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El Baix Llobregat va celebrar 
la Diada a Sant Boi 

Milers de persones i d iverses personal i ta ts pol í t iques es van concentrar a la Plaça 

Representants de tots els 
ajuntaments del Baix Llobre
gat es van trobar el proppas
sat n de setembre a Sant 
Boi per commemorar el desè 
aniversari de la primera Dia
da Nacional de Catalunya ce
lebrada en llibertat el 1976. 

Milers de persones proce
dents de tota la geografia de 
la comarca es van concen
trar a la tarda a la plaça de 
Catalunya, el mateix marc 
que va acollir fa deu anys 
cent mil persones per cridar: 
"Llibertat, amnistia i Estatut 
d'Autonomia". 

Des d'aleshores fins el 
passat Onze de Setembre, 
no s'havia enregistrat una 

. manifestació tan multitudi
nària a la nostra població. 

Aquest acte polític fou 
presidit pels alcaldes del 
Baix Llobregat i va comptar 
amb la presència de desta
cats dirigents del Partit dels 
Socialistes de Catalunya 
(PSC-PSOEJ, únic partit que 
va donar suport a la celebra
ció de la Diada a Sant Boi, 
malgrat els esforços dels 

ajuntaments de la comarca 
perquè la convovatòria fos 
unitària. 

Els oradors van assenya
lar la necessitat que la Diada 
del proper any se celebri 
amb la participació de tots 
els partits polítics catalans. 

L'acte va ser presentat per 
l'escriptor i ex-regidor de 
l'Ajuntament de Cornellà 
Ignasi Riera, qui, després dç 
subratllar que "aquesta no 
és una trobada nostàlgica, 
sinó la presentació d'una co
marca plural", va recordar, 
entre aplaudiments. Salva
dor Allende i Pablo Neruda. 

El primer en prendre la pa
raula va ser Antoni Tugas 
(CiU), batlle de Sant Climent 
de Llobregat, que va llegir un 
text elaborat conjuntament 
pels ajuntaments del Baix 
Llobregat i que reproduïm 
íntegrament en aquesta ma
teixa plana. 

- Francesc Baltasar, batlle 
comunista de Sant Feliu, va 
dir que "els ajuntaments no 
estem per fer d'avantguarda 

perquè no ens deixen" i va 
arremetre contra Madrid I la 
Generalitat "perquè, als po
ders locals, ens continuen 
afeblint i els hem de recordar 
que nosaltres també som 
Administració". Xavier Vila, 
batlle socialista de Sant Boi, 
va tancar el torn dels parla
ments. "Hauríem volgut—va 
dir— que el contingut 
d'aquest acte l'haguessin 
fixat els partits polítics de 
forma unitària i plural, però 
no ha estat així". Vila va afe
gir: "És evident que els ciuta
dans de Catalunya volen que 
el Govern de Madrid i el de 
Pujol s'entenguin i garan
teixin així el progrés, tant de 
Catalunya com de l'Estat es
panyol". També va assenya
lar que Catalunya no va mas
sa bé i va centrar les causes 
"en l'absència d'un projecte 
polític que entusiasmi el 
païs". 

El batlle de Sant Boi va 
confessar que està personal
ment convençut que, "amb 
un govern de progrés a la 
Generalitat, les coses anirien 

Catalunya 

millor per a Catalunya". Fi
nalment, va votar per 
construir una alternativa de 
progrés, d'empenta, de fo
rça renovadora i de creació". 

L'acte polític va cloure 
amb el cant d'Els Segadors, 
dirigit com fa deu anys per 
Oriol Martorell. Poc després, 
els congregats a la plaça es 
van dirigir cap a la Munta-
nyeta, on van oferir un 
concert Joaquín Sabina, Ma
ria del Mar Bonet, Paco de 
Lücía i el grup valencià Al 
Tall. 

