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ESPORTS 
# Passejada amb bicicleta 
Dimecres 11 de setembre. Sortida: 
10.00 h. des del camp de la UES 
(carrer de laCerdanya). Organitza: 
Patronat Municipal d'Esports; 
Col .laboren: C "C Sant Btii, Ass. 
Santtxïiana de Voluntaris. 

POESIA 
# Recital Poètic de Tardor 
Divendres 27 de setembre. 19.30 
h. Lloc: seu del Consell de Barri 
Cemre (rambla Rafael Casanova, 
8). Amb la participació dels 
tcnulians del Consell de Barri 
Centre i de membres de diverses 
entitats convidades. En acabar 
Tacte, hi haurà un aperitiu. 

INFANTS I JOVES 
# Curs de periodisme 
El Cusal Infantil i Juvenil de 
Marianao organitza, amb el su
port de l'Institut Català del Vo-
luntariat. un curs de periodisme 
juvenil, amb tallers experimentals 

O N Z E DE SETEMBRE 
• Trobada de Bestiari 
Dracs, un Galigot, unacucafcra i fins 
i tot un pollastre. Coincidint amb la 
celebració de ta diada. Sant Boi es 
convertirà en Tescenari de la IV 
Trobada de Bestiari del Baix 
Llobregat. Una senyera pirotècnica 
s'encendrà a la pla(;a Catalunya en 
finalitzar l'acte polític de la diada i 
iniciarà la festa pirotècnica. 
Seguidament, el president de la Coor
dinadora de Bestiari del Baix Llobregat 
farà la lectura del pregó. Totes les 
colles de percussió faran una entrada 
conjuntaque iniciarà un correfoc fins 
al parc de la Muntanyeta. La Coordi
nadora aglutina actualment divuit 
bèsties.La Cucafera de Begues, 
nascuda a finals dels anys 40. n'és la 
més veterana. Els dos dracs sant-
boians. el Rufino i el Pepitu, estan en
tre les bèsties mésjoves. El Pepitu va 
intervenir a les cerimònies dels Jocs 
Olímpics i Paralimpicsdcl92. El Rufino 
és el drac de F Escola Montbaig, 
nascut enguany. 

B A N C O DE SANGRE 
# Campana de extracción 
El Banco de Sangre del Servei 
Català de la Salut reali/arà a partir 
del próximo20deseptiembre una 
nueva camparia de extracciones de 
sangre en nuestra población. El 
calendario es el siguiente: 
Dia 20. Ciutat Cooperativa (ma
riana y tarde) 
Dia 21 . Plaça de Catalunya (ma-
nana y tarde) 
Dia 22. Casal de Barri Marianao 
(manana y tarde) 
Dia 23. Camps Blancs/Casablanca 
(tarde) 

Sant Boi respondió solidariamente 
a la última camparia, realizada en 
julio. cuando se duplicaron pràcii-
camente el número de donaciones 
obtenidas en anteriores ocasiones. 
En aquella ocasión, 347 personas 
donaron sanre. Los responsables 
del Banco de Sangre esperan man-
tener, e incluso incrementar el nú
mero de donaciones. 

T E L È F O N S D' I N T E R È S 
n " " • " •-- . - ^ 

Ajun tamen t 640 (K) 00 
In formac ió 0 10 
Policia Municipal 0 9 2 
Pol ic ia Nac iona l 091 
B o m b e r s 0 8 5 
Jutjats la Instància 654 04 61 
Hospital de Sant Boi 661 52 08 
Creu Roja 652 13 II 
Avaries l lum.Moscca 630 41 60 
Aigües 654 27 53 
Pompes fúnebres 640 75 54 
ï^àdio Tax i Sant Bo i 630 00 00 
Ràdio Taxi Baix Llobregat 630 30 30 
Ràdio Sant Boi 654 16 00 
Normal i tzac ió Lingüíst ica 654 65 61 
Telèfon Net 630 45 45 
Servei d'Informació .luvenil "El Punt" 654 28 28 

T o t a la informació de la diada 

ala X A R X A INTERNET 

http://www.abaforum.es/dimpres/ 
santboi 

635 12 00 Nou telèfon de l'Ajuntament a partir d'octubre 

S A B Í E U Q U E... 

