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L'il de Sant Boi 

La Diada Nacional de Catalunya d'enguany, 
a Sant Boi, serà un clam per la pau 

L'Oiize de Setembre de 
2001, Sant Boi estava preparat per commemorar cl 
25è aniversari de la històrica diada de 1976. Al migdia, els 
atemptats teiTOiistes dels Estats Units commocionaven cl 
món sencer i feien variar el iiuiib de la celebració: la festa 
convoada amb vocació commemorativa i de reivindicació 
es convertia en una gran manifestació silenciosa contra la 
intolerància. L'alcaldessa, Montsen-at Gibert, afírmâ fa: "Ens 
han marcat una manera diferent de manifestar-nos.". Un 
any després, Sant Boi raupera l'esperit d'aquella declaració 
d'm'gència: la diada de Sant Boi de 2002 serà un clam per la 
pau. Una conferència, la lectura d'un manifest i mi concert 
de Maria del Mar Bonet amplificai-an im ferm missatge pel 
diàleg i l'enteniment entre els pobles. Amb ell, Sant Boi 
s'implica en l'organització del Fònun de les Cultures 2004; 
el concepte de la pau és l'eix de referència de la conüibució 
de la nostra ciutat. 

^ La cclL'bi';it:ió a Saiu ]>()Í 

de 1,1 r>tadn Nncioiinl de 

Cataliniya. Un clam per In 

pnii comcnçirà el 1Ü de scicm-

biv,a lcs l9 .30h,aC:ai iALis-

s.illcra amb ki in.uii;ur.K"i(') de 

l'exposició "Què és la pau: " i 

una coiifcrènci.i anih reprc-

senuintsdel bòiLmi Lhii\ci,s>il 

de los C Ailtuies, la Diputació de 

Barcelona, ki LJnivcrsiral Inier-

nacional per hi 1\ILI i IWssoeia 

ció per a les Nacions Unides. 

L'acle es completarà amb 

la l ec tu ra d ' u n nianij-est 

elaborat per PAjuntamcnt de 

Sant Boi i la representació tea 

traí Pmjària de ffiicrra^ en 

versió de Joan (oliver del t e \ t 

original de Maiv Twaln. 

T/endemiu la jcirnada 

arrencarà amb la tradicional 

oí'rena tloral que aplei^a cada 

any a Sant Boi, dav;int la tomba 

de Rafael (lasanova, els alcal

des del Baix Llobregat, partits 

polítics^ sindicals i repiesen-

tanis de les entitats locals i de 

les principals Institucions de 

casa nostra. 

Exposició: el nucli antic 
l.a trobada a Pesüilésia 

de Sant Baldiri t indrà lloc 

aquest .\u\ en cl marc d \ in 

nucli històric en pic procés de 

rcnowicií) urbanística. En aca

bar To íVc Y\.\^ r a 1 c a I d essa, 

MonLsenat tübcrl , inaLitriirarà 

simbòlieamenr la plaça Mossèn 

Jaume Olixeras, el primer espai 

acabat de reniodelar en aquest 

entorn a hores d'ara farcit 

d ' o b r e s de millora (C'an 

Barraquer, jardins de Rafael 

Casanova, Puig del Castell, 

carrer l'Alou, Can Torrents...). 

Després, les autoiicats in-

auguiaran una e\po.sicÍósobre 

el nou model de nucli antic i 

els projectes de re\'italit/ació. 

La mosUM es podrà veure lins 

al proper 30 de setembre a la 

planta baixa de Pedifiei LI 

Núria, reformat per acollir els 

serveis econòmics municipals. 

LI Núria celebrarà, POn-

/e de Scienibi'e, una jornada 

de portes obertes. La reforma 

feta a Pedilici ha permès recu

perar elements arquitectònics 

que havien quedar amagats o 

fets malbé duiMiit dècades a 

causa d'una l'ctórma anterior: 
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L'any passat, Sant Boi va desplegar una gran senyera contra la intolerància 

El dia 10 es llegirà un 

manifest a favor de la pau 

en el decurs d' una taula 

rodona del Fòrum 2004 

Pantiga façana, Paeeés prin

cipal, els arcs de la planta bai

xa, la cantonada amb el carrer 

PAlou, la coberta... 

Kl mateix dia 1 I, a les 

sis de la tarda, al C^asal de 

Barri Casablanca, tindrà lloc, 

a m b la c o l · l a b o r a c i ó del 

C i n e c h i b C!asablanca, un 

cinelórLun amb la iirojecciò 

de la pel·lícula Silencio roto^ 

de Montxo Armendàriz. LI 

íilm presenta el món dels ma

quis, guerrillers hereus del 

conilicte de la guerra civil, 

però que el regim presentava 

com a delinqüents comuns. 

Maria del Mar Bonet cantarà per la pau a la plaça de Catalunya 

• La celebració de la diada 

s'estendrà també a la tarda. Un gran 

espectacle cultural protagonitzarà 

d'ara endavant els vespres de P11 

de setembre a ía ciutat. Aquest cop 

serà l·i música en directe de Maria 

del Mar Bonet, un exemple per la 

seva fidelitat a la llengua com a 

vehicle d'expressió i per la sc\a 

contiasiada capacitat d'enteniment 

amb músics d'altres nacionalitats i 

àmbits culturals. L·i cantant mallor

quina poitarà a Sant Boi Ratxa, tm 

disc que inclou veraons dels clàssics 

Omhrn nc^ra i La balaiijjitcra i 

poemes musicats de Joan Alcover, 

Josep Maria Llompart i Rosalia de 

Castro, entre d'altres. 