Al matí, els batlles i autori
tats assistents, entre les 
quals es trobaven el primer 
secretari del PSC, Raimon 
Obiols, el president de la 
Corporació Metropolitana 
de Barcelona i alcalde de 
Barcelona, Pasqual Mara-
gall, i el president de la Dipu
tació, Antoni Dalmau, van fer 
la tradicional ofrena floral a 
la tomba de Rafael Casanova 
a l'església de Sant Baldiri, 
Pocdesprés, es va inaugurar 
el Casal de Barri Casablanca. 

TEXT CONJUNT DELS 
AJUNTAMENTS DE LA COMARCA 

La commemoració de la diada de l'Onze de setembre, la 
nosta Diada Nacional, revesteix enguany una especial si
gnificació ja que es compleixen deu anys de la celebració de 
la primera Diada pre-democràtica de 1976, que reuní en 
aquesta plaça de Catalunya de Sant Boi unes cent mil per
sones, les quals albiraven amb esperança el final d'una 
llarga agonia de silenci i temor que durava des de feia qua
ranta anys. 

Aquell dia, totes les forces polítiques que lluitaven 
unides per assolir la democràcia a l'Estat Espanyol i reivin
dicaven les llibertats de Catalunya celebraren conjunta
ment la Diada. Saní Boi se sent orgullosa d'haver estat el 
marc en què es desen volupà aquell acte, que significà una 
fita en la lluita per la llibertat i la democràcia. Igualment, se 
sent orgullosa de conservar la tomba del nostre heroi na
cional Rafael Casanova. 

Rafael Casanova, Conselleren Cap del Consell de Cent, 
és un exemple de com,^lfront dels ajuntaments, dels muni
cipis, es duu a terme una tasca d'alliberament i solidaritat 
ciutadana. Durant aquesta dècada, els actuals ajuntaments 
han demostrat que són escola d'aquesta solidaritat, a més 
de peça fonamental en la consolidació de la democràcia. 

Els ajuntaments del Baix Llobregat, en contacte directe 
amb les demandes populars de la comarca, hem volgutre-
trobar aquest esperit unitari dins de la pluralitat política, de 
la qual —em permeto de dir-ho sincerament— creiem ser 
una bona mostra. Per això, posem les nostres Institucions 
municipals com a marc, com a escenari per desen volupar la 
celebració del desè aniversari de la Diada de 1976 oferint, 
l'Onze de setembre d'enguany, a totes les forces polítiques i 
sindicals la plataforma des de la qual cada col·lectiu mani
festi el seu sentiment, el seu projecte per a aquesta Catalu
nya de tots, tenint com a base comuna el servei al nostre po
ble i l'actitud democràtica que significa el respecte a la di
versitat d'opcions. 

Esperem que el proper any aquesta plataforma sigui 
aprofitada per tots, ja que nosaltres continuarem oferint 
aquest marc institucional per a les pròximes celebracions. 

La comarca del Baix Llobregatés un reflex de la convi
vència de Catalunya. En ella es barreja la vida agrícola i la 
industrial, nuclis històrics que sobrepassen el mil·lenni i 
barris que sorgeixen de l'expansió incontrolada dels anys 
60.1,sobretot, en ella conflueixen catalans de diverses pro
cedències; catalans que se senten units en la consecució 
d'una Catalunya solidària que ha de ser —ambparaules del 
nostre conciutadà Ignasi Riera— "de tothom i per a to
thom, un espai serè de convivència garantida". 

Els Alcaldes aquí presents, que el 1976 demaràrem, jun
tament amb la nombrosa massa de cent mil persones, "Lli
bertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia", et recobrament 
de les nostres Institucions —Generalitat i Parlament— i el 
retorn del nostre president Tarradellas, volem, aquesta 
Diada de 1986, deu anys després, recolzar-nos en aquest 
passat immediat, queja és història, per treballar un futur de 
progrés en què les potencialitats de Catalunya —iniciativa, 
vigor, il·lusió i esforç— es facin realitat. 
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La opinión de h 
La vaioración política que merece a los porta' 

los grupos municipales del Ayuntamiento la celeb 
la Diada Nacional de Catalunya el pasado once de 
bre en Sant Boi varia en funcïón de la postura ado[ 
sus respectivos partides. 

