
04 la portada
VSB SETEMBRE 2010

Sant Boi, ciutat on va morir el conseller Rafael Ca-
sanova i escenari de la històrica manifestació de 
1976, tornarà a acollir aquest 11 de setembre un 

dels actes centrals de la celebració de la Diada Nacional 
de Catalunya.
Representants de les principals institucions, de partits 
polítics i de la societat civil protagonitzaran l’ofrena floral 
a la tomba de Rafael Casanova a l’església de Sant Baldiri. 
L’alcalde, Jaume Bosch, hi ha convidat el president de la 
Generalitat, José Montilla; el del Parlament de Catalunya, 
Ernest Benach; la ministra de Defensa, Carme Chacón; el 
ministre de Treball, Celesti-
no Corbacho, i dirigents de 
la Diputació de Barcelona, la 
Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana, el 
Consell Comarcal, la Delegació del Govern a Catalunya, 
els ajuntaments del Baix Llobregat, els partits polítics, 
els grups parlamentaris catalans, els sindicats, les orga-
nitzacions empresarials i més d’un centenar d’entitats 
santboianes.

150 anys de cant coral a Sant Boi
Abans de l’ofrena floral, davant l’església s’hissarà una 
bandera catalana i s’interpretarà el Cant de la Senyera.
Creu Roja de Sant Boi serà l’entitat que s’encarregarà de 
lliurar enguany la senyera a les autoritats, amb motiu de 
la celebració del 75è aniversari de l’associació.  
El dia abans, 10 de setembre, i també dins dels actes la 
Diada Nacional de Catalunya, es commemorarà el 150è 
aniversari de cant coral a Sant Boi amb un concert de les 
corals de la localitat que començarà a les 19 hores a la 
plaça de Gaietà Mestres. 

en rebuig a la sentència 
de l’estatut d’autonomia

Sant Boi, pel seu paper històric en les reivindicacions 
nacionals de Catalunya, va ser escollida per acollir, el 8 de 
juliol, un acte unitari dels alcaldes i alcaldesses del Baix 
Llobregat en rebuig contra la sentència sobre la consti-
tucionalitat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. (Veure 
la fotografia de la portada).
Representants dels 30 municipis de la comarca, perta-
nyents a quatre formacions polítiques diferents, van signar 
una declaració institucional conjunta per expressar el ferm 
compromís amb l’autogovern.
L’alcalde, Jaume Bosch, va llegir una declaració que dema-
na una resposta el més unitària possible i insta les institu-
cions catalanes i estatals a fer possible el màxim compli-
ment i desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia.

Moció en suport a la voluntat del poble català
El 7 de juliol, el Ple municipal ja havia aprovat una moció 
contra la sentència de l’Estatut i en suport a la voluntat 
manifestada pel poble català per mitjà del referèndum. Hi 
van votar a favor els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, 
CiU i ERC, mentre que PP i C’s ho van fer en contra.
La moció expressa el desacord amb una sentència que 
qualifica com a “injusta” i “antidemocràtica” en la mesura 
que modifica “un text refrendat pel poble de Catalunya”. La 
moció assenyala que amb aquesta decisió “s’ha alterat el 
contingut fonamental de l’Estatut, entès com una eina de 
regulació de les relacions entre Catalunya i l’Estat espa-
nyol” i afirma que representa “un atac a la dignitat i llibertat 
de tots i cadacun dels ciutadans de Catalunya”. 
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Cada Onze de Setembre 
s’enlaira una bandera 

catalana davant de 
l’església de Sant Baldiri