De com es 
a Sant Boi en 

Nou de setembre de 1976. Lis 
membres de l'Assemblea De-

mocràtieíi de Sani Boi són a un lo
cal del carrer de Pau Claris de Bar
celona. Preparen cartells per a la 
celebració de la diada, que tindrà 
lloc al parc de la C'iuladcl!;i e! dia 
11. per primer cop després de qua
ranta anys. Aleshores reben la \i-
sita de Miquel Sellarès. un dels 
organitzadors de l;i diada i un dels 
negociadors amb el governador 
ci\ i! de Barcelona, Salvador 
Sànehe/ Teràn. Sellarès pregunta: 
«On hi ha una plaça gran i ampla 
en aquest poble'.'». La decisió ja 
s'ha pres: la diada tindrà lloeaSant 
Boi. a la placa de Catalunya. 

Fou Josep Benet, un altre dels 
organitzadors, qui \a fer la 

proposta al governador civil, 
després de sentir-lo dir que si la 
diada no estigués prc\ ista 
justament a Barcelona, tot plegat 
fóra més senzill. Li van prendre la 
paraula. A Sant Boi havia viscut 
els darrers anys de vida i lia\ia 
mort Rafael Casanova, enterrat a 

va organitzar la Diada del 76 
menys de quaranta -vuit hores 

1 
E L S M É S petits D E S A N T B O I 

Relació de nens i nenes nascuts darrerament a Sant Boi 

Tesglésia de Sant Baldiri. El govern 
va acceptar. 

Tot s'accclcra. Fs treballa a marxes 
forçades perquè lot estigui 

preparat. Hi ha una reunió a 
rAjuntament amb l'alcalde, un altre 
representant municipal, cl sergent de 
latiuàrdia Ci\il, un militar de la ca
serna i membres de l'Assemblea De
mocràtica de Sant Boi i de la comissió 
organitzadora. "Llis creien que la 
gent no es desplaçaria massivament 
finsa Sant Boi i que la diada seria un 
fracàs", explica .laume R. Rabassa. 
Ull dels assistents a aquella reunió. 

Però aquella diada \a passar a la 
història. "Hi havia una gran 

expectació. Des de primera hora de 
la tarda no \a parar de venir geni per 
tots els mitjans", diu Vicenç Bon. un 
altre santboià que guarda un record 
especial d'aquella jornada. Prop de 
cent mil persones van ser-hi presents. 
"Jo no vaig veure res perquè estava 
a l'església, l'orinava part del servei 
d'ordre per protegir la tomba de Ca
sanova -recorda Rabassa-. Vaig 

ha\er de senlir-ho per Ràdio Bar
celona, que n'anava emetent frag
ments, i també estava en contacte 
mitjançant un walkic-lalkic i sentia 
els crits i els parlaments». 

La nit abans itn havia quedat 
^reparat. Però l'endemà \an 

aparèixer alguns cartells i indica
tius de direcció despenjats. Ai Gato 
Negro algú havia preparat un ma
talàs de claus i xinxetes. «Teníem 
por que els fatxes reventessin Tac
te, perquè el sometent i la (iuàrdia 
de ITanco tenien bastant força a 
Sant Boi. Però finalment no va 
haver-hi cap problema important». 

3 juny: Ana Pérez Blàzquez, Miriam 
Pérez Blàzquez, Melanie Pérez 
Blàzque?:, JesiJs Manuel Tomàs 
Lavi 1 la, Antonio Àl varez Femàndez 
4 juny: LaiadeLeónMairena 
8 juny: Àlex Reyes Sànehez, Eric 
Reyes Sànehez 
9 juny: Javier Delgado Osorio 
10 juny: Yasin Ouali Yahyaoui. 
Àngel Pérez del Canto 
12 juny: Eva Castany Ruiz 
13 juny: Silvia Paniagua Sangiao, 
Bàrbara Corehero Ruiz 
14juny: Enrique MuiïozCuevas 
15 juny: Adnàn.lunyentTello 
16 juny: Aiior Manin Martin. Jai-
me Guerrero Martínez 
17 juny: Eric MurilloGuilera, Alex 
OÜach Fernàndez, Rubén 
Rodríguez Molina 
18 juny: Esther García Calte. 
AlcxanderFemàndezRuiz 
19juny:MarCarrióGarcía.Melania 
Archilla Rodríguez. Marina Flores 
Vera, Judit Grau Vives, Raquel 
Jiménez Méndez 
21 juny: Sofia Díaz Bonilla 
22 juny: MélaniLidónGonzalez 
23 juny: Víctor Expósito Herrera 
24 juny: Xènia Bouza Palomo 
25juny:Jonathan Morales Jiménez, 
David Rigol Pallejà, Mar Grau 

