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Sant Boi celebrarà l'aniversari de la Diada 
de 19 76 amb una gran festa popular 

L'11 de setembre, 

Catalunya tomarà a mirar 

! cap a Sant Boi, La nostra 

' dutatva acollir, l'any 

1976, la primera 

celebració tolerada deia 

Diada Nadonal després 

de 40 anys de dictadura. 

Unquartdesegje 

després, Sant Boi 

recordarà aquell 

esdeveniment de la nostra 

història recent mitjançant 

una extensa programació 

d'activitats convocada 

amb im esperit lúdic i 

unitari. L'element central 

de la festa serà una 

cercavila popular 

encapçalada per li 

companjTa Comediants. 

Les entitats locals i els 

joves de 25 anys hi 

tindran un paper 

protagonista. 

H La cercavila reproduirà cl 
recorregut que van fer, durant 
aquella joruada histònca, niilei's 
de catalans arribats de tots els 
racons del territori: des de 
l'estació del carrilet, punt de 
trobada, fins a la plaça de 
Catalunya, escenari de l'aete 
de reivindicació política. Les 
autoritats, que arribaran a Sant 
Boi en un convoi especial del 
carrilet, encapçalaran la marxa, 
durant la qual es desplegarà 
una espectacular senyera de 
més d'un quilòmetre de ilai'ga-
da. 

El carrer, patrimoni comú 

La companyia teatral 
Comediants coordinarà la 
cercavila, amb la voluntat de 
"recordar la importància del 
carrer com a patrimoni comú 
de tots els ciutadans". Durant 
el recorregut, les entitats 
santboianes de cultura popular 
catalana jugaran un paper 
rellevant. D'alu^a banda, l'Ajun-

DILLUNS 10 DE SETEMBRE 

20.00 h Inauguració de l'EXPOSICIÓ L'Onze 
de Setembre. Emissió d'un vídeo 
commcmoranu(Can iVlassallera) 

20.30 h COL.LOQUI: L'Onze de Setembre de 
1976. Amb la participació 
d'organitzadors i oradors d'aquella 
històrica diada (Can Massallera) 

DIMARTS I I DE SETEMBRE 

10.30 h OFRENA FLORAL davant la tomba 
de Rafael Casanova (Església 
parroquial) 

18.30 h Recepció oficial a les autoritats; 
concentració d'entitats, joves i 
participants a la cercavila (Plaça de 
l'Ajuntament) 

19.00 h Inici de la CERCAVILA POPULAR, 
Desplegament d'una senyera d'un 
quilòmetre, fins a la plaça de Cataliuiya 

20.00 h ACTE POLÍTIC: Acte polític presidit 
pel president de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Pujol. Obertura: 
Montserrat Gibert, alcaldessa de Sant 
Boi. Lectura d'un manifest a càrrec de 
la periodista Gemma Nierga. 
Interpretació del Cant dels Segadors 

21.00 h Espectacle Els^enis de la llibertíit^ çrcat 
per la c^panyia C C ^ E D l A N | ^ e r 
a aquest'^On/.c de Setembre 
(Placa de Catalunya) 

tament ha convocat els més de 
1.500 joves del municipi que 
enguany compleixen 25 anys 
perquè se sumin a la celebració 

i participin, juntament amb 
representants de les entitats 
ciutadanes de Sant Boi, en cl 
desplegament de la senyera. 

Desenes de milers de persones es van aplegar a la plaça de 
Catalunya l'any 1976 

Tots els ciutadans de Sant 
Boi estan convidats a partici
par en aquest esdeveniment 
que s'iniciarà, a les set de la tar
da, a la plaça de l'Ajuntament. 

Manifest polític 
El president de la Genera

litat de Catalunya, Jordi Pujol, 
presidirà l'aete institucional, que 
serà obert per l'alcaldessa de Sant 
Boi, Montserrat Gibert, a 

l'entorn de les vuit de la tarda. 
La periodista Gemma Nierga 
llegirà un manifest commemo
ratiu. La Coral Sant Jordi i 
totes les formacions corals de 
Sant Boi interpretaran després 
el Cant dels Segadors. La jor
nada de celebració es tancarà 
amb un espectacle teatral a 
càrrec de Comediants (vegeu 
ia pàgina 5). 

\v\\av.stboi.es/diada.htm 

La tomba de Rafael Casanova aplega cada any la classe 
política, sindical i social del Baix Llobregat 

U N COL·LOQUI SOBRE AQUELLA DIADA... 
El dia 10 de setembre tindrà lloc, a Can Massallera, el col·loqui 
Onze de Setembre de 1976. Aqtiella Diada que va canviar 
el sií}ne de la nostra historia. Hi intervindran els organit
zadors (Josep Benet, Miquel Sellarès i Pere Portabella) i dos 
dels oradors (Miquel Roca i Jordi Carbonell) de la diada de 
1976. L'actriu Maria Josep Arenós, que va obrir el trascen-
dental acte polític de l'any 1976, serà la moderadora d'aquest 
col·loqui, que començarà a les 20.30 hores. Mitja hora abans 
s'inaugurarà una exposició liistòrica. sobre el tema i s'emetrà 
un vídeo commemoratiu. 
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Cent mil catalans van clamar a Sant Boi per 
l'amnistia, la democràcia i les llibertats nacionals 

