casanova va ser cridada a tenir 
un paper actiu a l’efemèride i, amb 

nou poblacions 
més, ha format 
part de la ruta de 
1714. L’Ajuntament 
i la Comissió del 

Tricentenari, formada per una trentena 
d’entitats, han impulsat iniciatives  
per commemorar aquells fets històrics.  
El pasat mes de gener una quarantena 
d’entitats i formacions polítiques  
van signar el manifest Tricentenari 
1714-2014: una oportunitat per  
a Sant Boi amb l’objectiu de projectar 
el municipi a l’exterior i donar-ne  
a conèixer el patrimoni històric. 

Sant Boi al Born
La presentació de Sant Boi  
al Born Centre Cultural de Barcelona 
realitzada el passat mes de març  
va servir per donar a conèixer la ciutat 
i explicar la relació històrica que la lliga 
per sempre al que va ser Conseller  
en Cap de Barcelona durant la Guerra 
de Successió.

Pregó de l’Aplec 
Durant aquests mesos des de 
la comissió s’han programat 
conferències, exposicions i altres 
activitats al voltant de la figura 
de Casanova  i el segle XVIII. 
Esdeveniments del calendari 
cultural, com la Carxofada, la Festa 
Major, la Fira de la Puríssima  
i l’Aplec de Sant Ramon s’han anat 
incorporant a la commemoració 
tot impregnant-se del seu l’esperit. 
En el pregó de l’Aplec, Jordi Vilar, 
representant de la comissió,  
va valorar el treball conjunt  
de les entitats i l’Ajuntament de Sant 
Boi per fer de la ciutat un referent  
del Tricentenari.