Gonzalez, Àlex Gonzalez Gonzàlez 
26juny: Daniel Petit Juàrez,Jorge 
lomé Blanco, Elena Martínez 
Gaizolio 
27 juny: Quique Heredia Flores 
1 juliol: Daniel Gutiérrez Ramírez 
2 juliol: Sergi Vila Brianzo 
3juliol: Estela Montserrat Sànehez 
Machado 
4 juliol: Carlos Osuna Carrasco, 
Alberto Martín Arenas 
Sjuliol: Antonio Gonzàlez Delga
do. Nuría Ferrer Lorca 
6 juliol: Enrique Cortes Moreno 
7 juliol: Mònica Uribe Baqué 
9juHol: Mar Almansa Llamas, Joan 
Viscarri García 
lOjuliol: Beatríz Calvo Carrasco, 
Javier Ramírez del Río, Rubén 
López Gàlvez. Sandra Moríllas Hi
dalgo, Pere Belmonte Martínez 
11 juliol: Laia Ros Marinc, Mireia 
Ros Mariné. Roger Farrés Gallar
do, Ricard Rodríguez Moneliis, 
Oliver Codina Morillo 
12 juliol: Nelson Pino Pérez, Joel 
Lavado Soriano. Víctor Àlvarez 
Vàzquez 
13 juliol: Montserrat Romeu 
Rozalen 
ISjuliol: Eric Sànehez Quinonero 
16 j uliol: Andrea Ruiz Pérez 
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La diada, a la ràdio 

J L 

Ràdio Sant Boi serà present en tots els actes de celebració 
d'aquest Onze de Setembre. Des del 96.1 de la FM, Femissora 
municipal ens farà arribarlcsparaulesdels màxims responsables 

de la política catalana actual; els esdeveniments d'aquest Onze de 
Setembre del 96, minut a minut, i les veus dels protagonistes de la primera 
diada democràtica. Així mateix, l'emissora municipal farà un seguiment 
exhaustiu, del'11 al 15 de setembre, dels concerts del festival Altaveu 96, 

http://www.abaforum.es/dimpres/


setembre 1996 Viiuï Sani Boi 

X X ANIVERSARI I I DE SETEMBRE DE 1976 

Catalunya commemora a Sant Boi aquella diada 
que va canviar el signe de la nostra història 
Imatges per a lo història 

Uacte central se 
celebrarà, a partir 
de les sis de la 
tarda, a la plaça 
de Catalunya 

E l proper O n / e do 
Se í embic es 
conimemoiae l 
20è aniversari 
de la };ran 

manifestació que es va fer a 
la plaça de C'atalunva de 
Sant Boi l'any 1976". Aquell 
va ésser el primer »íran aete 
queaplejià una autèntica 
multitud en demanda de 
llibertat, democràcia, 
amnistia i la recuperació de 
les llibertats nacionals de 
Catalunya. I va ésser també 
un acte unitari en el qual 
eren presents totes les 
forces polítiques i socials 
quehan \er tebra t 
posteriorment les 
institucions democràtiques 
doCatalunya. 

V ini anys després, membres de toies 
les forces poliíiqiies ;mih represen
tació a les nostres insliluelons (C'iU, 
PSC. PI'. K i I R O . constituïdes en 
comitè orgaiiil/attord'aqiiesiiuiiadn. 
hun cün \oca t els pobles i els 
c iutadans de Catalunya a una 
celebració que pretén recuperar aquell 
esperit unitari que \a animar la diada 
del97ó. 

El president de la Cieneralitai de 
Catalunya. Jordi Pujol, el president 
del Parlament de Catalunya. Joan 
Raventós, i l'alcalde de Sant Boi, 
Xavier Vila, presidiran els actes 
commemoratius d'aquesta celebra
ció. 

