
Els Castellers de Vilafranca faran una actuació a la plaça de Catalunya
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El programa de la diada afegeix a l’ofrena 
floral una festa popular amb castells

Les celebracions de la 
diada s’estendran enguany 
dos dies a Sant Boi. Durant 
el matí de l’11 de setembre 
tindrà lloc la tradicional 
ofrena floral davant la 
tomba de Rafael Casanova. 
La tarda anterior, la 
plaça de Catalunya serà 
escenari d’una festa 
popular que finalitzarà 
amb una actuació dels 
castellers de Vilafranca. 
Aquella mateixa tarda es 
presentarà el nou Consell 
de Ciutat, el principal 
òrgan de participació 
ciutadana de Sant Boi. El 
programa d’activitats de 
la diada de 2009 combina 
d’aquesta manera els 
diferents ingredients 
històrics de la diada: la 
festa i la reivindicació 
dels drets nacionals, la 
celebració popular i la 
solemnitat institucional. 
L’ofrena floral començarà a 
les deu del matí. L’alcalde, 
Jaume Bosch, hi ha 
convidat les principals 
autoritats catalanes.

OFRENA FLORAL

Com a escenari històric de les 
reinvidicacions nacionals de Cata-
lunya, Sant Boi aplega cada any, el 
dia 11 de setembre, representants 
de les principals institucions, els 
partits polítics i la societat civil per 
celebrar una ofrena floral davant 
la tomba de Rafael Casanova, a 
l’església de Sant Baldiri.
Entre les autoritats convidades 
a l’acte hi ha, aquest cop, el 
president de la Generalitat, José 
Montilla; el del Parlament, Ernest 
Benach, la ministra de Defensa, 
Carme Chacón, el ministre de 
Treball, Celestino Corbacho, i els 

màxims dirigents de la Diputació, 
la Mancomunitat de Municipis, el 
Consell Comarcal, la Delegació 
del Govern a Catalunya, els muni-
cipis del Baix Llobregat, els partits 
polítics i els grups parlamentaris 
catalans, els sindicats, les orga-
nitzacions empresarials i més 
d’un centenar d’entitats de Sant 
Boi i altres indrets de Catalunya.

Acte solemne
L’acte institucional començarà 
a Can Torrents amb la recepció 
oficial de l’alcalde, Jaume Bosch, 
a les autoritats i associacions 

participants en l’ofrena, conti-
nuarà davant de l’església amb 
la hissada de la bandera catalana 
i la interpretació del Cant de la 
Senyera i finalitzarà amb l’ofrena 
floral davant la tomba de Casa-
nova i la cantada col.lectiva de 
l’himne d’Els Segadors.
La ciutat de Sant Boi és un dels 
punts de trobada de l’Onze de 
Setembre per la seva vinculació 
amb la figura de Rafael Casanova 
(que va viure a Can Barraquer els 
darrers anys de la seva vida) i per 
haver estat l’escenari de la mul-
titudinària diada de 1976.

La celebració institucional de la 
diada de l’Onze de Setembre a 
Sant Boi tindrà enguany com a 
aperitiu, la tarda del dia anterior, 
una festa popular. Tothom està 
convidat a participar en aquesta 
celebració, que es durà a terme 
a partir de les set de la tarda a 
l’emblemàtica plaça de Catalunya 
(històricament lligada a la festivi-
tat nacional). Hi haurà activitats de 
cultura popular catalana.

Actuació estelar
El moment estelar de la festa arri-
barà al voltant de les 20.30 hores, 
quan els Castellers de Vilafranca 
protagonitzaran una actuació. La 
colla, que ha participat aquest 
estiu en diades castelleres a llocs 
com Torredembarra, Mataró, 
Calafell, Altafulla, Vilanova o La 
Bisbal, ha anunciat que a Sant Boi 
tenen previst aixecar castells “de 
gamma alta”. 
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FESTA POPULAR I CASTELLERA CONSELL DE CIUTAT

L’Ajuntament aprofitarà la diada 
per presentar en societat la nova 
composició d’un organisme de 
gran significació institucional: 
el Consell de Ciutat. L’acte de 
presentació tindrà lloc el 10 de 
setembre, a partir de les 19 ho-
res, a la Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer.
El Consell de Ciutat, que existeix 
des de l’any 2002, és el principal 
òrgan de participació ciutadana de 
Sant Boi i té com a funció principal 
assessorar el govern municipal en 
la reflexió estratègica sobre els 
grans temes del present i el futur 
del municipi. El desembre passat, 
el Ple va aprovar el nou reglament 
del Consell de Ciutat, on es defi-
neix amb més claredat el funcio-
nament de l’organisme i s’amplia 
el ventall de sectors representats. 
Els 45 nous membres del Consell 
de Ciutat prendran possessió du-
rant l’acte del dia 10.
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