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L'ACTIVITAT. 18 de maig de 2013

L'activitat  que  l'Ajuntament  de  Santa  Eulàlia  de  Riuprimer amb  la  col·laboració  dels 

Miquelets de Catalunya, l'Assemblea Nacional Catalana de Riuprimer, la Coral Canigó, 

els Cantaires de Riuprimer i la Parròquia de Santa Eulàlia de Riuprimer, es resumeix i 

sintetitza en els següents punts:

-Què?: Homenatjar el rector de la Parròquia de Santa Eulàlia de Riuprimer i vicari general 

de Vic i Canceller del Principat de Catalunya el 1705, el Dr. Llorenç Tomàs i Costa, que va 

convocar els prohoms vigatans a la reunió secreta del 17 de maig del 1705 de la qual  

se'n va derivar el conegut com a Pacte o Acord dels Vigatans o de Sant Sebastià. Així  

mateix, rememorem aquests  fets històrics succeïts el 17 de maig de 1705 en el marc de 

la Guerra de Successió. 

-Qui?: L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, l'ANC de Riuprimer, els Miquelets de 

Catalunya, la Coral Canigó, els Cantaires de Riuprimer i la Parròquia de Santa Eulàlia de 

Riuprimer.

A  més d'un conjunt  de persones  voluntàries  que pretenem realitzar  aquesta activitat 

http://www.santaeulaliariuprimer.cat/
http://www.miquelets.cat/
http://www.miquelets.cat/


sense afany de lucre i amb objectius exclusivament culturals i pedagògics. Idea original 

del Sr. Jaume Colomer.

-Com?: Duent a terme diverses activitats, l'acte s'estructurarà en tres parts el 18 de maig 

de 2013. 

Primerament, a 2/4 de 6 de la tarda, començarà un acte més institucional a l'Església 

Parroquial de Santa Eulàlia de Riuprimer. 

L’acte s’estructuraria de la següent manera (pendent de definició final):

Benvinguda a càrrec del Rector de la Parròquia, Mossèn Pere Cases i de l’alcalde Àngel 

Torres. (5 minuts).

Lectura de fragments del llibre Un cadàver exquisit de l’escriptor Jordi Mata que serien 

llegits pels següents rapsodes: Carles Duarte Montserrat, Eulàlia Homar Toboso, Jordi 

Mata Viadiu, Andreu Coll i Marion Roca Sagués. (25 minuts). 

Actuació de la Coral Canigó i dels Cantaires de Riuprimer. (5 minuts).

Intervenció de la historiadora Neus Ballbé, glossant la figura de Llorenç Tomàs i Costa. 

(10 minuts).

Actuació de la Coral Canigó i dels Cantaires de Riuprimer. (5 minuts).

Intervenció a càrrec del Comissari de la Commemoració de 1714-2014 designat per la 

Generalitat de Catalunya, el Sr. Miquel Calçada. (20 minuts).

Abans de l’última part de l’actuació de la Coral Canigó i dels Cantaires de Riuprimer, el 

regidor de cultura Txevi Rovira convidarà la gent a l'ofrena floral al monument de Llorenç 

Tomàs i a la caminada i actes que es faran a l'ermita de Sant Sebastià i posterior baixada 

de torxes fins a la pedra estelada de la independència. (5 minuts).



Interpretació del cant dels Segadors. (5 minuts).

19h. Ofrena floral al Monument de Llorenç Tomàs i Costa a la Plaça de la Rectoria de 

Santa Eulàlia de Riuprimer i inici de la caminada fins a l'ermita de Sant Sebastià. (No cal 

inscripció prèvia, i té una durada d'uns 45 minuts).

20h. Rebuda a l'ermita de Sant Sebastià amb els Miquelets de Catalunya. 

Parlament: a càrrec d'Alfred Bosch, historiador, explicant què va significar el Pacte dels 

Vigatans i la seva importància històrica en el marc de la Guerra de Successió.  (20 

minuts).

Representació: "Un diàleg impossible d'una història possible". El Dr. Llorenç Tomàs i 

Costa conversa amb un periodista dels nostres dies. (10 minuts).

20.30h. Baixada de torxes des de Sant Sebastià fins a la pedra estelada de la 

independència a l'entrada de Santa Eulàlia de Riuprimer. (No cal inscripció prèvia, i té 

una durada d'uns 30 minuts). 

21h. Moment de silenci davant la pedra estelada de la independència. Cant dels 

Segadors. 

-On?: A l'Església Parroquial de Santa Eulàlia de Riuprimer la primera part de l'acte, a 

l'ermita  de  Sant  Sebastià,  la  segona part  de  l'acte.  (Vegeu-ne la  ubicació  al  Google 

Maps):

http://maps.google.es/?ie=UTF8&hq=&hnear=Vic,+Barcelona,

+Catalunya&ll=41.92567,2.199841&spn=0.003065,0.006899&z=17&lci=com.panoramio.al

I a l'entrada de Santa Eulàlia de Riuprimer, a la pedra estelada de la independència la 

darrera part de l'acte. 

http://maps.google.es/?ie=UTF8&hq=&hnear=Vic,+Barcelona,+Catalunya&ll=41.92567,2.199841&spn=0.003065,0.006899&z=17&lci=com.panoramio.al
http://maps.google.es/?ie=UTF8&hq=&hnear=Vic,+Barcelona,+Catalunya&ll=41.92567,2.199841&spn=0.003065,0.006899&z=17&lci=com.panoramio.al


-Quan?: El proper dissabte 18 de maig de 2013 a partir de 2/4 de 6 de la tarda i fins a les 

21h  aproximadament.