A c t e centra l 
L'actc central es celebrarà a partir de 
les sis de la tarda a la plaça de 
Catalunya. Començarà amb una 

La diada de 1976 va aplegar una mu l t i t ud reclamant l l ibertat , amnist ia i Estatut d' Au tonomia 

exhibicióeaslellera en la qu;il partici
paran les colles Minyons de Terrassa. 
Rordegassosde Vilanova, Castellers 

de Castelldefels i Castellers de Sant 
Boi. Seguidament es farà un aete 
polític presentat pel periodista Ma
nuel Campo \idal- Hiin!cr\indrane!s 
presidents Lk la Generalitat i del 
ParlamenideCataliinya. Jordi Pujol i 
Joan Raventós. respeeti\anienl. cK 
líders dels partits polítics actuals i 
Pere Poilabella. en representació dels 
(irganit/adors de la diada úc 1*076. 
I.'alcalde de Sant Boi llegirà un 
mani fest conÍLint subscrit pels partits 
poliíies i sindicals, i redactat per 
l'eseriptor Ignasi Riera. 

O r i o l M a r t o r e l l 
Per al coronament d'aquest acte 
esta\a pre\ista la intei·pretació del 
cant de /-.Vv Scíiailor.'i sot;i la direcció 
d'Oriol Martorel I. que també ho va fer 
l'any 1 ^)76. L'.Ajunlamenl de Sani Boi 
lamenta profundament la moil del 
músic caialàque.malgratel seu delicat 
estat de salut, havia acceptat la 
invitació de participar en els actes de 
la diada. En una carta tramesa a 
l'alcalde XavierVila.a final juliol. Oriol 
Martorell acceptava "amb molt de 
goigdefonnarpartdet Comitè d'Honor 
del 20è aniversari d'aquella inobli
dable diada nacional del 76 i d'aquells 
multitudinaris.SVgí/í/orv... És un dels 
records més emotius de la meva vida 

i una de Ics efemèriile> cabiJaK en la 
història LIC hi Coral Sant Jordi", 

Despí és de l 'aete poli l íe es 
pronuneiaià el pregó del fesiixal 
Altaveu 96, al qual seguirà el primer 
concert, a càrrec de les corals Sant 
Jordi, Renaixença i Ressò. Després hi 
haurà una espectacular actuació, en 

el mare de la IV trobada de Bestiari 
del Baix Llobregat, que encendrà una 
senyera pirotècnica a la mateixa plaça 
de Catalunya i iniciarà unacerca\ i la 
per di\ crsos carrers de la població. 

Al mati tindrà lloc. com cada any. la 
tradicional ofrena davan t la tomba de 
Rafael Casanova. Postcriormcíi 

l'alcalde i el consellerde Cultura. Joan 
Maria Pujals. descobriran una placa 
aCan Banaquerpersinibolit/arl'inici 
de la rehahilitaeióde la masia, adqui
rida per l'Ajuntament per convertir-
la en el museu històric de la ciutat. 

E x p o s i c i ó 
l.a diada de 1976 es rect>rdarà 
mitjançant una exposició retrospec
tiva, amb les millors fotografies 
d'aquella manifestació iclstexiosdels 
oradors que hi van intervenir, aixi 
com el missatge del president 
Tarradellasdcsde l'exili. L'exposició 
es mostrarà durant la jornada a l'av in-
guda de l'( )n/.e de Setembre (al costat 
de la mateixa plaça de Catalunya). HI 
dia 10 de setembre, a més. es 
presentarà públicament la biografia 
de Rafael Casaiuna. escrita per 
l'historiador saniboià Caries Serrct. 

ï.n una caria tramesa als santhoians. 
l'alcalde demana "que aquest dia als 
balcons i o llnestres de Ics \ ostres 
llars, hi llueixi la senyera i aixi mateix 
useoiu idoa participarà l'acte central 
de celebració d'aquesta diada". 

[ADA DE L'ONZE DE SETEMBRE 

D i m a r t s . 10 d e s e t e m b j i g 

• 9 h P resen tac ió del l l i b re 
biogràf ic sobre la f igura de Ra
fael Casanova, de Carles Serret. 

