
Viure Sant Boi Setembre 2007

José Montilla presidirà els actes de 
l’Onze de Setembre a Sant Boi 

La Diada se celebrarà a la ciutat amb el lema “Un sol poble”
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El president de la 
Generalitat, José 
Montilla, ha confi rmat 
la seva assistència a 
l’ofrena fl oral a la tomba 
del conseller en cap 
durant la Guerra de 
Succesió Espanyola, 
Rafael Casanova, que 
se celebrarà, com és 
tradicional, el matí de 
l’Onze de Setembre. 
Als actes centrals de 
la Diada Nacional de 
Catalunya a Sant Boi 
hi han estat convidats 
els dos ministres 
catalans del Govern 
Central: Carme Chacón, 
d’Habitatge, i Joan Clos, 
d’Indústria, Turisme i 
Comerç; així com el 
president del Parlament 
de Catalunya, Ernest 
Benach, i el president 
de la Diputació de 
Barcelona, Celestino 
Corbacho, entre altres 
autoritats destacades.
A la cita anual a 
l’església parroquial de 
Sant Baldiri, també hi 
acudiran els portaveus 
parlamentaris i els 
principals dirigents 
dels partits polítics 
catalans, a més d’una 
nodrida representació 
de més d’un centenar 
d’associacions i entitats 
ciutadanes de la    
nostra localitat. 
La commemoració de 
la Diada a Sant Boi 
començarà a les 10 
del matí, als jardins 
de Can Torrents, amb 
la recepció ofi cial que 
l’alcalde ofereix, en 
nom del consistori, a les 
autoritats i representants 
de les entitats 
assistents.

Vestigis a Sant Boi 
de l’època de     
Rafael Casanova
El Museu convida la ciutadania a 
recórrer les petjades que va deixar  
Rafael Casanova a Sant Boi i a 
conèixer els fets succeïts a la ciutat a 
principis del segle XVIII. Els itineraris 
tindran lloc els diumenges 9 i 16 de 
setembre. Durant el recorregut es 
visitaran diferents espais dels antics 
barris del Reial i l’Alou, on van tenir 
lloc la majoria dels fets relacionats 
amb Rafael Casanova, per acabar 
a l’església de Sant Baldiri, que el 
conseller en cap va veure construir i 
on va ser enterrat. Per participar en 
aquesta proposta cultural, que és 
gratuïta, cal inscripció prèvia. Es pot 
reservar plaça al 93 635 12 50.

Després de la recepció a les institucions i entitats, l’acte central de l’Onze 
de Setembre, a Sant Boi, s’obrirà amb la hissada d’una senyera a la plaça 
Mossén Jaume Oliveras, davant l’església de Sant Baldiri. Als peus de la 
bandera catalana, les corals santboianes, acompanyades per la coral El 
Sagrer de Barcelona, interpretaran el Cant de la senyera. 
Una vegada els representants d’institucions, partits polítics, sindicats, or-
ganitzacions empresarials i entitats hagin dipositat els coixins fl orals, l’acte 
es clourà amb l’aixecament de dos pilars, a càrrec dels castellers de Sant 
Boi i Castelldefels, i la interpretació col·lectiva de l’himne dels Segadors 
A les 12.30 hores hi haurà una ballada de sardanes a la plaça de 
l’Ajuntament, i a les 18 hores hi haurà un concert de cant coral a Cal Ninyo 
amb la participació de les corals Renaixença i El Sagrer.

La Diada Nacional de Catalunya 
a Sant Boi tindrà com a lema “Un 
sol poble”. Amb aquest motiu, 
el president d’Òmnium Cultural, 
Jordi Porta, pronunciarà una con-
ferència titulada D’immigrants a 
ciutadans. Serà el divendres, 7 de 
setembre, a les 19.30 hores, a Can 
Torrents.

La ponència i l’exposició
El fi lòsof Jordi Porta és, entre altres 
càrrecs, membre del Patronat del 
Centre UNESCO de Catalunya i 
del Consell assessor del Patronat 
Català Pro Europa. 
La ponència està estretament re-
lacionada amb l’exposició que es 
pot visitar fi ns al 30 de setembre a 
Can Torrents sobre la immigració a 
Catalunya des del franquisme fi ns 
a la recuperació de la democràcia. 
La mostra ens fa refl exionar sobre 
el paral·lelisme que existeix entre 
l’arribada de persones d’altres zo-
nes d’Espanya durant la dècada 
dels anys seixanta i els nouvinguts 
que actualment vénen d’altres 
països. 

Conferència 
sobre la 
immigració 
i la ciutadania

El tema
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