 LA IMATGE

1705: Un paratge inhòspit on fer una reunió secreta – 2011: Bé Cultural d'Interès 

Nacional com a Lloc Històric:

Finalment, després d'alguns anys en tràmit d'acceptació, a principis de febrer del 2011, 

el Conseller de Cultura Ferran Mascarell i Canalda ens va fer arribar una resolució que 

consta al DOGC 5806 en la qual es declara l'ermita de Sant Sebastià (terme de Vic i 

parròquia de Santa Eulàlia de Riuprimer), bé cultural d'interès nacional en la categoria de 

lloc històric.

Aquesta resolució va ser aprovada aquest 2012 i refermada pel Parlament de Catalunya, 

valorant doncs a favor, l'informe presentat per l'Associació Cultural Espai Cat, elaborat 

pels senyors Aleix Andreu i Oliver i Xavier Rovira i Montells, regidor de cultura de 

l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, i avalat per Òmnium Cultural d'Osona. És 

molt important que la Generalitat de Catalunya per fi contempli com a patrimoni cultural 

català l'indret on es va signar l'anomenat Pacte dels Vigatans, que va significar l'inici de 

la Guerra de Successió a Catalunya en propiciar el posterior Pacte de Gènova. En 

aquesta línia, i també a través de la Comissió 2014 Osona, això permetrà potenciar 

diversos projectes en aquesta línia.

http://www.espaicat.cat/
http://www.osona.omnium.cat/docroot/omnium/includes/news/fitxers/4629/DOGCSA-1.PDF
http://www.osona.omnium.cat/docroot/omnium/includes/news/fitxers/4629/DOGCSA-1.PDF


Us adjuntem la memòria on s'expliquen tots els fets històrics i transcendentals de la 

historia del nostre país que van succeir a l'ermita de Sant Sebastià a continuació.

(mapa de situació de l'ermita). 

CONTEXT HISTÒRIC:

Vegeu l'apartat “Relació de fets històrics” del document explicatiu sobre l'ermita que va 

permetre  la  seva  declaració  com  a  Bé  Cultural  d'Interès  Nacional.  Vegeu  la  resta 

d'apartats  d'aquest  document  per  ampliar  informació  sobre  l'ermita  i  el  projecte  en 

general. 

http://www.osona.omnium.cat/docroot/omnium/includes/news/fitxers/4629/MEMRIA-

1.PDF

Enllaços:

Vídeo  dels  actes  de  l'edició  2011  de  la  Commemoració  del  Pacte  dels  Vigatans: 

http://vimeo.com/24218109

Vídeo de la recreació històrica del Pacte dels Vigatans. Grup de Teatre Tona 78 Talia 

2011: http://vimeo.com/24067677

Web del Projecte d'Òmnium Cultural d'Osona:

www.marxadelsvigatans.cat

Pacte dels Vigatans a Viquipèdia

http://ca.wikipedia.org/wiki/Pacte_dels_Vigatans

Pacte dels Vigatans al web 11setembre1714.org 

http://www.11setembre1714.org/documents/1705-05-17-pacte-vigatans-frame.html
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pacte_dels_Vigatans
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pacte_dels_Vigatans
http://www.marxadelsvigatans.cat/
http://www.marxadelsvigatans.cat/
http://vimeo.com/24218109
http://www.osona.omnium.cat/docroot/omnium/includes/news/fitxers/4629/MEMRIA-1.PDF
http://www.osona.omnium.cat/docroot/omnium/includes/news/fitxers/4629/MEMRIA-1.PDF
http://www.osona.omnium.cat/docroot/omnium/includes/news/fitxers/4629/MEMRIA-1.PDF
http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=Carrer+desconegut&daddr=Car%20rer+desconegut&geocode=FXi6fwIdpoghAA%3BFXi6fwIdpoghAA&hl=ca&mra=dme&mrcr=0&%20mrsp=1&sz=15&sll=41.922844,2.202244&sspn=0.015934,0.038581&ie=UTF8&t=h&z=15


http://www.11setembre1714.org/documents/1705-05-17-pacte-vigatans-frame.html

Vídeo del web 11setembre1714.org al You Tube.

http://www.youtube.com/watch?v=IaSSKVvV4AE

Web: Museu Virtual de la Guerra de Successió:

http://www.guerradesuccessio.cat/cronologia_02.html

Informació sobre Llorenç Tomàs i Costa al web 11setembre1714.org:

http://www.11setembre1714.org/Biografies/Tomas-Costa-Llorenz-frame.html 

Contacte: 

Txevi Rovira i Montells

Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer.

A/e: ipramriuprimer@gmail.com

Telèfon: 658629877

http://www.11setembre1714.org/Biografies/Tomas-Costa-Llorenz-frame.html
http://www.guerradesuccessio.cat/cronologia_02.html
mailto:ipramriuprimer@gmail.com
http://www.guerradesuccessio.cat/cronologia_02.html
http://www.youtube.com/watch?v=IaSSKVvV4AE
http://www.youtube.com/watch?v=IaSSKVvV4AE
http://www.11setembre1714.org/documents/1705-05-17-pacte-vigatans-frame.html