SiiUitie Plens LÍU r.'\jiinI;inK'ni de Sant 
l ioi . 20 h i a les 21 h Arr ibada de 
la f lama de l'Onze de Setembre. 
Església de Sant líaldiri. 
Dimecres . 11 de se tembre 

• Recepció a les autor i tats i 
e ls representants d'ent i tats que 
par t ic iparan a l 'ofrena f lora l . 
Jardins de la Torre del Sol. 1(1 h 

• Ofrena f loral a la tomba de 
Rafael Casanova. Lsglésia de Sant 
Baldin, 10.30 h 

• Visita de les autor i tats a Can 
Barraquer, casal del Rafael Ca
sanova. 1 1.30 h 

# B a l l a d a d e s a r d a n e s i 
exti ibició de punts l l iures. IMâ a de 
l','\junlameiu 12 h 

# Diada castel lera: Minyons de 
Terrassa, Bordegassos de Vi la
nova, Castellers de Castel ldefels i 
Castel lers de Sant Boi . P[a.,a de 

tatalunya. 18 h 

• Acte polít ic. Presentació: Ma
nuel Campo Vidal . In tervencions: 
J o r d i P u j o l , p r e s i d e n t de la 
G e n e r a l i t a t ; J o a n R a v e n t ó s , 
president del Parlament; Xavier 
Vila, alcalde de Sant Bo i ; l íders 
dels part i ts pol í t ics a Catalunya i 
representants de l 'organització de 
la diada del 76. l'Iaça de Catalunya. 
19.30 h 

• Interpretació del cant d'Els 
Segadors, a càrrec de les corals 
santboianes Renaixença i Ressò 
I la Coral Sant Jord i . Plaea de 
Catalunya. 20.30 h 

# Pregó Al taveu i concer t a 
càrrec de les corals Sant Jo rd i , 
Renaixença i Ressò. Plaea de 
C'aiaiiinya, 20.35 h 

• IV Trobada de Bestiar i del 
Baix Llobregat. Plai,'a de Catalunya, 
21.30 h 

• Exposició fotogràfica Diada 
de 1976. A V. On/e de Setembre (prop 
de la plaça Catalunya), tot el dia. 

file:///idal-
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MANIFEST conjunt subscrit per par t i t s polítics i sindicats 
Onze de S e t e m b r e de 1996 

M 
ilcrsiniilersde 
persones, que 
arribaven d'aiTcií 
de Catalunya, es 

concentraven. !:t tarda de 1* 11 de 
setembre de 1 ^76. a la plaça de 
Catalunya de Sant Boi de 
Llobregat, Helicòpters de les 
Forces de Seguretat de IT.stat 
sobrevolaven la plaça, atapeïda 
de gent amb senyeres catalanes, 
amb pancartes, amb banderes 
xilenes, amb banderes andaluses 
i extremenyes cosides a la 
senyera: tot era a punt per 
celebrarel primerOnzede 
Setembre de la ntn a era, el primer 
On/e de Setembre després de la 
mori del dictador. Lamegafonia 
repetia les músiques i les lletres 
més emblemàtiques de la Nova 
Cançó. La resposta de la gentada 
era el crit unànime de 
l'Assemblea de Catalunya: 
«Llibertat, Amnistia, Estatut 
d'Autonomia». Lren corejades 
també les crides a favor del 
retorn del president de la 
Generalitat. Josep Tarradellas. o 
les mostres de solidaritat amb 
Xile. poble germà a qui el general 
Pinochet havia arrabassat la 
llibertat un altre onze de 
setembre: el de 1973. 

La impressionant manifestació 
pacifica de fa vint anys tenia 
caracteristiques ben especials: 
# tenia lloc a Sant Boi de 
Llobregat, on hi ha enterrat cl cos 

de Rafael Casanova, conseller en 
cap. que l'11 de setembre de 1714 
havia encapçalat la resistència 
heroica de la ciutat de Barcelona 
contra les tropes de Felip V; 

• ala comarca del Baix Llobregat, 
capdavantera de les mobilitzacions 
obreres durant els darrers quinze 
anys de! franquisme: 

• havia estat organitzada per 
l'assemblea de Catalunya i perla 
Coordinadora de Forces Politiques 
de Catalunya, des de l'esforç 
generós de la unitat; 

• comptava amb la mobilització 
de tots els sectors socials catalans 
que lluitaven a favor de les 
llibertats pera Catalunya: 
organitzacions socials, polítiques i 
sindicals, associacions de veïns. 
comunitats de base. col·lectius de 
joves, artistes destacats, 
representats dels diferents col·legis 
professionals, etc. 

