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O N Z E D E S E T E M B R E 

L'ofrena floral aplegarà alcaldes i autoritats davant la 
la tomba remodelada de Rafael Casanova 
L'heroi nacional de Catalunya va morir a la nostra ciutat ara fa 250 anys 

Alcaldes del Baix 
Llobregat i autoritats 
polítiques catalanes 
tornaran a aplegar-se 
rOnze de Setembre a la 
nostra ciutat per 
commemorar la Diada 
Nacional de Catalunya. 
Enguany es compleix el 
250è aniversari de la mort 
a Sant Boi de Rafael 
Casanova, enterrat a 
l'església parroquial de 
Sant Baldiri. Al juliol, es 
van dur a terme obres de 
millora i acondicionament 
a la tomba de l'històric 
dirigent català. La 
tradicional ofrena floral 
està prevista per les 10.30 
hores del matí. 

A í'acle hi han estat convidats el 
president de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Pujol, el 
vicepresident de! Govern, Narcís 
Serra, i els ministres Josep Borrell, 
Jerónimo Saavedra i Carme Alborch 
i el consellers del govern de la 
Generalitat; cl president de la 
Diputació de Barcelona, Manel 
Royes, cl de la Mancomunitat de 

Municipis de l'Àrea Metropolitana, 
Pasqual Maragall i el del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, Josep 
Montilla. També assistiran a l'ofrena 
els màxims dirigents de la Federació 
de Municipis de Catalunya i de 
l'Associació Catalana de Municipis, 
representants dels grups polítics 
presents al Parlament i al Congrés 
dels Diputats, de les executives de 
partits polítics i de sindicats, i 
membres d'institucions socials i 
culturals de Sant Boi i de la comarca. 
L'Ajuntament vol potenciar la 
participació de les entitats locals en 
aquest homenatge. Les corals Ressò 
i Renaixença clouran l'acte amb la 
interpretació de l'himne d'Els 
Segadors. Posteriorment, les 
autoritats inauguraran la biblioteca 
municipal Maria Aurèlia Capmany. 

A Sant Boi se celebra la Diada Na
cional des de l'any 1976, quan totes 
les forces polítiques i ciutadanes ca
talanes van convocar a la plaça de 
Catalunya un acte multitudinari de 
caràcter reivindicatiu . Rafael 
Casanova, conseller en cap de Bar
celona durant el setge de les tropes 
borbòniques, va viure a la nostra 
ciutat durant bona part de la seva vida. 

Les obres han 
recuperat la 
imatge de la 
Pietat 
L'ofrena floral tindrà lloc 
enguany en un recinte 
recentment remodelat. Durant el 
mes de juliol, als voltants de la 
tomba es va substituir l'antic 
paviment, es va recuperar la 
imatge de la Pietat i es van 
col.locar plafons explicatius i 
una placa commemorativa. 

En el 250è aniversari de la mort 
de Rafael Casanova, s'ha volgut 
restituir la Pietat com a imatge 
principal de la capella del mateix 
nom, on és enterrat el conseller. 
La imatge mostra el dolor de la 
Verge sostenint el cadàver del 
seu fill. L'antic altar, realitzat als 
voltants del 1670, va quedar 
destruït al juliol de 1936. Estava 
presiditperuna Pietat, escortada 
per un Sant Llorenç i un Sant 
Ignasi, i amb la part baixa dedi
cada a l'Assumpció. 

La intervenció ha inclòs també 
la col.locació d'un pedró 
commemoratiu del 250è 
aniversari, lliurat per la Vila de 
Sant Boi. 

Aspecte de la tomba remodelada 
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* 4 habitaciones, Bano, Aseo, Cocina equipada, Madera 
noble, Ascensor, Terrazas independientes, Exteriores, 

Solo 8 vecinos 
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Información todos los días en la misma obra 
Telefono 630 44 66 

C/ Montmany, 10 (Junto Ambxilatorio) 

MATRÍCULA OBERTA SETEMBRE del 6 al 26 

^o^y^ih 

I CURSOS MATI 
I CURSOS DISSABTES 
I INTENSIUS FIRST CERT 
I TÈCNIQUES EXAMEN 

• Proticiency 
• . Preliminary 

.Certiflcateof ADV. E. 

• CLASSES EMPRESES 
I CURSOS ESPECIALS NENS 
I SERVEI GRATUÏT DE: 

• Biblioteca 
• Audioteca 

• Vidíoteca 
I BORSA DE TREBALL 
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