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SETEMBRE-OCTUBRE1988 

Ajuntament Sant Boi 
de Llobregat 

/ / h. E^lèsia Panoquial de Sant Bakhri 
OFRENA A LA TOMBA DE RAFAEL CASANOVA 

!2 b. Plaça de l'AjunUmeni i Barri antk 
TOC 0 £ TSONS i ffl MOSTRA DE CULTURA POPULAR DEL BAK LLOBREGAT 

12 h. BiSalea Cai Cstís. 
INAUGURACIÓ DE L'ARXIU H^TORIC MUNICIPAL 

L'alcalde de Sant BoJ, Xavier Vila, acompanyat de l'Alcalde de Barcelo
na, Pasqual Maragall, i ela Vice-presidents de la Diputació de Barcelo
na al1987 i Alcaldes de Cornellà i Sant FeUu, Josep Montilla i Francesc 
Battasar respectivament 

Sant Boi toma 8 ser la seu 
de la Diada ala comarca 

Els Ajuntaments del Baix Llobregat, una vegada més, renovem 
el nostre homenatge a l'heroi nacional Rafael Casanova, realitzant 
una ofrerm floral, et dia 11 de setembre davant la seva tomba que es 
trova a lesgtesia Parroquial de Sant Bakjiri a la nostra Vila de Sant 
Bot, i assistint a continuació al festival de Cultura Popular represen
tativa dels nostres municipis. 

Els Alcaldes del Baix Llobregat reiterem aquest homenatge 
amb un sentit unitari i de solidaritat, sense menycabar les diverses 
opcions representades en els nostres consistoris, i aixi, davant 
duna data nacional com és la Diada, les institucions municipals re
alitzem conjuntament els actes programats amb un esperit de co
hesió i de cordialitat institucional. 

Aquesta es la 10a Diada que el Baix Llobregat celebra amb 
aquest sentit institucional, municipaliste i pot significar l'inici a la 
commemoración del 10é. aniversari de l'arribada dels Ajuntaments 
democràtics que tindrà lloc l'any 1989. Deu anys de tasca municipal 
plena, a vegades de contrarietats, a vegades d'èxits i joia. però 
sempre sense perdre el seu principal objectiu: millorar la vida 
col·lectiva i industrial dels ciutadas dins d'un marc de ti'ansparèn-
cia, participació. Recordar que Rafael Casanova, va saber entron
car la vassant de defensor heroic de la ciutat de Barcelona amb la 
seva gestió politica precursora del quefer municipal. 

També cal recordar aquell 11 de setembre de ja fà 15 anys quan 
un cop d'Estat va enderrocar i donar mort a aquell inolvidable esta
dista i home de be que era el President Salvador Allende. En 
recordar-lo, volem mirar amb esperança aquest plebiscit que pot 
retaurar la demoCTàcia pel poble xilè i donar fi a la repressió del dic
tador Pinochet. 

De nou Sant Boi se sent especialment satisfet de ser el marc de 
la celebració de la Diada Nacional i poder oferir la nostra població a 
tots els amics que ens visiten en aquest dia. 

F. Xavier Vila i Blanche 
Alcalde de l'Ajuntament de Sant Boi 
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Castell realitzat davant l'Ajuntament deSant Boi durant la Diada deTS?. 
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ONZE DE SETEMBRE 

Els Ajuntaments de la comarca 
celebren la Diada a Sant Boi 

inauguració del Monument a la Sardana. Diada 1985 

Inauguració del Casal de Camps Blancs. Diada 1986 

Un altre any es tornaran a 
reunir al nostre poble els repre
sentants de diverses institu
cions de Catalunya. 

Aquesta vegada celebra
rem la dotzena Diada dels del 
primer "Onze de setembre" en 
democràcia, la ja històrica Dia
da Nacional de 1976. 

D'altra banda ens cal dir, 
que el proper dia 11 a Sant Boi 
tindrà un significat especial, ja 
que s'ha triat aquesta data per a 
inaugurar l'Arxiu Històric Muni
cipal instal·lat a la Biblioteca Po
pular Can Castells. 

Tal com ja és tradicional des 
dels darrers dos anys i quan ja 
s'hagi acabat l'acte de l'ofrena 
floral de les autoritats i les asso
ciacions a la tomba de Rafael 
Casanova -situada a l'Església 
de Sant Baldiri- começarà la 
Illa. MOSTRA DE CULTURA 
POPULAR DEL BAIX LLOBRE
GAT, amb la participació dels 
diversos grups culturals que re
presenten els diferents munici
pis de la comarca. 

Les autoritats que vinguin a 
ta celebració seran rebudes pel 
Consistori a les 10,30 del mati a 
l'Ajuntament de Sant Boi. Acte 
seguit s'efectuarà l'ofrena floral 
a finterior de l'Església i a conti
nuació, es visitarà la Mostra de 
Cultura Popular. A la una del 
migdia hi haurà la inauguració 
de l'Arxiu Històric Municipal per 
una delegació encapçalada per 
l'Alcalde de Sant Boi, Xavier Vi
la, i pel President de la Manco
munitat de Municipis de l'Àrea 
Meti'opolitana de Barcebna 

Enguany 
es celebrarà 
la III Mostra 
de Cultura 
Popular 
(M.M.A.M.B.). Pasqual Mara-
gall. 