Si les paraules dels oradors 
recordaven els principis de 
fidelitat als ideals col·lectius que 

ha\ien fet possible aquella 
manifestació, tolerada per les 
autoritats, reticents tothora, 
dei\a\ en clar un altre missatge: 
eren moltes i molls, nascuts a 
Catalunya i nascuts lluny de 
Catalunya, els que lluitaven a 
fa\or de les llibertats d'un poble, 
pliiial. tolerant, disposat a 
emprendre, des de la 
cooperació, la dificil 
reconstrucció nacional. 

Quan Oriol Mailorell ensenyava 
a cantar Els Sc^^aJors. els uns i 
els altres torna\en a aprendre i a 
entonar rhimne de tothom. 
Quan, tres anys més tard. era 
apro\at l'Estatut d'Autonomia 
de Catalunya, aquest rellectia en 
el seu preàmbul el missatge bàsic 
d'aquell On/e de Setembre, a 
Sant Boi de Llobregat, i e! 
projectava, col·lectivament, cap 
al futur de la nostra nació: 

«En aquesta hora solemne en 
què Catalunya recupera la seva 
llibenat. cal retre homenatge a 
tots els homes i dones que han 
contribuït a fer-ho possible. (...) 
EI poble català proclama com a 
valors superiors de la seva vida 
col·lectiva la llibertat, lajusticiai 
la igualtat, i manifesta la se\a 
voluntat d'avançar per una via 
de progrés que asseguri una 
qualitat de vida digna per a tots 
els qui viuen, resideixen i 
treballen a Catalunya». 

Una flama cremarà 

permanentment 

davant la tomba de 

Rafael Casanova 

L a commemoració del 
vintè aniversari de la 
Diada de 1976 irradiarà 

amb llum pròpia en la nostra 
memòria col·lectiva: una llama 
cremarà des del proper dia 10 de 
setembre, de manera pemianent, 
davant la tomba de Rafael Casa
nova, a l'església de Sant Baldiri. 

La flama serà portada des de 
Cardona fins a Sant Boi a mans 
de membres d'Omnium Cultural. 
La població de Cardona va ser 
l'última en capitular davant dels 
felipistes el 18 de setembre de 
1714. El fet és recordat en un 
monument, que va ser retirat 
durant la guerra civil i tornat a 
instal·lar l'any 1956. camufiat 
com a font pública. 

Llibertats 
L'any 1991, membres del Memo
rial 1714d'OmniumCulturalvan 
proposar a l'Aj untament de Car
dona institucionalitzar l'encesa 
de les llenties perals màrtirs de la 
Pàtria. Aquest foc, que resta 
encès penmanenment al 
consistori d'aquella localitat, és 
portat cada any fins al Fossar de 
les Moreres i enguany arribarà a 
Sant Boi on, com a Cardona, 
"mentre Cata lunya t ingui 
l l ibertats , c remarà aquesta 
flama." 

E L S P R O T A G O N I S T E S D E L A D I A D A D E L 7 6 

Sellarès: "La Diada es va preparar en dos dies gràcies a l'Assemblea Democràtica de Sant Boi" 
Benet: "La manifestació de fa vint anys va canviar moltes coses" 

Miquel Sellarès, 
Josep Benet i Pere 
Portabellavanser, 

juntament amb Jordi Trias 
Saí;nier, els membres de la 
Comissió On/e de Setembre 
de 1976, encarreíjats de 
negociar amb les autoritats 
de Madrid la le^alit/ació de 
la diada. Rn la 
commemoració del vintè 
aniversari de la diada de 
Sant Boi, els protaj^onistes 
recorden alguns detalls 
d'aquella data històrica. 