Asl, el portavoz socialista, Javier Pérez Llorca, c 
muy positiva la coincidència de que los alcaldes 
Llobregat respaldaran los actos convocados en Sí 
margen de su pertenencia a un partido u otro. Pér 
lamenta "que no se haya podido alcanzar un acue 
los partidos políticos para celebrar una Diada uni 
nalmente, el portavoz socialista critica "el desir 
Convergència i Unió para propiciar convocatòria 
los partidos. Como partido que gobierna la Gi 
—aiïade— dan la impresión de que la represeni 
Catalunya son ellos. Javier Pérez Llorca achaca a ( 
cionamiento de Convergència las consecuencías 
resto de partidos se fueran descolgando pòster 
de la convocatòria. 

Josep Saavedra, portavoz del grupo muni 
PSUC, aclara que los concejales de su partido n 
nunca a este tipo de actos "porque la relación ins 
con el grupo que gobierna no es buena y nos par 
crita acudir para dar una Imagen que no se con 
con la realidad". Según Saavedra, como grupo n 
"respetamos la postura de nuestro partido de des 
se de la convocatòria de los actos instltucionales" 
voz comunista valora positivamente la actitud de 
tamientos del Baix Llobregat de respaldar la Diad 
Boi, aunque critica "la hipocresia del grupo soci 
Ayuntamiento que rechazó una moción que no: 
presentamos a flnales del ano pasado para cons 
comisión abierta a todos que comenzarse a prep 
jornada". 

Antoni Jordà, portavoz de Convergència I U 
considera que la manifestación de Sant Boi en 1E 
primer acto que concentro a una gran multitud pi 
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mar Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia, y fue real-
mente unitario". Según Jordà, este aho se ha querido dar 
un sentido especial a la Diada porque se celebraba ese dé-
cimo aniversario. "Però nosotros creemos —manifiesta— 
que el Onze de Setembre el algo mas que un décimo ani
versario 0 el recuerdo de una manlfestación, por mas tm-
portante que sea y todos coincidimos en que aquella lo 
fue". E! portavoz de CiU entiende que la Diada Nacional de 
Catalunya ha de tener un sentido de "permanente fideüdad 
al país y compromiso con su libertad; debemos continuar 
la historia y la tradición de todos los catalanes que han lu-
chado desde 1714 por su pais". 

Antoni Jordà piensa que este ano se ha querido resaltar 
la unídad de 1976 "però esa unidad ha de traducirse en la 
existència de un dia para reflexionar y recordar que la uni
dad no solo ha de ser de un dia sinó de todo el aiio, por enci-
ma de consideraclones partidistas, luchando por un auto-
gobierno real sin los limites ni cortapisas de los caprichos 
de un gobierno central". 

El portavoz de Alianza Popular (AP), Joan Caballé, consi
dera que "la convocatòria para celebrar la Diada en unidad 
lanzada por el partido socialista que gobierna nuestra villa 
quedo totalmente desdibujada o fracasada porque fue un 
acto meramente socialista al noventa por ciento, y si no hu-
biera sido por los dos alcaldes que apoyaron al de Sant Boi, 
el del PSUC y CiU, pues creo que se vieron envueltos en la 
noria y no pudieron echarse atràs, no sé quién hubiera diri-
gido la palabra a los asistentes. Joan Caballé espera que "el 
grupo socialista de nuestra villa no vaya ahora a taparnos la 
verdad de los hechos con el acto de tarde-noche del espec-
tàculo ya que si un programa tan costoso como el que ha-
bía, con su respectivo montaje, no llega a tener asistencia 
(a pesar de la entrada gratuïta) hubiera sido un rotundo fra-
caso". Finalmente Caballé hace una referència a los gastos 
ocasionades ysenala:"Yaintentaremos saber el montante 

de la citada Diada". 




