
 
 
Exposicio  itinerant  
"ONZE DE SETEMBRE. Histo ria de la commemoracio  
de la Diada a Barcelona" 

 

Un cop acabada la primera etapa de l'exposició Onze de Setembre. 
Història de la commemoració de la Diada a Barcelona a l'Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona, n'hem iniciat una segona en la 
que oferim la possibilitat que l'exposició pugui voltar per la ciutat i el 
conjunt de Catalunya. Així, donem l'oportunitat a institucions, 
entitats i associacions sense ànim de lucre a tenir-la durant uns dies 
a les seves seus a fi i efecte que els seus usuaris i associats en 
puguin gaudir. 

Característiques de l'exposició 

L'exposició s'organitza en catorze plafons explicatius en el decurs 
dels quals es van succeint les diverses etapes de la commemoració 
de la Diada de l’Onze de Setembre a la Ciutat 
Comtal:  

A la fi del segle XIX, com una mostra més de la 
maduració del catalanisme, es comença a 
commemorar la data de l'Onze de Setembre en 
record de les víctimes del setge de Barcelona 
de 1714 i com a reivindicació de l'autogovern 
perdut.  

A poc a poc la commemoració va anar adquirint 
importància, fins a convertir-se en la Diada 
Nacional i, en alguns anys concrets, en un 
esdeveniment polític de primera importància.  

Barcelona sempre s'ha comportat com el que 
és, el «cap i casal de Catalunya». En primer 
lloc, ha creat els espais simbòlics que han 
permès commemorar la Diada (el monument a Rafael Casanova, el 
Fossar de les Moreres).  

A més, en circumstàncies excepcionals (1977, 2012), la Ciutat 
Comtal ha acollit catalans de totes les procedències que hi han 
trobat l'escenari idoni per manifestar els seus ideals. 



 

Com és l'exposició? 

Els 14 plafons estan confeccionats en sistema tipus "Roll-up", de 85 
x 200 cm., amb estructura i peus d'alumini, i gràfica en lona. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

 

 

Com demanar-la? 

Telefonant al 93 256 22 55 o bé fent arribar la sol·licitud per correu 
electrònic a arxiuhistoric@bcn.cat 
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