
ACTIVITATS 
TRICENTENARI BCN 
ALS CENTRES CÍVICS
Setembre de 2013 - setembre de 2014

Centres Cívics de Barcelona



DINS I FORA MURALLES

TRICENTENARI BCN

El 2014 es complirà el 300 aniversari dels 
fets de l’11 de setembre de 1714. Per 
aquest motiu l’Ajuntament de Barcelona 
organitza, de manera coordinada amb 
la Generalitat de Catalunya, una com-
memoració ciutadana que servirà per 
redescobrir la ciutat del segle xviii, en-
tendre la dimensió dels fets i posar-los 
en relació amb la realitat present i les 
expectatives de futur.

Equipaments culturals i altres espais de 
Barcelona acolliran les activitats que, 
al llarg de tot un any –de setembre de 
2013 a setembre de 2014–, celebraran 
el Tricentenari BCN, un programa d’ac-
tes per endinsar-nos en la nostra his-
tòria des de la reflexió, la divulgació, la 
creació artística i la participació ciuta-
dana. Un centenar d’activitats que por-
taran la celebració a tots els districtes 
de la ciutat, dins i fora muralles. 

Com a equipaments centrals de cultu-
ra de proximitat i ciutadania, els cen-
tres cívics no podien quedar al marge 
d’aquest esdeveniment. Així, i a banda 
de les diferents activitats que organitza 
cada districte, la xarxa de centres cívics 
ha col·laborat en la commemoració del 
Tricentenari BCN amb un programa que 
reuneix dues atractives propostes.

1714: L’aposta catalana és una mos-
tra itinerant de petit format que, a 
partir del mes de setembre, recorrerà 
els centres cívics i culturals dels deu 
districtes de Barcelona. Els principals 
episodis de la Guerra de Successió a 
Catalunya, el setge o la repressió pos-
terior a la derrota de l’11 de setembre 
són alguns dels capítols d’una expo-
sició que comptarà amb audiovisuals 
i elements gràfics d’última generació.

També visitarà tots els districtes bar-
celonins Casanova en directe, un es-
pectacle participatiu que ens donarà 
l’oportunitat de conversar amb Rafael 
Casanova i el seu ajudant. Aquesta sin-
gular proposta adopta el format d’una 
roda de premsa, durant la qual Casanova 
explicarà com van lluitar els barcelonins 
assetjats o com era la vida rere les mu-
ralles per, tot seguit, respondre a les 
preguntes relacionades amb el setge o 
amb les estratègies de resistència que 
li formulin els assistents. Una aventura 
tea tral dirigida per Oriol Broggi que ser-
virà per descobrir en primera persona 
uns fets que van canviar per sempre el 
curs de la història.



27/09/13 – 
13/10/2013

Espai Expositiu  
Les Corts

Districte de les Corts Pl. de Comas, 18

16/10/13 –  
9/11/2013

Mas Guinardó Districte d’Horta-Guinardó Pl. de Salvador Riera, 2

12/11/2013 – 
30/11/2013

C.C. Can Verdaguer Districte de Nou Barris C. de Piferrer, 94-100

9/01/2014 – 
1/02/2014

C.C. Albareda
Districte de Sants- 
Montjuïc

C. d’Albareda. 22

4/02/2014 –  
1/03/2014

C.C. Sarrià
Districte de Sarrià-  
Sant Gervasi

C. d’Eduardo Conde, 22

4/03/2014 – 
22/03/2014

C.C. Sant Andreu Districte de Sant Andreu C. Gran, 111

26/03/2014 – 
12/04/2014

C.C. Cotxeres  
de Sants

Districte de Sants-Montjuïc C. de Sants, 79

24/04/2014 –   
10/05/14

C.C. La Farinera  
del Clot

Districte de Sant Martí
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 837

13/05/2014 –   
1/06/14

Seu del Districte Districte de Gràcia Pl. de la Vila de Gràcia, 2

2/06/2014 – 
21/06/2014

C.C. Pati Llimona Districte de Ciutat Vella C. del Regomir, 3

9/09/2014 – 
27/09/2014

C.C. Fort Pienc Districte de l’Eixample Pl. de Fort Pienc, 4-5

1714: L’APOSTA CATALANA

DATES

El Tricentenari arriba al conjunt de la ciu-
tat per mitjà d’una exposició itinerant de 
petit format que servirà per redescobrir  
i entendre la dimensió dels fets del 
1714. La intenció és mostrar de mane-
ra atractiva com era la Barcelona del 
1700 i reivindicar la lluita per la llibertat 
dels seus habitants. Una suggerido-
ra instal·lació que inclou audiovisuals i 
elements gràfics d’última generació ens 
permetrà conèixer els motius que van 
desencadenar la Guerra de Successió, 
el setge de Barcelona, la derrota de 
l’11 de setembre, la dolorosa repressió 
consegüent, i el record de la celebració 
de l’Onze de Setembre des dels temps  
de la Renaixença fins avui.

