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

Sant Boi prepara una nova celebració 
de la Diada Nacional de Catalunya 
L'alcalde ha 
convidat a 
l'ofrena floral 
totes les entitats 
de Sant Boi 

Sant Boi tornarà a ser 
ciutat amfitriona d'alcaldes 
del Baix Llobregat i altres 
autoritats polítiques 
catalanes en la 
commemoració de la Diada 
Nacional de Catalunya. 
L'Onze de Setembre, la 
tomba de Rafael Casanova 
convocarà un cop més les 
forces polítiques i 
ciutadanes, divuit anys 
després del multitudinari 
acte reivindicatiu que va 
tenir lloc a la plaça de 
Catalunya l'any 1976, en 
les albors de la democràcia. 

L'alcalde, Xavier Vila, en nom del 
consistori santboià, ha convocat a 
l'acte oficial de commemoració, en
tre altres; el president de la 

Ofrena floral a la tomba de Rafael Casanova 

Gencralitalde Catalunya. Jordi Pujol; 
el vice-president del Govern 
espanyol. Narcís Serra; els ministres 
Josep Borrell, Jerónimo Saavedra i 
Carme Alborch; cl president de la 
Diputació de Barcelona, Manel 
Roycs; el presidenl de la 
Mancomunitat de Municipis de 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Pasqual Maragall, i el president del 
Consell Comarcal del Baix Llobre

gat, Josep Montilla. També és pre
vista l'assistència de dirigents de la 
Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC) i de l'Associació Catalana de 
Municipis (ACM). 

La llista de personalitats convidades 
es completa amb representants 
d'ajuntaments de la comarca i de 
l'àrea metropolitana, així com dels 
principals ajuntaments catalans; dels 

grups polítics del Parlament de 
Catalunya i del Congrés dels 
Diputats; membres de les executives 
dels partits polítics i dels sindicats i 
representants d'entitats socials, 
culturals i esportives santboianes i 
baix-llobregalines. 

Entitats locals 
L'alcalde, Xavier Vila, ha convidat a 
participar a l'ofrena Horal totes Ics 
entitats de Sant Boi, prop de dues-
cenies. L'ofrena davant la tomba de 
Rafael Casanova començarà entorn 
ires quarts d'onze del matí. Bn aca
bar, les Corals Ressò i Renaixença 
interpretaran adins l'església el Cíííjí 
dels Segadors. Seguidament, les 
autoritats s'adreçaran cap a la Ram
bla, on és prevista una ballada de 
sardanes. 

Passejada 
L'Onze de Setembre tindrà lloc també 
la tradicional Passejada amh Bici
cleta, que enguany arribaa la tretzena 
edició i que habitualment congrega 
més d'un miler de persones, essent 
una de Ics proves més populars de les 
que es disputen a la ciutat. La 
passejada començarà a les deu del 
matí a la plaça de Catalunya. 

UAplec de 
Sant Ramon 
tanca amb èxit 
la programació 
estiuenca 

U nes tres mil persones van 
congregar-se el darrer 

diumenge d'agost a la muntanya 
de Sant Ramon per a gaudir-hi 
del tradicional Aplec, que 
enguany arribavaalaSSaedició. 
En aquesta ocasió, el pregó va 
ser preparat i llegit per alumnes-
treballadors de l'Escola Taller. 
D'altra banda, membres de 
l'Associació Santboiana de 
Voluntaris van oferir el seu 
suport a diverses tasques 
organitzatives. Paral.le-lament» 
es va disputar laXVIaPu/üí/aa 
Peu a Sant Ramon, amb la 
participació de més de mil per
sones. 

L'Aplec de Sant Ramon va po
sar punt i final a la programació 
Viu l'Estiu a Sant Boi,organit
zada per l'Ajuntament. Durant 
els mesos de juliol i agost, els 
ciutadans han pogut gaudir 
d'activitats musicals i de ball, 
màgia, desfilades de moda, 
sortides culturals, etc, amb un 
important èxit de participació. 

Gimnnsio 
flerobic 

3 fliueles / 16 hords senidnales 

Sueca 
U fliueles / S9 haras semanales 

Gim Jazz 
2 Riueles / 6 horas semanales 

Jazz 
I diuel / 3 horas semanales 

Taeh®UIondo 
H niueles /15 horas semanales 

Danza 
UariQs niueles /10 horas semanales 

FisiocultunsTTio 

Ç8 horas semanales 

En total te ofrecemos W\ horas semanales fiTïTi/ililMílilll:jir.^.i:4i:íiiímiMim-^iinl·.-tnrïm 

Gim CLUB 
C/RvdoHBolanas.m 

«PReCIQS 
Rdultos desde HBOQ Ptas 

Ueteranos [« de 50 afíos] 3.000 Ptas 
Infantiles desde 3.800 ptas 

inscRiPcion GRHTIS 

• SGRUICIOS 
QuiroTTiasdjistdSO® descuento 

niédico exclusiuo gimnasio 
[socios anttguedad supenor a 3 meses] 

U.U.n. y SHUHR 6RHTIS 

>H0RRRIQ5 
Horario Gimnasio mmterrumpido de 9 a 2H h. 

Horario recepción de IS'30 a 21 h, 
TELeFOnO / FflX / COnTESTflDOR 24 h. 

640 so 45 
Te informaremos sin compromiso por telefono Q te mandamos la mformación a tu casa. 