Sellarès explica que la primera 
intencicS de l'organit/ació era celebrar 
lamanifestacióal parc de la Ciutadella. 
però davant la negativa de les 
autoritats del govern central es va 
decidir fer-la a Sant Boi. Sellarès 
afirma que, amb només un o dos dics 
de marge, va ser possible en bona 
part gràcies al'esfort; de l'Assemblea 
Democràtica de Sant Boi. 

"La negociació amb els cossos i 
forces de seguretat de rF:stat i les 
decisions que es van prendre es van 
canalitzar a través meu", explica 
Sellarès. que l'Onze de Setembre de 
1976 va coordinarels serveis d'ordre. 
La concessió dels serveis de seguretat 

a les forces democràt iques de 
Catalunya va ser un dels elements 
que van fer possible el bon resultat 
de la diada. 

La diada unitària 
L.a diada del 7fi a Sant Boi va ser tol 
un èxit de públic, ja que prop de cent 
mil catalans van apropar-se fins a 
Sant Boi. La diada del 76 també cons
tituí un èxit de normalitat democràtica. 
"Va ser aixi perquè va haver-hi una 
explosió democràtica, la gent estava 
il·lusionada." 

Perexemplificarlabona voluntat dels 
membres del servei d'ordre. Sellarès 
recorda una anècdota que 1 i va ocórrer 
aquell dia amb un grup d'uni\·ersitaris 
que tenien cura del transformador 
d'energia elèctica. Ol·iiïn ja feia hores 
que tot l'acte s'havia acabat, una noia 
SC li va apropar i li va preguntar si ja 
es podien retirar. Una il·lusió i unes 
ganes de treballar per la democràcia 
que Miquel Sellarès considera 
esgotades en l'actualitat. "Aquesta 
desmarcació d'una gran part de la 
nostra joventut que no es sent moti
vada perla política em preocupa moll". 
Aixi també. Sellarès se sent decebut 
amb l'actual panorama polític i creu 
que la commemoració del vintè 
aniversari de l'On/e de Setembre a 
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de Barcelona 

\ ^ 

Sellarès, Benet i Portabella, amb l'alcalde durant la roda de premsa 

Sant B t) i h a u i- i a de ser el 
començament d'una etapa nova. 

Transició 
Josep Benet destaca que aquella 
diada marcà la història de la transició 
democràtica a Catalunya i a la resta de 
l'Bstat. 

"Sant lioi de Llobregat es va elegir 
pèrdues rauns fonamentals: perquè 
hi havia la tomba de Rafael Casano
va i també perquè vèiem que a Sant 

Boi hi ha\ ia un fort suport popular i 
una bona (írganit/ació dels seus partits 
i sindicals clandestins". Benet expli
ca que als anys 40 i 50 ja s'havien fet 
moltes altres diades clandestines a 
Sant Boi. fins i lt)t amb ofrenes tlorals 
a la tomba de Rafael Casanova. 

Aquell Onze de Setembre de 1976 la 
geni que va anar a Sant Boi va 
començar, espontàniament, a cobrir 
de flors la tomba de Raf icl Casano
va. Des d'aquell dia. i any rere any. 

l'ofrena floral és un dels actes més 
emblemàtics de la celebració de la 
diada a Sant Boi. 

Després d'haver format part de la 
Comissió que portà a terme les dures 
negociacions amb el govem de Ma
drid. Benet explica que es van haver 
de repartir les feines en aquella dia
da."Jo vaig atendre la comissió que 
venia de Coordinación Democràtica 
de Madrid. Ls van quedar ben im
pressionats de la bona organització". 

Benet conclou que en la 
commemoració del vintè aniversari 
de la Diada del 76 "hi ha quelcom al 
sentiment de l'On/e de Setembre úc 
Sant Boi queencara continua existint 
i que és el sentiment de formar part 
d'un mateix poble, el sentiment de 
tenir un esperit d'unitat". 

De la seva part. Pere Portabella va ser 
el responsable de la negociació polí
tica amb el Govern Civil. Portabella 
assegura qLie "quan negoeià\em no 
en teníem experiència, perquè durant 
la clandestinitat l'element principal 
era el silenci i els actes es feien per 
sorpresa", i afegeix que mai no \an 
negociar si es faria un acte ("això era 
imparablc"). sinó la manera de 
mantenir l'ordre. 




