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un centenar de persones van assistir a l’acte celebrat a cal ninyo

les entitats de sant boi signen el
manifest del tricentenari (1714-2014)

P

rop de quaranta entitats i formacions polítiques de
Sant Boi van signar el 16 de gener el manifest “Tricentenari 1714-2014: una oportunitat per a Sant
Boi”. L’acte va tenir lloc a la sala de teatre de l’equipament
de Cal Ninyo i va comptar amb l’assistència d’un centenar
de persones.
Segons el document, el municipi vol aprofitar la celebració
del Tricentenari “per projectar la nostra ciutat a l’exterior,
per donar a conèixer el valor del nostre patrimoni històric,
aprofundint en la reflexió sobre les implicacions passades
(érem), presents (som) i futures (serem) dels fets del 1714
i, alhora, oferir una imatge de ciutat dinàmica i viva que
reculli tota la seva pluralitat”.

Treball conjunt
L’alcalde, Jaume Bosch, va dir que la celebració del
Tricentenari a Sant Boi “tenia sentit si, juntament amb
l’Ajuntament, també s’hi implicaven la societat civil i les
entitats”. D’altra banda, Xavier Balaguer, membre de la
Comissió Ciutadana del Tricentenari, va afegir que, amb
la signatura del manifest, “les entitats es comprometen
a fer que Sant Boi tingui un ressò en l’àmbit de les grans
ciutats de Catalunya relacionades amb la celebració”.

Web del Tricentenari (tricentenarisantboi.cat)
Durant l’acte va tenir lloc la presentació del web del Tricentenari que recull tota la informació relacionada amb aquest
esdeveniment: dades històriques, notícies, agenda d’actes
dels propers mesos. Cal destacar que el 22 de març Sant
Boi serà la ciutat convidada al Born Centre Cultural.

L’alcalde, Jaume
Bosch, amb
les entitats
signants del
manifest

AGENDA DEL TRICENTENARI
1 i 8 de febrer
Rubrifolkum del
Tricentenari (Festival
Tradicionarius del Baix
Llobregat).
Cal Ninyo (22 h)
Organització:
Associació musical
Qui hi ha?
13 de febrer
Xerrada: El segle XVIII,
el menjar que va venir
d’Amèrica, a càrrec de
KuanUm!.
Can Barraquer
(19.30 h)
Organització:
Ajuntament

16 de febrer
Taller familiar: El mural
de la xocolata.
Can Barraquer
(11.30 h)
Organització:
Ajuntament
23 de febrer
Els Tres Tombs
De pl. Agricultura a pl.
Ajuntament
(11.30 h)
Organització:
Pessebristes de Sant
Boi i Fed. Els Garrofers

tricentenarisantboi.cat
#tricentenariSB

memoràlia
La tomba d’un mite:
Rafael Casanova
El coneixement biogràfic limitat féu que, fins ben entrats al
segle XX, es donés per mort Casanova, a Barcelona, l’onze
de setembre de 1714. Va ser Josep Rafael Carreras i Bulbena qui, l’any 1912, ho va rebatre publicant la certificació
de l’òbit.
El document original va
desaparèixer, el juliol de
1936, quan es va malmetre
l’arxiu de la parròquia de
Sant Baldiri. Se’n conserven reproduccions fotogràfiques: “Casanoba. Als
tres del mes de maig del
any mil set cents quaranta
tres fonch enterrat en la
Iglesia Parrochial de Sant
Baldiri de Llobregat bisbat
de Barna en la tomba de la
Capella de nostra senyora
de la Pietat que es del Dr
Joseph Martí y Catá Ciutada honrrat de Barna lo
Manuscrit de
cos del Doctor en drets Rafel Casanoba que abitava en la l’òbit de Rafael
Casanova
present Parrochia rebe los Sants Sagraments se li selebra
los oficis ab asistencia de vuit sacerdots y lo mestra ...”.
Tot i la claredat del document, ha estat freqüent –sense
presentar-se proves- dubtar sobre el lloc exacte de l’enterrament.
L’any 1993, coincidint amb el 250è aniversari de la mort
de Casanova, es feren treballs d’adequació de la capella
de la Pietat i es documentaven les característiques del vas
sepulcral. Situat sota mateix de la llosa actual (instal·lada
el 1922), fa 275x137 centímetres i comença 35 centímetres més al nord de la capçalera de la llosa. S’emmarca
amb vuit pedres allargades que protegeixen quatre grans
lloses, de dimensions regulars; en destaca la situada més
al nord, que conserva restes d’una argolla que permetia
l’obertura del recinte.
Arxiu Històric Municipal

