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El tema 

Sant Boi protagonitza la Diada 2005 
Després de l'ofrena floral a la tomba de Rafael Casanova tindran lloc els 

actes oficials de l'Onze de Setembre al Parc de la Ciutadella de Barcelona 
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Sant Boi gaudirà durant 
la Diada Nacional de 
Catalunya d'enguany 
d'un protagonisme doble. 
L'Església de Sant Baldiri 
acollirà la tradicional 
ofrena floral a la tomba 
^e Rafas! Casanova per 
part de representants de 
les institucions, partits 
polítics i entitats. El 
nostre municipi també 
serà ei referent de l'Onze 
de Setembre arreu del 
país, ja que el govern 
català l'ha triat com a 
protagonista de i'acte 
central de la Diada que 
tindrà lloc al Parc de la 
Ciutadella de Barcelona 
encapçalat pels 
presidents de la 
Generalitat, Pasqual 
Maragall, i del Parlament, 
Ernest Benach. 

les dotze del migdia, una for
mació de gala dels mossos d'es
quadra entrarà pel passeig dels 
Tillers de Barcelona flanquejada 
per una vuitantena de persones de 
Sant Boi integrants d'entitats lo
cals, acompanyades pel so de gra
lles i timbals. Així s'iniciarà I'acte 
institucional centra! de l'Onze de 
Setembre a Catalunya. La forma
ció se situarà al voltant de la tari
ma on seran els presidents de la 
Generalitat, Pasqual Maragall, i 
del Parlament, Ernest Benach. 

Lliurament de la senyera 
El presentador de I'acte, l'actor Jo
sep Maria Pou, anunciarà que 
l'alcaldessa de Sant Boi, municipi 
on reposen les restes de Rafael 
Casanova, lliurarà la bandera de 
la ciutat a les autoritats. Ernest Be
nach la rebrà de mans de Mont
serrat Gibert i la traspassarà a 
Pasqual Maragall, que la donarà 
ais mossos d'esquadra. 
Tot seguit, tres joves nascuts a 
Sant Bol l'Onze de Setembre de 
1976, data de la gran manifesta
ció popular al nostre municipi, lliu
raran a les autoritats un brot 
d'olivera I un poema com a sím
bol de compromís amb la pau, la 
memòria i el futur col·lectiu. Tam
bé s'escoltaran les veus I els sons 
de Maria del Mar Bonet, l'Orfeó 
Català, l'Orquestra Ciutat de Bar
celona, Mayte Martín I Josep Ca
rreras. 

Per finalitzar, s'hissarà la senyera 
i s'interpretarà l'himne d'E/s sega
dors. El so de trabucs, gralles i tim
bals clourà I'acte. 

Novetats en la celebració 
davant la tomba de Casanova 

La tomba de Rafael Casanova 
a l'Església de Sant Baldiri re
brà un any més centenars de 
rams de flors que dipositaran 
representants intituclonals, de 
partits polítics i de les entitats. 

Autoritats convidades 
A I'acte ha estat convidat un im
portant nombre d'autoritats, 
moltes de les quals ja van ser 
presents en l'edició de l'any 
passat. HI destaquen el presi
dent de la Generalitat, Pasqual 
Maragall, el president del Par
lament, Ernest Benach, el pre
sident del Parlament Europeu, 
Josep Borrell, el delegat del 
Govern a Catalunya, Joan Ran-
gel, el ministre d'Indústria, Tu
risme i Comerç, Josep Monti
lla, el president de la Diputació 
de Barcelona, Ceiestino Corba-
cho, I el president de la Man
comunitat de Municipis i alcal
de de Barcelona, Joan Clos. HI 
seran presents alcaldes i alcal
desses del Baix Llobregat I al
tres comarques catalanes. 

Exposició davant l'Església 
La celebració incorporarà en
guany novetats que cal desta

car. Els canvis s'han decidit a la 
Junta de Portaveus, amb la par
ticipació dels grups polítics amb 
representació a l'Ajuntament. 
A la tradicional recepció a les au
toritats I entitats als jardins de 
Can Torrents, a les 10 hores, s'hi 
afegirà, com a novetat d'en
guany, la presentació, a les 
10.30 hores, de l'exposició 
«L'Onze de Setembre a Sant 
Boi» a la plaça Mossèn Jaume 
Oliveras. 

Hissada de la senyera 
Tot seguit, en el mateix Indret, 
davant l'Església de Sant Baldi
ri, s'hissarà una bandera cata
lana, les corals santbolanes In
terpretaran el Cant de la Senye
ra i els castellers aixecaran dos 
pilars. Mossos d'esquadra uni
formats de gala retran honors a 
l'entrada de l'església I es pro
cedirà a fer l'ofrena floral. 
L'acte clourà amb l'aixecament 
de dos pilars, l'ofrena dels anxa-
netes i la interpretació del Cant 
dels Segadors per part de les 
corals i tots els assistents. 
A ia plaça de l'Ajuntament, a les 
12 hores, hi haurà ballada de 
sardanes. 
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