Era una altra època. Mesos 

després de la mort del dictador, Catalunya aspirava a legalitzar 

la celebració de la se\'a diada nacional. Després de llai^es i 

diu-es negociacions entre els representants de les forces 

polítiques atalanes i el governador civil de Barcelona, 

Salvador Sànchez Teran, el govern espanyol va autoritzar que 

l'acte se celebrés a la nostra ciutat. Per què a Sant Boi? La 

proposta inicial dels organitzadors havia estat el Parc de la 

Ciutadella, però no es va autoritzar. Sant Boi reunia dos 

factors propicis per ser una bona alternativa: el valor simbòlic 

de la tomba de Rafael Casanova i una bona organització dels 

partits i els sindicats clandestins, que facilitaria el suport 

popular. Era una altra època, però no en fa gaire temps... 

Sant Boi es va convertir en la 'capital de la llibertat' 

I El vistiplau governa
mental no es va rebre fins a la 
una de la matinada del 10 de 
setembre. La comissió organit
zadora no va tenir ni dos dics, 
doncs, per difondre i muntar 
l'acte, que malgrat tot va ser un 
gran èxit. Més de 100.000 per
sones de totes les ideologies es 
van desplaçar des de tots els 
racons del país per participar 
en la primera gi-an manifestació 
pública autoritzada a Espanya 
després de l'inici de la Guerra 
Civil. Des del pont de Cornellà 
fins a la Colònia Güell, l'entrada 
a la ciutat es va abarrotar de 
cotxes, mentre el carrilet 

Aquella jornada va 
constituir una fita històrica 
en el camí de transició cap 
a la democràcia 

transportava milers de perso
nes fins aSant Boi. 

L'actriu Maria Josep 
Arenós va obrií' l'acte, a la plaça 

cinc de la tarda. Després d'un 
minut de silenci en record dels 
morts perla llibertat, hi van tenir 
lloc Ics intervencions dels 

de Catalunya, al voltant de les oradors: MiqLiel Roca, repre

sentant del Consell de Forces 
Polítiques; Octavi Saltor, de la 
Lliga Catalana; i Jordi Carbo
nell, en nom de l'Assemblea de 
Cataliuiya. 

Esperit unitari 
L'acte va continuar amb 

la lectura de nombroses 
adhesions de partits polítics, 
entitats i personalitats d'arreu 
el món a l'esperit de la convoca
tòria. Finalment, es va llegir un 
missatge del president de la Ge
neralitat a l'exili, Josep Taiî ade-
llas, i desenes de niilers de veus 
van entonar el Cant dcL· Sega

dors. La unitat va presidir 
aquella jornada^'una fita en la 
història contemporània de Ca
talunya. Des d'aleshores, les 
forces politiqucs catalanes tor
nen cada any a la cÍLítar per poi--
dcipar en la simbòlica ofrena 
floral que convoca l'Ajíuitament 
davant la tomba de Rafael Ca
sanova. Per sobre dels colors 
polític, la trobada prolonga en 
el temps l'esperit de germanor 
per fidelitat al país i compromís 
amb la llibertat. Enguany no 
serà una excepció. L'ofrena flo
ral protagonitzarà el matí de 
l'Onze de Setembre. 

A cada balcó de Sant Boi, una senyera 
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• L'Ajuntament ha fet una crida pública perquè els balcons 
i finestres del municipi s'engalanin l 'U de setembre amb la 
bandera catalana. Sant Boi expressarà d'aquesta manera un 
cop més el seu sentiment nacional i el seu compromís amb la 
llibertat. El consistori ha arribat a un acord amb set comerços 
de la localitat (Tejidos Joana, Tejidos Lupe, Ca la Riteta, Roba 
d' Hogar Mela, Tebdts La Fama, Aremates i Teresa Confecció) 
perquè venguin la tela de la senyera a un preu màxim de 300 
pessetes el metre (per a un ample de 80 cm). 

La senyera és una de les més antigues de les actuals 
banderes europees. Segons la llegenda, procedeix de l'escut 
català. L'emperador franc Lluís el Pietós va dibuixar sobre 
l'escut daurat del comte de Barcelona Guifré el Pilós, ferit en 
batalla contra els normands, quatre ban-es vermelles que 
representaven els seus dits mullats en sang. La Generalitat va 
declarar aquesta ensenya bandera oficial l'any 1933. 

• L'any 199Ó, Sant Boi va celebrar amb una gi-an concenti-ació 
popular el vintè aniversari de la 'Diada de la Llibertat'. El perio
dista Manuel Campo Vidal va conduir im acte polític (a la fotografia) 
en què van participar els líders dels principals paitits polítics 
catalans. La jornada commemorativa, que va ser un èxit de 
convocatòria i va tenir un gran ressò als mitjans de comunicació, 
va comptar amb la col·laboració dels tres principals organitzadors 
d'aquella diada: Josep Benet, JVüquel Sellarès i Pere Portabella. 




