
stttmbrr 199S Viure Sant Boi 

Onze de Setembre 

L'ofrena floral i un homenatge a Oriol Martorell 
protagonitzen la Diada de 1998 a Sant Boi 

La celebració de la Diada 
a Sant Boi ha reservat un 
espai per retre un emotiu 
homenatge a Oriol 
Martorell. Després de 
l'ofrena floral i la 
inauguració de les termes 
romanes i de Can 
Torrents, el protagonisme 
es traslladarà a la plaça de 
Catalunya, on 
s'inaugurarà una 
escultura commemorativa 
i la Coral Sant Jordi, la 
formació que va dirigir cl 
músic català, farà una 
cantada conjunta amb les 
corals de la nostra 
localitat. 

• Al matí, com es habitual, 

tindrà lloc l'ofrena floral davant 

la tomba de Rafael Casanova. Ha 

confirmat la seva presencia a 

l'actc Joan Maria Pujals, conseller 

de Cultura, en representació del 

president de la Generalitat de 

Ca ta lunya . L 'a lca ldessa , 

Montserrat Gibert, ha convidat 

també a aquest acte, en nom dels 

alcaldes del Baix Llobregat, una 

llarga llista de representants de les 

admin i s t r ac ions , dels g r u p s 

parlamentaris, dels partits polítics 

i els sindicats, i de les entitats 

locals i comarcals, entre altres. 

Un cop finalitzada l'ofrena 

amb l'aixecament simbòlic d 'un 

pilar i la interpretació dels Se£[a-

Alcaldes i autoritats del 
Baix Llobregat s'aplegaran 
un any més davant la tomba 
de Rafael Casanova 

Aimr AlJoin.ï dóna tbfrriii A\ seu tiillur a I \:M.IIIIIIIM que 
s'iní.ti)l.l;irà a I;» pbi^a dc tlataliinyn 

L'ofrena floral és l'aclc centra] de la L-cIcbratziú de la Diad;i a la ciutat 

dan\ la comitiva es desplaçarà fms 

al carrer de l'Hospital, on es farà 

la inauguració de les termes 

romanes i de Can Torrents. 

Homenatge 
A la t a rda , la plaça de 

Catalunya assistirà a un emotiu 

homenatge pòstum a Oriol Mar

torell, un home que va tenir un 

destacat protagonisme durant la 

multitudinària manifestació cele

brada l'any 1976 en defensa de 

la democràcia i de les llibertats 

nacionals. 

Aleshores, Martorell va di

rigir la Coral Sant Jordi durant 

la his tòr ica in t e rp re tac ió de 

l'himne dels Segadors. L'escultura 

c o m m e m o r a t i v a és obra de 

l'artista reusenc Artur AJdomà, 

autor també de La Deessa de 

l'Aigua ubicada al llac del Pare 

de la Muntanyeta. Després de la 

i n a u g u r a c i ó , q u a t r e corals 

santboianes faran una cantada 

conjunta amb la formació que 

Martorell va dirigir durant més 

de qLiaranca anys, fms poc abans 

de la seva mort. 
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La canalización de la riera Fonollar evitarà inundaciones 

I En agosto comenzaron 

las obras de canalización de un 

tramo de medio kilómetro de 

la riera Fonollar. Esta actuadón 

aumencara en un 30% el caudal 

absorbido por la riera y, en con-

secucncia, mcjorara su capaci-

dad de drenaje y disminuirà el 

riesgo de inundación. 

Las obras afectan al tra

mo comprendido entre la carre

tera C-245 V el colector de la 

avenida Marina, al final de la zona 

industrial. La canalización se harà 

de modo que se recojan también 

las aguas pluviales que actualmen-

te absorbe en este tramo la riera 

Bullidor. El prcsupuesto de las 

obras, adjudicadas a la empresa 

SATO, asciende a 115 niilloncs de 

pesetas, que financiaràn el Ayun-

tamiento y la Comimidad Europea. 

El Plan Director de Alcan-

carillado seftaló en 1993 las defi-

ciencias de las rieras Fonollar, Bu

llidor y Roja, cuya capacidad hi

dràulica se había visto reducida 

por la progresiva urbanización de 

las zonas adyacentes. Las obras 

de canalización del tramo de esas 

tres rieras situado entre la aveni

da Marina y la A-16 ayudaron a 

paliar este problema. Los traba-

jos iniciados ahora, que duraran 

diez meses, reduciràn aún mas el 

riesgo de inundación. 

Un conveni promou la rehabilitació 
d'iiabitatges per a col·lectius desafavorits 

B L'Ajuntament i PRORENS (A.ssociació per a l'Estudi i Promoció 

del Benestar Social) han signat un eonveni de col·laboració que permetrà 

rehabilitar habitatges destinats a ininiigrauts i altres persones socialment 

desafavorides. PRORENS gestionarà la realització a Sant Boi de les obres, 

en el marc de dos programes subvencionats amb un total de 22 milions 

de pessetes pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials i per la C'omissió 

Europea. 

L'Ajuntament signarà convenis de col·laboració amb els pi-opietaris 

dels habitatges, escollits arran de les necessitats detectades pels ser\eis 

socials municipals i per l'ORNA, l'oficina local de rehabilitació. Els treballs 

de rehabilitació realitzats gràcies a aquest con\·cni s'executaran dLirant 

atjuest any. L'empresa que s'encarregui de les obres haurà de cinui-actai· 

com a mínim un Ií)% de persones amb problemes sociolaborals. 