Ofrena Floral 

Els alcaldes de ta comarca, 
organitzadors de l'acte, van 
cursar la primera invitació al 
President de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Pujol. Altres 
il·lustres convidats són el Presi
dent del Parlament, Joaquim Xi-
coy, tots els membres de la 
Mesa del Parlament, el Consell 
Executiu de la Generalitat i tam
bé tots els diputats i eurodipu-
tats de Catalunya. 

També han estat convidats 
el Delegat del Gover a Catalu
nya, Francesc Martí i Jusmet i el 
Governador Civil de Barcelona, 
Ferran Cardenal. 

Pel que fa a l'àmbit munici
pal s'espera la presència del 
President de la Diputació de 
Barcelona, Manel Royes i la del 
President de la M.M.A.M.B. i Al
calde de Barcelona, Pasqual 
Maragall. Josep Montilla, Alcal
de de Cornellà hi assistirà re
presentant la doble condició 
d'alcalde de ta comarca i la de 
President del Consell Comar
cal. Francesc Battasar, Alcalde 
de Sant Feliu, hi vindrà com a 
Vice-President de la Diputació 
de Barcelona. 

Xé Aniversarí de la primera Diada democràtica 

Inauguració del Casat de Maríano. Diada de 1987 

ELS ALCALDES DAVANT LA DIADA 

José Montilla Aguilera 
PRESIDENT CONSELL 

COMARCAL 
BAIXLLOBREGAT 

L'Onze de Setembre, un 
moment per a la represa 

La celebració de la Diada de i'l 1 de Setembre té un valor afegit 
per als ciutadans del Baix Llobregat. Va ser Sant Boi, un dels cors 
del Baix Llotxegat, la ciutat que acolli un dels primers grans actes 
de reafirmació nacional, en el marc d'una concentració d'esperit 
obert, plural i democràtic malgrat que el nostre país encara era sota 
un règim advers. 

Avui, dotze anys més tarde, podem celebrar una Diada havent 
assolit ja la nostra identitat comarcal: el Baix Llobregat ja no és un 
desig sinó que ha esdevingut una realitat, que cal aprofondir, efecti
vament, però que en la mesura en que siguen capaços de modifi
car i transformar la situació actual, es convertirà en l'àmbit 
d'intercanvi i d'actuació més idoni per al conjunt de ciutadans dels 
nostres municipis. 

L'Onze de Setembe ha estat sempre una jornada històrica per 
als catalans. Ha estat una Diada que ens ha pennès fer passes en
davant, assolir nous objectius, reafirmar velles voluntats... 

Per als baixllobregatins enguany pot ser un punt de referència 
per a continuar decididament la tasca de refer la nostra comarca: 
des de les institucions, les entitats civico-culturals, des dels movi
ments associatius... Els reptes que tenim pendents continuen sent 
nombrosos, però les esperances i il·lusins per a superar-les encara 
ho són més. Fem de l'Onze de Setembre el moment de la represa. 

Salvador Esteve i Figueras 
Alcalde de Martorell 

La Diada: fer Poble, fer 
Comarca, fer Nació 

L'any 1714 Catalunya va perdre les seves llibertats nacionals, 
van ser derogades les seves Institucions, subsituït ei seu Dret, 
comt)atuda la seva Llengua, perseguida la seva Cultura. 

Cada 11 de Setembre Catalunya recorda, sense inventariar pe
nes, i es preocupa pel seu futur. 

Per els ciutadans del Baix Llobregat més joves, que han nascut 
amb l'Estatut d'Autonomia, viuen en democràcia des del seu pri
mer alè i han crescut en un clima dialogant i lliure, la Diada Nacional 
de Cataluya és una t)ona data per aportar un element més que ens 
aplegui entorn d'un sentiment de Poble que ens faci tirar endavant, 
fent camí de futur. 

Per als ciutadans no tan joves, que hem conegut massa entra-
bancs a la nostra Llengua i a la nostra Cultura, cal que continuem 
lluitant per conservar la Llibertat, la Democràcia, per retrobar-nos, 
cada vegada més com a Poble, com a Nació. 

Convivència, solidaritat amb d'altres pobles, és avui un eix fo
namental en el desenvolupament del nostre País. 

Fent Poble, fem Comarca i fem Nació. No deixem escapar 
l'oportunitat de fer de la Diada un punt de retrobament entre vila
tans dels nostres Pobles, entre pobles de la nostra Comarca i entre 
comarques de la nostra Nació. 

Uuis Tejedor i BaResteros 
Alcalde del Prat de Llobregat 

(Iniciativa per Catalurjya) 

Una Diada 
reivindicativa 

El Baix Llobregat es disposa a celebrar, amb la tradicional ofre
na floral davant la tomba de Rafael de Casanova, un nou Onze de 
Setembre unitah. A sis mesos de la constitució del Consell Comar
cal -amb una composició que distorsiona la voluntat popular i sen
se a penes competències ni recursos econòmics que li permrtin tre
ballar al servei del ciutadà com a fruit de les LOT- i altres de les da
rreres eleccions al Parlament de Catalunya -amb un preocupant 
alt índex d'abstenció-, la celebració de la Diada no pot ser un mer 
acte protocolari. La feina de reconstrucció nacional no està, ni molt 
menys, acabada. Ha de ser, doncs, forçosament reivindicativa. Cal 
que exigim l'acompliment progressista de l'Estatut. Cal que sigui 
expressió de la voluntat de consens de totes les forces polítiques 
per tirar endavant ta comarca i la seva plasmació institucional, el 
Consell Comarcal. 