Els centres cívics Can Verdaguer (Nou 
Barris), Albareda (Sants-Montjuïc), Sarrià 
(Sarrià-Sant Gervasi), Sant Andreu  
(Sant Andreu), Cotxeres de Sants (Sants- 
Montjuïc), La Farinera del Clot (Sant 
Martí), Pati Llimona (Ciutat Vella) i Fort 
Pienc (Eixample), així com el Mas Gui-
nardó (Horta-Guinardó), la Seu del Dis-
tricte de Gràcia i l’Espai Expositiu Les 
Corts, seran els onze escenaris d’una 
mostra única produïda perquè pugui 
exhibir-se a tots els districtes de la ciu-
tat i que, en molts casos, incorporarà 
informació específica sobre els episo-
dis més rellevants del 1714 que hi van 
tenir lloc.

EXPOSICIÓ

1714:
L’aposta 

CataLana

Exposició

bcn.cat/tricentenari



4 de novembre  
de 2013

C.C. Casa Elizalde
Districte  
de l’Eixample

C. de València, 302

7 de novembre  
de 2013

C.C. Cotxeres  
de Sants 

Districte  
de Sants-Montjuïc

C. de Sants, 79

8  de novembre  
de 2013

C.C. La Sedeta Districte de Gràcia C. de Sicília, 321

14 de novembre  
de 2013

C.C. Convent  
de Sant Agustí 

Districte  
de Ciutat Vella

C. del Comerç, 36

15 de novembre  
de 2013

Casa Orlandai
Districte de Sarrià -  
Sant Gervasi

C. de Jaume Piquet, 23

20 de novembre  
de 2013

C.C. Can Deu
Districte  
de les Corts

Pl. de la Concòrdia, 13

22 de novembre  
de 2013

C.C. Navas
Districte  
de Sant Andreu

C. de les Navas  
de Tolosa, 312

27 de novembre  
de 2013

Mas Guinardó
Districte  
d’Horta - Guinardó

Pl. de Salvador Riera, 2

28 de novembre  
de 2013

C.C. Parc Sandaru
Districte  
de Sant Martí

C. de Buenaventura  
Muñoz, 21

29 de novembre  
de 2013

Can Basté 
Districte  
de Nou Barris

Pg. de Fabra i Puig, 274

Totes les sessions seran a les 20 h
Entrada lliure. Aforament limitat.

Tot és a punt per a la roda de premsa més 
esperada! Rafael Casanova, conseller en 
cap el setembre de 1714, i el seu ajudant, 
en Mateu, compareixeran davant dels 
mitjans per explicar en primera persona 
i de manera detallada com lluiten els 
barcelonins assetjats o com és la vida 
rere les muralles, quines són les claus 
de la llarga resistència o, fins i tot, com 
serà la ciutat si l’endemà cau en mans 
borbòniques. I com a tota roda de premsa, 
després de les explicacions s’obrirà un 
torn de preguntes perquè els assistents 
puguin aclarir qualsevol dubte relacionat 
amb el setge i les estratègies de combat.

Casanova en directe és una mirada 
fresca i original als esdeveniments que 
van desembocar en la derrota de l’11 de 
setembre. Una aventura teatral dirigida 
per Oriol Broggi i produïda per La Perla 
29 que aproparà al públic uns fets que 
van canviar per sempre el curs de la 
nostra història. Casanova en directe 
recorrerà centres cívics i culturals dels 
deu districtes de Barcelona, escenaris 
d’aquesta singular representació.

REPRESENTACIONS

CASANOVA EN DIRECTE

TEATRE

Director: Oriol Broggi  
Producció: La Perla 29
Amb: Xavier Boada, Xavier Ricart,  
Òscar Intente, Anna Castells i Alfons Nieto



bcn.cat/
centrescivics
twitter.com/barcelonacultura 
facebook.com/bcncultura

Tiquet Rambles
Palau de la Virreina
La Rambla, 99 Tel. 93 316 10 00
Horari: de dilluns a diumenge,  
de 10 a 20.30 h
 
Tel 010: Barcelona Informació
Horari: les 24 hores, cada dia de l’any

Establiment: 0,47 €. Cost/min: 0,06 €.  
Tarifat per segons. IVA inclòs.

Si truqueu des de fora de l’àrea metropolitana  
de Barcelona:
Establiment: 0,11 €. Cost/min: 0,41 €.  
Tarifat per segons. IVA inclòs.

Missatges de text curt al tel. 93 317 14 16

MÉS INFORMACIÓ

Aquest programa està subjecte a possibles modificacions. 
Consulteu el web del Tricentenari bcn.cat/tricentenari o bcn.cat/centrescivics


