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L’horari de les activitats s’avança mitja hora. L’ofrena començarà a les deu

Les institucions, els partits i la societat 
civil celebren la diada a Sant Baldiri

L’alcalde de Sant Boi també hi ha 
convidat els màxims dirigents de 
la Diputació de Barcelona, Antoni 
Fogué; la Mancomunitat de Mu-
nicipis, Jordi Hereu; el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, Rosa 
Boladeras, i la delegació del Go-
vern a Catalunya, Joan Rangel.
Els actes commemoratius de 
la Diada Nacional de Catalunya 
s’avançaran aquest cop mitja hora 
en relació a anys anteriors. 
L’agenda de la jornada s’inicia  
amb la recepció oficial que Jaume 
Bosch oferirà a les autoritats i 
a les associacions participants 
en l’ofrena. Aquest acte està 

convocat per a les 9.30 hores a Can 
Torrents. Minuts abans de les 10 
hores, la comitiva es desplaçarà 
fins a la plaça de Mossèn Jaume 
Oliveras, davant de l’església 
de Sant Baldiri. Allà s’hissarà la 
bandera catalana, portada pel 
president del FC Santboià, Jordi 
Casals, amb motiu del centenari 
de l’entitat. Un cop les corals i 
solistes de Sant Boi Camerata 
hagin interpretat el Cant de la 
Senyera, començarà, a l’interior 
de l’església, l’ofrena davant la 
tomba de Rafael Casanova. 
L’alcalde, Jaume Bosch, adreçarà 
unes paraules a totes les persones 

presents, un cop tota la filera de 
representants institucionals i de 
les entitats hagin dipositat els 
coixins florals. 

Els Segadors
Per tancar l’acte, els castellers 
de Castelldefels aixecaran dos 
pilars i hi haurà una cantada col.

lectiva de l’himne d’Els Segadors. 
Les activitats del matí finalitzaran 
amb una ballada de sardanes a la 
plaça de l’Ajuntament. Cal Ninyo 
acollirà a la tarda, a les18 hores, 
un concert de cant coral amb la 
Capella Polifònica de Girona com 
a convidada.

La tomba de Rafael Casanova tornarà 
a ser, el dia 11 de setembre, el punt 
de reunió de la diada a Sant Boi. 
Representants de les institucions, els 
partits polítics i la societat civil de 
Catalunya s’hi aplegaran per fer la 
tradicional ofrena floral. Entre les 
autoritats convidades hi ha el president 
de la Generalitat de Catalunya, José 
Montilla; la ministra de Defensa, 
Carme Chacón; el ministre de Treball 
i Immigració, Celestino Corbacho i el 
president del Parlament de Catalunya, 
Ernest Benach. 

Cada Onze de 

Setembre, Sant Boi 

ret homenatge al 

conseller en cap 

Rafael Casanova

Una escultura de l’artista català 
Domingo Martín Medina recordarà 
permanentment a l’espai públic de 
Sant Boi els homes i les dones que 
van protagonitzar la II República a 
la ciutat. La peça s’inaugurarà el 
dia 10 de setembre, a les 19 hores, 
a la confluència de la rambla de 
Rafael Casanova amb el carrer 
Nou. La data de col.locació s’ha 
fixat al voltant de la celebració de 
la Diada Nacional de Catalunya per 
subratlar la rellevància institucio-
nal del monument, que ha estat 
escollit mitjançant un concurs 
públic.

L’obra de Domingo Martín, de 2 m 
d’alçada, està feta principalment 
d’acer inoxidable. A la part del 
davant hi apareix diverses vegades 
el número 31, en al.lusió a l’any de 
proclamació de la II República. 

Llegenda 
A la part del darrere hi ha inscrita 
una llegenda en homenatge “als 
santboians i les santboianes que 
van protagonitzar la proclamació 
de la democràcia i les llibertats 
de Catalunya el 14 d’abril de 1931 
i els anys successius i que van de-
fensar aquests principis contra la 

rebel.lió militar feixista”. El centre 
de la composició l’ocupa un cub 
buit, de 31 cm, que emet un fil de 
llum per simbolitzar les esperan-
ces suscitades per l’època.

Un concurs públic
L’escultura s’ha escollit després 
d’un concurs públic convocat per 
l’Ajuntament a instàncies del grup 
d’ERC. El guanyador, Domingo 
Martín, és veí de Santa Coloma 
de Cervelló. Una obra seva, que 
representava un ham, es va poder 
veure fa uns mesos al campanar 
de l’església de Sant Baldiri.

La peça s’inaugurarà la tarda del 10 de setembre

Una escultura recorda a la rambla 
els homes i les dones de la República




