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Diada 

Alcaldes i autoritats del Baix Llobregat 
s'aplegaran a Sant Boi l'Onze de Setembre 

Sant Boi tornarà a ser 
protagonista l'Onze de 
Setembre. L'església 
parroquial de Sant 
Baldiri serà un any més 
el punt de trobada de los 
institucions i les entitats 
de Sant Boi i del Baix 
Llobregat per manifestar 
el compromís amb la 
llibertat. La figura de 
Rafael Casanova unirà en 
una celebració Moià i 
Sant Boî  les localitats 
on l'heroi nacional de 
Catalunya va néLxer i 
morir, respectivament. 

H Ha amfirmat la seva presencia a l'actc 

ti ttmsL-llcr lif Trch:!!, lî iU'-i l'irrcrai, tii 

representació del pri-sidcnt de la Gcneraütai. 

L'alcaldc, Xavier Vila, ha convidar lambc a 

aquest acte, en nom dels alcaldes de la comar

ca, ei ministre d'Indústria i Energia, Josep Pi

qué, cl secretari d'Estar per a Ics 

Administracions Tcrrittirials, Jorge Fcrnàn-

dez. i els presidents de la Diputacic), Manuel 

Royes, de la Mancomunirar de Municipis, 

Pasqual Maragall, i del Consell Comarcal del 

Bais Lloliregat, |oscp Monulla. La llista de 

convidais també inclou els responsables de !a 

Federació de Municipis de í jialunya i de 

l'Associació Catalana de Municipis; els alcal

des de les principals poblacions catalanes; 

representants dels grups poliries, del Congrés 

í del Parlament; i mes d'im centenar de 

membres d'entitats locals i comarcals. 

l-'acie central tornarà a ser enguanv 

l'oirena floral, que comentarà a k's H).3() 

hores. Després, l'alcalde es desplaçarà a Mnià, 

1)11 participarà a l'ofrena organitzada a la 

loc;ditat en tjiiè va néixer R.ifaeÍ Casanova, on 

també seran presents els grallers i els castellers 

de Sani lloi. Des de ta dos anys, ambdós 

nuíiiicipis tenen una participació sinihólica cr 

le; respectives ofrenes. El mad de celebracions 

inclourà una ballada de sardanes i la tradicio

nal Passejada amb lÜcicleta. 

La figura de Rafael 
Casanova unirà enguany 
Moià i Sant Boi durant 
rOnze de Setembre 

L'any püsï.ii, .inib motiu del vintè aniversari, la diada va tornar a h plaça de Catalunya 

Reconeixement 

L'Ajuntament 
ret homenatge 
als santboians 
republicans 

H L'Ajuntament de Sant Boi retrà 

homenatge durant la diada nacional de 

Catalunya a una vintena de santboians 

que van viure a casa nostra l'època re

publicana i que es van distingir per la 

defensa de les llibertats i la democràcia.: 

El dia 11 tindrà lloc, a la tarda, 

a la Sala de Plens, uii acte de 

reconeixement. Posterioment, aquest 

grup de persones seran presents, com a 

convidats d'honor, a la fila Kcro del 

concert jNopiisamt'., una iniciativa del 

festival Altaveu per recordar Ics cançons 

de les Brigades Internacionals a la Gue

rra Civil i lloar una actitud de lluita 

anònima contra ijualsevol tipus de 

tirania. QUÍCÜ Pi de la Serra, Hster 

Rrmosa i la coral de l·Institiit Rafael 

Casanova seran alguns dels prota

gonistes d'aquest concert. 

Davant les ditlculrats per 

obtenir dades fidedignes sobre aquella 

època, l'Ajuntament demana disculpes 

per si alguna de les persones mereixe

dores d'aquest reconeixement pogues

sin no scr-hi convidades per error. 

FONT PELL 
SABATES 

lA n nou curs escolar, 

noves il·lusions, 

els teus desitgos, 

els teus gustos. 

a tu que t'agrada el 

millor, tenim les millors 

firmes per a la teva 

màximas satisfacció 

questa 

tardor sabates i bosses en 

pells suaus. Colors negres, 

marrons i en cuir. 

sport de gran 
qualitat que realça la teva 
elegància. 

FONT PELL 
Ü H B i H SABATES 
Vidal i Barraquer. 28 - Sant Boi 

(Mercat St. Josep) 
a Frederic Soler. 42 - EI Prai 

• TOTS ELS NIVELLS DES DELS 
5 ANYS. 

• GRUPS REDUÏTS 

• PREPARACIÓ EXÀMENS 
UNIVERSITAT CAMBRIDGE 
(FIRST, ADVANCED, PROFICIENCY...) 

• CLASSES DE CONVERSA SENSE 
COST ADICIONAL PER A TOTS ELS 
NIVELLS I GRUPS. 

CLASSES A EMPRESES 

BIBLIOTECA, VIDEOTECA, PREMSA, 
ACTIVITATS CULTURALS 

CURSOS A L'ESTRANGER 

Quin és el teu nivell? 

ELEMENTARY 

No tinc 
co naixements 

d 'angl ís 

PRE 
INTERMEDIATE 

Enletit algunes 
f ra iBs, paro la 

comunicació 
m 'é i d i f id l I 
cometo for^a 

errors 

LefsgoEnglish": 

iiveii? 

INTERMEOrATE 

Entenc \a 
mdlor io de les 
converses, però 

el meu 
vocabulari 

encara és l imitat 

PRE-FIRST 

En general no 1 
ilnc problemes, 1 
però l'expressió 1 

escrlia i oral I 
m'és dificti 1 

FIRST 
CERTIFICATE 

Puc Ileeir I 
escriure amb 

facil itat. Cometa 
errors en 

estructures 
idiomàliques. 
Puc prendre 
part en una 
conversa. 
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