
Viure Sant Boi Setembre 2004 

El tema Çi 
El president de la Generalitat 
assistirà a Tofrena floral a Sant Boi 
La reforma de TEstatut centrarà l'atenció de la celebració de la Diada d'enguany 
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La Diada Nacional de 
Catalunya a Sant Boi 
centrarà aquest any la 
seva atenció en la reforma 
de l'Estatut d'Autonomia. 
EI10 de setembre, a partir 
de les vuit del vespre, el 
conseller de Relacions 
Institucionals i Participació 
Ciutadana de la 
Generalitat, Joan Saura, 
oferirà una conferència a 
la sala d'actes de Can 
Massallera. Joan Saura 
parlarà sobre la refoma 
del màxim document 
jurídic que regeix 
l'autogovern català. 
En aquesta mateixa línia, 
el Bus de l'Estatut tindrà 
parada a Sant Boi durant 
la jornada de l'Onze de 
Setembre. En el recorregut 
que realitza per Catalunya, • 
el vehicle s'estarà, durant 
el matí, a la plaça Mossèn 
Jaume Oliveras (davant 
l'església de Sant Baldiri) i 
a la tarda a la plaça 
Catalunya. A l'interior 
s'ofereix informació sobre 
l'autonomia. 

El Bus de l'Estatut forma 
part d'una campanya de la 
Generalitat per promoure 
la participació de la 
ciutadania en l'elaboració 
de la proposta del nou 
Estatut. Les reflexions i els 
suggeriments aportats i 
pels santboians i les : | H 
santboianes formaran pan 
de l'informe que es 
tramitarà al ParlamenL 
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^L·\ president de la Generalitat, 

Pasqual Maragall, part iciparà, 

l'Onze de Setembre, en l'ofrena 

floral a la tomba de Rafael Casa

nova a l'església parroquial de 

Sant Baldiri. És la segona vegada 

que un president de la Generalitat 

assisteix a aquest important acte 

de la nostra ciutat, ja que Josep 

Tarradellas hi va ser present fa 25 

anys, el 1979. 

La Diada cita a Sant Boi les prin
cipals autoritats . 

La celebració a Sant Boi 

d'enguany comptarà amb el més 

destacat nombre d'autoritats en la 

seva història. A més de Maragall, 

es preveu l'assistència, per prime

ra vegada, del president del Par

lament Europeu, Josep Borrell, i 

del delegat del Govern a Catalun

ya, Joan Rangel. L'exalcalde de 

Cornellà, Josep Montilla, hi assis

tirà, aquesta vegada com a primer 

secretar i del PSC i minist re 

d'Indústria, Turisme i Comerç. 

L'alcaldessa, Montserrat Gibert, 

també ha convidat a l'acte el pre

sident del Govern espanyol, José 

Luís Rodríguez Zapatero, i el pre-
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Pasqual Maragall en la Diada 
a Sant Boi , abans de ser 
president de la Generalitat 

sident del Parlament, Ernest Be-

nach. A més, com és tradicional, 

hi seran presents els alcaldes i les 

alcaldesses del Baix Llobregat i 

d'altres comarques; el president de 

la Diputació de Barcelona, Celes-

tino Corbacho; i el president de 

l'Àrea Metropolitana, Joan Clos, 

entre altres personalitats. 

Ofrena floral, 
sardanes i 
inauguracions 

L'Onze de Setembre es dipo

sitaran davant la tomba de 

Rafael Casanova, a l'església 

parroquial de Sant Baldiri, 

centenars de coixins florals en 

nom de les institucions, par

tits polítics, sindicats i organi

tzacions empresarials de Ca

talunya, juntament amb els de 

més d'un centenar d'entitats 

locals. 

L'ofrena començarà a dos 

quarts d'onze del matí i aca

barà una hora més tard amb 

la interpretació col·lectiva de 

l'himne dels Segadors i l'aixe

cament d'un pilar a càrrec 

dels Castellers de Sant Boi. 

A dos quarts d'una del migdia 

hi haurà ball de sardanes a la 

plaça de l'Ajuntament. Durant 

la Diada també es procedirà 

a inaugurar la remodelació de 

Cal Ninyo i la plaça del Mer

cat Vell. 

Historia de l'ofrena: de 1913 a l'actualitat 

•I conseller en cap de la,Generalitat durant la 

Guerra de Successió Espanyola, Rafael Casano

va, es va retirar a viure a la casa pairal de Can Ba-

rraquer a Sant Boi l'any 1737. Va ser enterrat el 3 

de maig de 1743. Les despulles del polític català es 

van localitzar el 1912 a l'església de Sant Baldiri. 

1913. Primer acte popular d'homenatge a Rafael Ca

sanova organitzat per la Unión Nacionalista Radical. 

1922. Una comissió ciutadana inaugura una nova llosa 

funerària amb l'assistència de molta gent. 

1923. La mateixa comissió convoca una concentració a 

l'església i activitats populars per la ciutat. 

1923-1930. Tot i que la dictadura ho prohibeix, es diposi

ten flors a la llosa en dates properes a la Diada. 

1931-1935. Amb la Segona República, l'Ajuntament de 

Sant Boi convoca cada any ofrenes florals. 

1936. La guerra fa que la tradició desaparegui. 

1939. El nou règim polític prohibeix qualsevol referència 

a la figura del conseller en cap. 

1964. Una concentració silenciosa davant la tomba de 

Rafael Casanova acaba amb detencions. 

1976. Sant Boi rep milers de persones en la primera ce

lebració pública de la Diada després de Franco. 

1979. El president de la Generalitat, Josep Tarradellas, 

participa a l'ofrena oficial a Sant Boi 

1986. L'acte pren rellevància a tot el país. 

L'ofrena es repeteix cada any com a símbol de reafir-

mació de la identitat nacional catalana. 
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