
V i u r e S a n t Boi setembre 2003 

El tema 

Sant Boi prepara una diada per la 
pau i el diàleg entre les cultures 
Un gran concert per la pau tancarà les celebracions a la plaça de Catalunya 
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Sant Boi reiterarà, 
aquest Onze de 
Setembre, un clam 
col·lectiu per a la pau. 
La celebració de la 
diada formarà part 
aquest cop del 
programa d'activitats 
previstes a la ciutat com 
a preludi del Fòrum 
Universal de les 
Cultures 2004. Aquest 
gran esdeveniment 
internacional expressarà 
precisament un ferm 
compromís per a la pau 
i el diàleg entre les 
cultures. 

Ofrena floral. La tomba de Rafael 
Casanova, a l'església parroquial 
de Sant Baldiri, tornarà a acollir 
Tacte central de la jornada. 
L'alcaldessa, Montserrat Gibert, hi 
ha convidat, en nom dels alcaldes 
del Baix Llobregat, els represen
tants de les principals institucions 
i dels partits polítics, sindicats i 
organitzacions empresarials de 
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La tomba de Rafael Casanova és un dels llocs de trobada 
tradicionals de la Diada Nacional de Catalunya 

Catalunya. Com és habitual, més 
dun centenar d'entitats locals hi 
deixaran també els tradicionals 
coixins de flors abans de la inter
pretació col·lectiva del Cant dels 
Segadors. Després hi haurà cant 
coral i. com cada any. una ballada 
de sardanes a la plaça de l'Ajun
tament, en aquest cas amb la 
Cobla Sabadell. 

Cant coral. El cant coral, una de 
les manifestacions per excel·lència 
de la cultura popular catalana, 
protagonitzarà la tarda de l'Onze 
de Setembre. Primer, la Coral 
Renaixença i l'Agrupació de Cant 
Coral de Matadepera faran un 
concert a l'Olivera. 

Concert per a la pau. Més tard. 
la simbòlica plaça de Catalunya 
serà l'escenari del gran concert 
d'aquest Onze de Setembre. En 
aquest concert confluiran a Sant 
Boi la Diada Nacional de Catalu
nya, el festiva! de música Altaveu i 
el Fòrum Universal de les Cultures, 
ja que serà un dels actes principals 
d'aquesta jornada dafirmació 
nacional. El concert anirà a càrrec 
dels participants al seminari de 
cant coral programat en aquesta 
edició del certamen santboià i s'en
tonarà un cant per a la pau al món. 
Dos anys després d'aquell Onze 
de Setembre de 2001 que es va 
tenyir de sang. Sant Boi reiterarà 
davant del món un clam contra la 
intolerància. 

Sant Boi demana que es revisin els mecanismes per assegurar 
l'autogovern català 

Els grups municipals de 
Sant Boi demanen un nou 
Estatut de Catalunya 
C l Ple municipal de l'Ajuntament de Sant Boi va aprovar aquest mes 
de juliol, amb l'abstenció del Partit Popular, una moció presentada pels 
grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Iniciativa per 
Catalunya-Verds, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i 
i Unió. on expressaven "la conveniència de procedir a revisar els 
mecanismes que asseguren l'autogovern català mitjançant l'aprovació 
d'un nou Estatut de Catalunya». La moció també reclamava per a 
Catalunya un nou sistema de finançament que garanteixi «uns ingressos 
justos i suficients per al nostre país», i també el reconeixement de 
l'important paper que tenen els ajuntaments com a institucions més 
properes als ciutadans i les ciutadanes. 
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