
SelBtnbre 1995 
Viure Sant Boi 

O N Z E D E S E T E M B R E 
.3*-: 

^ 

XIVa edició de 
la Passejada 
amb Bicicleta 

L 'Onze de Setembre es 
farà la ja tradicio
nal Passejada amb Bici-

cleta^ que aquest any arriba a la 
XIV edició. La Passejada és una 
de les proves més populars que 
es disputen a la localitat, ja que 
aplega cada any unes mil cinc-
centes persones. 

La sortida tindrà lloc a les 10.00 
hores des de !a U.E. Santboiana, 
per la part del carrer Cerdanya. 
El final del recorregut estarà 
emplaçat al carrer Baldiri Aleu. 

La prova està organitzada pel 
Patronal Municipal d'Esports, 
amb el suport del Club Ciclista 
Sant BüL, l'Associació Sant
boiana de Voluntaris, la botiga 
Púber Sports i la Diputació de 
Bprcelüna. 

Sant Boi, protagonista de 
la diada nacional catalana 
L'alcalde ha 
convidat les 
entitats a 
participar en 
l'ofrena floral 

L*heroí nacional 
Rafael Casanova, la 
tomba del qual es 

troba a l'església 
parroquial de Sant Baldiri, 
va dirigir la defensa de 
Barcelona durant la 
Guerra de Successió, que 
va acabar amb la derrota 
de les íropes catalanes per 
les del rei Felip V , r 11 de 
setembre de 1714. Aquesta 
data es va convertir en un 
símbol de la pèrdua de les 
llibertats a Catalunya. 
Aquest mateix dia, l'any 
1976, a les portes de 
l'arribada de la 
democràcia, una multitud 
de persones va omplir la 
placa de Catalunya de la 

—mós n í b e r t a t i a u t o n o m i a . 

Ofrena floral a la tomba de Rafael Casanova 

Any rere any, Sant Boi rep alcaldes, 
autoritats i entitats per celebrar la 
diada i participar en l'ofrena tloral a 
la tomba del conseller Casanova. 

L'alcalde, Xavier Vila, en nom dels 
alcaldesdelacomarca, ha convidat a 
aquest acte el president de la Gene
ralitat, Jordi Pujol, i els ministres 
Josep Borrell, Joan Lerma i Carmen 
Alborch. També han estat convidats 
el president de la Diputació de B;u"-
•c^h^-•• M'uiíií-I Royes; o\ iL' la 
Mancomunitat de Municipis de 

l'Àrea Metropolitana, Pasqual 
Maragall; el del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, Josep Montilla i 
els de la Federació de Municipis de 
Catalunya i l'Associació Catalana de 
Municipis, entre d'altres. A més. es 
preveu l'assistència dels alcaldes del 
Baix Llobregat i de les principals 
poblacions catalanes, La llista de 
convidats inclou representants dels 
grups polítics, del Congrés dels 
Diputats.del Padamentde Catalunya 
i^ieVilnronea. així comde les entitats 
de Sant Boi. 
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L'Aplec de Sant 
Ramon tanca 
l'estiu amb èxit 

U nes tres mil persones 
van participar el 3 de 
setembre en el 59è 

Aplec de Sant Ramon, que tanca 
la programació Viu l'Estiu, im
pulsada per l'Ajuntament en els 
mesos de juliol i agost. El pregó 
va estar a càrrec de la U.E. ' 
Santboiana. entitat que comme- ' 
mora enguany el 75è aniversari. : 

Pujada a Peu 
Paral·lelament, es va disputar la 
XVI Puj ada a Peu a Sant Ramon, 
amb una participació de més de ; 
mil persones i un circuit diferent % 
a l'habitual, a causa de les obres i 
que es fan ala muntanya. També i 
van tenir lloc la resta d'activitats -• 
tradicionals de l'Aplec: l'acam
pada, la Santa Missa, l'audició 
de sardanes i la festa dedicada 
als més menuts. 
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SANT BOI 
HORARIO GIMNA5IO ININTERRUMPIDO DE 9 a 22 h. 

OTROS SERVI Cl OS DEL 
GIMNASIO 

, * * 
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GIMNASIO 
• AERÒBIC 

3 niveles / 17 horas semanales 

• SUECA 
4 niveles / 21 horas semanales 

• GIM JAZZ 
2 niveles / 6 horas semanales 

• FULL-CONTACT 
1 nivel / 4 horas semanales 

• TAEK-WONDO 
4 niveles / 15 horas semanales 

• DANZA 
Vòrios niveles / 4 horas semanales 

• FISIOCÜLTÜRISMO 
68 horas semanales 

• ZONA CARDIOVASCULAR 

SAUNA GRATIS 

Ü.V.A. 

MEDICO 
• SEGUIMIETO MEDICO PERSONALIZADO 

• TRATAMIENTO: 
- OBESIDAD 
- CELULITIS 
- REAFIRMACION 

TRANSICION 
Translclon: Un aparato conocido en todo el mundo por sus excelentes 

resultados en traiomientos de adelgazamíento y forlolecimiento corporal. 

En tan solo 15 minutos, permile remodelar cualquier zona del cuerpo 

con exceso de teiido adiposo, eliminando cenlímetros de formo inmediata 

desde la primera aplicación. 

• REAFIRMACION MUSCULAR 

• CELULITIS, ADELGAZAMÍENTO, etc. • * • 




