
Programa  d'activitats en commemoració del 

Setembre de 2014

Plànol del setge de 1713-1714. AHCB

Tricentenari de 1714 
a Sant Andreu de Palomar



L'historiador Jordi Petit i Gil  en el llibre Sant Andreu de Palomar. Des de Francesc de 
Tamarit al Decret de Nova Planta (1640-1716) en parlar de la revolta dels segadors 
del 22 de maig de 1640, la qual comportà la alliberament dels dos consellers del 
Consell de Cent de Barcelona i del diputat de la Generalitat Francesc Tamarit 
empresonats per ordre del Virrei de Catalunya, ens comenta: “El sometent de Sant 
Andreu entrà a la parròquia del poble i parlaren amb el rector perquè els hi deixés 
entrar a la capella del Sant Crist i agafar la seva imatge com ensenya. Un cop la 
tingueren, sortiren tots els pagesos junts des de Sant Andreu de Palomar pel camí 
reial en direcció a Barcelona”. La imatge del Sant Crist dels Segadors fou venerada 
en la seva capella homònima, situada en el temple parroquial de Sant Andreu de 
Palomar, fins que fou cremada durant els fets de la Setmana Tràgica de 1909.

Des del Districte de Sant Andreu amb la col·laboració de la parròquia de Sant Andreu 
de Palomar i el Centre d'Estudis Ignasi Iglésias durant la vigília de l'11 de Setembre 
es commemora la Diada Nacional de Catalunya entrellaçant aquest fet històric amb 
la Guerra de Successió Espanyola i el Decret de Nova Planta de 1716, el qual 
comportà la pèrdua de les llibertats nacionals de Catalunya. Les actuals ruïnes de 
l'antiga capella del Sant Crist dels Segadors en són el marc idoni per a la 
commemoració.

Enguany s'escau el Tricentenari de la caiguda de Barcelona en mans de les tropes 
franco-castellanes. Per aquest motiu s'han previst un seguit d'actes amb la ferma 
voluntat de rememorar aquells fets històrics tal com ho van viure els andreuencs i 
les andreuenques dels segles XVI i XVIII. Aproximar des d'una òptica didàctica i 
cultural els esdeveniments de la Guerra dels Segadors (1640-1659), la Revolta dels 
Barretines (1687-1689) i la Guerra de Successió Espanyola (1701-1714/15) ens 
pot ajudar a comprendre el nostre passat per tal de reflexionar en el present i en el 
futur com a comunitat de veïns i veïnes. 

En aquest programa d'activitats commemoratives hi ha un munt d'hores 
d'esmerçades de recerca històrica i de gestació i de dinamització de les propostes. 
Crec que és d'honor que cal agrair de tot cor a les persones i a les entitats que ho han 
fet possible. L'exposició “El 1714 a Sant Andreu de Palomar, un dels escenaris del 
conflicte”, la presentació del llibre Sant Andreu de Palomar. Des de Francesc de 
Tamarit al Decret de Nova Planta (1640-1716), l'ofrena floral a la capella del Sant 
Crist dels Segadors –amb la participació de diverses corals andreuenques- així com 
un recorregut històric pels principals escenaris del conflicte en són una bona mostra 
de la vitalitat dels propulsors i dinamitzadors. A totes les persones que ho han fet 
possible en nom del Districte de Sant Andreu els hi vull agrair.

I per acabar, deixeu-me dir que em fa molta il·lusió presentar  el treball de recerca 
històrica Sant Andreu de Palomar. Des de Francesc de Tamarit al Decret de Nova 
Planta (1640-1716),  que han realitzat en Jaume Seda, en Xavier Martín, en Manel 
Martín, en Sebastià que i en Pau Vinyes, el qual esdevindrà un llibre que de ben 
segur serà un bon referent per a molts historiadors i no historiadors així com una 
eina didàctica de cara les futures generacions que vulguin endinsar-se en la història 
del nostre poble.

Recordar el nostre passat ens ha de fer més forts com a poble en el present i en el 
futur tot sumant diversitat cultural i social. Gaudiu-ne de les activitats i fem Història!

Raimond Blasi i Navarro
Regidor del Districte de Sant Andreu   
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S Exposició "el 1714 a Sant Andreu de Palomar, un 
dels escenaris del conflicte»

Del 2 al 30 de setembre de 2014
Inauguració dimarts 2 de setembre 2014, a les 19 h.

Horari de visites: dilluns, dimecres, dijous i divendres 
de 10 a 21 h, dimarts i dissabtes de 10 a 14 h i de 16 
a 21 h i diumenges d'11 a 14 h

Mostra que ressegueix els escenaris històrics  de la 
Guerra de Successió Espanyola a Sant Andreu de 
Palomar i les seves conseqüències en l'àmbit social, 
cultural i polític. Per primera vegada s'exposaran 
documents inèdits. L'exposició vol ser un complement 
al llibre “Sant Andreu de Palomar, 1640-1714. De 
Francesc Tamarit al Decret de Nova Planta”.

Lloc: Sala d'Exposicions  Centre Cultural Can Fabra

Organitza: Centre Cultural Can Fabra

Col·labora: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias 

Presentació del llibre " Sant Andreu de Palomar. De 
Francesc de Tamarit al Decret de Nova Planta 
(1640-1716)”

Amb la presència dels autors: 
Jordi Petit i Gil, Manel Martín i Pascual, Sebastià Que 
i Percerisas, Pau Vinyes i Roig, Jaume Seda i Mariné i 
Xavier Martín i Vilà.
Amb la participació dels Miquelets de Catalunya.

Data: Dimarts   9 de setembre, a les 19 h.

Lloc: Carrer dels Segadors, just a tocar de la Capell 
del Sant Crist dels Segadors (En cas de pluja l'acte es 
realitzarà a l'Auditori del Centre Cultural de Can 
Fabra).

Organitza: Districte de Sant Andreu-Ajuntament de 
Barcelona

Col·labora: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias
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la parròquia de Sant Andreu de Palomar

Amb l'actuació de les corals Eco l'Orfeó de Catalunya, Orfeó 
La Lira i Coral Sant Andreu.  Acte que s'inclou dins de la 
commemoració de l'11 de Setembre de 2014.

En acabar l'acte s'oferirà una ballada de sardanes a la 
plaça d'Orfila a càrrec de l'Associació de Veïns i de Veïnes 
de Sant Andreu de Palomar i el Foment Sardanista 
Andreuenc

Data: Dimecres 10 de setembre, a les 17.45 h. 
Lloc: Parròquia de Sant Andreu de Palomar (Plaça d'Orfila 
S/N / 08030-Barcelona)
Organitza: Districte de Sant Andreu-Ajuntament de 
Barcelona
Col·labora: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias

Itinerari històric: 
Sant Andreu de Palomar entre el Corpus de Sang i la 
guerra de successió (1640-1714)

Ruta pels principals escenaris andreuencs de la Guerra 
dels Segadors i de Successió,  a càrrec de l'historiador 
Xavier Martín, membre del Centre d'Estudis Ignasi Iglésias
Data: Dissabte 20 de setembre
Punt de trobada: Plaça d'Orfila, davant de la Seu del 
Districte de Sant Andreu
Horari: 11 del matí (2 hores de ruta)

Informació i inscripcions (fins el 19 de setembre): 
Adreça electrònica cccanfabra@gmail.com (concepte: 
Tricentenari 1714)  / Telèfon: 93 251 61 45 / 46 (matins 
laborables i tardes dilluns, dimecres i dijous)
Organitza: Centre Cultural Can Fabra / Districte de Sant 
Andreu 
Col·labora: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias

bcn.cat/santandreu
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