
Viure Sant Boi SETEMBRE - OCTUBRE 1991 

Alcaldes i autoritats tornaran a retre homenatge 
a Rafael Casanova 

Sant Boi tornarà a ser protagonista l'Onze de Setembre 

Els alcaldes del Baix Llobregat 
tornaran a aplegar-se l'Onze de Se
tembre tï Sant Boi de Llobregat amb 
motiu de h celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya. Com cada any, 
els actes de celebració començaran 
amb l'ofrena floral davant la tomba de 
Rafael Casanova a l'església parro
quial de Sant Baldiri. En aquesta oca
sió, l'ofrena comeni;arà a dos quarts 
d'onze del matí. 

Autoritats 
Per aquest acte, han estat convi

dats el president de la Diputació de 
Barcelona, Manuel Royes, el president 
de la Mancomunitat de Municipis de 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Pasqual Maragall, el president del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
Josep Montilla i els presidents de la 
Federació de Municipis de Catalunya, 
Joaquim Nadal, i l'Associació Catalana 
de Municipis, Juli Sanclimens; a més, 
representants dels grups presents al 
Parlament de Catalunya i al Congrés 
de Diputats, de les executives de par
tits polítics i sindicats, i de les insti
tucions i entitats socioculturals locals 
i comarcals. 

A dos quarts de dotze del matí 
tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament 
la rebuda oficial de la X Passejada amb 
Bicicleta, a la qual s'incorporaran les 
autoritats. A continuació, a partir de 
les dotze hores, es procedirà a la inau
guració del nou camp de futbol del 
barri Marianao, 

Rafael Casanova 
Rafael Casanova, que va ser con

seller en cap de la ciutat de Barcelona, 
va viure gran part de la seva vida i fins 
la seva mort a Sant Boi de Llobregat, 
a l'edifici conegut com Can Barraquer. 
Casanova va caure ferit defensant les 
muralles de Barcelona davant les tro
pes borbòniques de Felip V el dia 11 de 
Setembre de l'any 1714. Sant Boi de 
Llobregat va gaudir de l'honor d'aco
llir el primer gran acte públic autorit
zat des de 1939 per celebrar l'Onze de 
Setembre, concretament l'any 1976 a la 
plaça de Catalunya. Des de fa alguns 
anys, tots els Ajuntaments de la co
marca participen en aquest acte con
junt d'homenatge a l'heroi nacional i 
en commemoració d'aquella primera 
Diada pre-democràtica. 

Alçades i autoritats, davant la tomba de Rafael Casanova 

El nou camp de futbol de Marianao 
serà inaugurat durant la Diada 

Un combinat sub-19 del F.C. Barcelona jugarà el partit inaugural 
contra el C.F. Can Paulet 
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EI nou camp de futbol del barri Marianao 
serà inaugurat l'Onze de Setembre amb el partit 
que es disputarà entre l'equip de nova formació 
C. F. Can Paulet, de Sant Boi, i un combinat 
sub-19 del F. C. Barcelona. El partit començarà 
al voltant de les 12 del migdia i comptarà amb 
la presència de les personalitats de la política 
comarcal i metropolitana que s'hauran aplegat 
a Sant Boi per celebrar la Diada Nacional de 
Catalunya. A la tarda, el conjunt de Can Paulet 
s'enfrontarà a una selecció de jugadors pertan-

yets als equips inferiors del R. C. D. Espanol. 
La nova instal·lació, ubicada a la carretera 

del Bori i amb una capacitat per a 500 espec
tadors, substitueix el camp vell de Marianao. 
Durant la temporada vinent, hi disputaran els 
seus partits dos clubs del municipi: la "Unión 
Deportiva Marianao" i el C. F, Can Paulet, re
sultat de la fusió entre les entitats esportives 
"Màlaga Rancho", "Bellota de Oro", "Unión 
Juventud Samboyanense" i "Boisàn". 

COMPRO PISO 
. DE 50 a 200 m2. . CON Terraza o Balcón. 
. DE 4 a 40 Millones. . CON Ascensor o sin èl. 
. DE 2 a 6 Habitaciones. . Exterior o Interior. 
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