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Ajuntament de Moià

Retorn
al 1714

XI FESTA BARROCA

Organitza:

Participen:

Ajuntament de Moià
Regidories de Cultura i Festes i
Tradicions
Col·laboren:
Museu d’Història de Catalunya
Museu de Moià

Associació Cultural Modilianum
Biblioteca de Moià
Cercle Artístic del Moianès
Consorci del Moianès
Geganters i Grallers de Moià
Parròquia de Santa Maria
de Moià

Retorn
al 1714

XI FESTA BARROCA

Associació 18 de setembre de
Cardona
Amb l’ajuda dels actors,
col·laboradors i voluntaris de
Moià, sense els quals la festa no
seria possible.

Amb el suport de:
Xarxa de Municipis

MUSEU DE MOIÀ

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Dissabte 8, diumenge 9
i dimarts 11 de setembre de 2012

8, 9 i 11 de setembre de 2012

Vine a passar un dia
com fa 300 anys

Entorn de l’església parroquial
i nucli antic de Moià

}
}
Dissabte 8

Diumenge 9

Durant tot el dia
Entorn de l’església parroquial i nucli antic de Moià

Durant tot el dia
Entorn de l’església parroquial i nucli antic de Moià

Mercat del segle xviii: mercat
de productes artesans i tradicionals.
Espai de museus i entitats.

Mercat del segle xviii: mercat
de productes artesans i tradicionals.
Espai de museus i entitats.

A les 11 del matí
Casa Rafael Casanova.
Museu de Moià

A les 11 del matí
Casa Rafael Casanova
Museu de Moià

Visita comentada a l’exposició
permanent de la Casa Rafael
Casanova. Places limitades,
cal inscriure’s prèviament al
museu.

–
–
–
–
–
–

Concurs de dibuix infantil.
Espai de museus i entitats.
Menjar i beure.
Mercat de productes tradicionals i artesans.
Música i animació.
Representacions teatrals de moments històrics
importants de la vida de Rafael Casanova i la 		
Guerra de Successió.

–

Jornada de portes obertes i visites comentades
a la Casa Rafael Casanova, de 10 a 13.30 i de 16
a 19 h (tel.: 93 830 01 43).

A les 8 del vespre
Plaça Major

ELECCIÓ DEL CONSELLER
EN CAP

Lliurament de premis del concurs infantil de dibuix.
A 2/4 de 9 del vespre
Plaça Major

Visita comentada a l’exposició
permanent de la Casa Rafael
Casanova. Places limitades,
cal inscriure’s prèviament al
museu.

Rafael Casanova va marxar
de Moià per estudiar lleis a
Barcelona, on, amb els anys, va
esdevenir un advocat de prestigi.
Quan el 1705 la guerra arriba
a Catalunya, ell pren partit per
la causa austriacista. El 30 de
novembre de 1713, amb la ciutat
de Barcelona assetjada, es fa la
renovació dels càrrecs del Consell de Cent i Casanova resulta
elegit conseller en cap.

A la 1 del migdia
Plaça Major

A la 1 del migdia
Plaça Major

A ¼ de 8 del vespre
Plaça Major

Tronada de canons.

COBRAMENT D'IMPOSTOS

A partir de les 6 de la tarda
Plaça Major

A Moià s'assabenten de que
forces borbòniques s'acosten a
la vila per recaptar impostos.
El batlle convoca al poble per
aixecar un sometent i enfrontar-se a l'invasor.

CONSELL DE GUERRA BORBÒNIC

A 2/4 de 10 del vespre
Auditori de Sant Josep
Projecció del documental El
general Moragues, l’heroi
oblidat.

A partir de les 5 de la tarda
Concurs de dibuix infantil
relacionat amb la festa o els
personatges del 1714.
Organitza: Cercle Artístic del
Moianès.

•
Dimats 11

A les 6 de la tarda
Plaça Major

Animació, música i tallers del
segle XVIII.

}

•

Gaudeix de

Felip V i Lluís XIV de França
pressionen el duc de Berwick
perquè conquereixi d’una vegada
Barcelona. Aquest convoca els
seus generals per fixar la data de
l’assalt final a la ciutat.

DARRERA JUNTA
DE GUERRA
A primers de setembre del
1714 l’assalt a Barcelona és
imminent i el duc de Berwick
exigeix la rendició de la ciutat.
Casanova i el general Villarroel
veuen la gravetat de la situació
i proposen obrir negociacions
per mirar d’obtenir una treva.
Els consellers, encapçalats pel
conseller segon, Salvador Feliu
de la Penya, volen resistir... en
la darrera Junta de Guerra es
decideix el futur de la ciutat i de
tot Catalunya.
Tot seguit
Plaça de Can Rocafort
ONZE DE SETEMBRE
L’11 de setembre de 1714 quaranta mil soldats francoespanyols ataquen Barcelona. Tot i la
resistència heroica, els catalans
perden terreny. El conseller en

cap, que porta la bandera de
Santa Eulàlia, cau ferit en
l’atac al baluard de Sant Pere.
A migdia la ciutat capitula
i és ocupada. La caiguda de
Barcelona i el posterior Decret
de Nova Planta representen la
dissolució, per la força de les
armes, de les antigues institucions catalanes de govern i
també la fi de Catalunya com a
nació sobirana.

Durant tot el dia
Casa Rafael Casanova
Museu de Moià

Visita comentada a l’exposició
permanent de la Casa Rafael
Casanova. Places limitades,
cal inscriure’s prèviament al
museu.
A ¾ d’1 del migdia
Plaça Major

Desfilada de soldats i tronada
de canons.
A ¼ de 2 del migdia
Davant el monument a
Rafael Casanova

Acte institucional i ofrena
floral a Rafael Casanova.

