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LA DIADA RET HOMENATGE A ANTONI 
TÀPIES, PINTOR DE LA LLIBERTAT

LES PRINCIPALS INSTITUCIONS I FORCES POLÍTIQUES CATALANES S’APLEGARAN DAVANT LA TOMBA 
DE RAFAEL CASANOVA AMB MOTIU DE LA TRADICIONAL OFRENA FLORAL DE L’11 DE SETEMBRE

L’homenatge a Antoni Tàpies tindrà lloc a la plaça 
de Catalunya durant la tarda del 10 de setembre. 
L’endemà, dia 11 de setembre, la Diada Nacional 

de Catalunya tornarà a aplegar davant la tomba de Rafael 
Casanova representants de les principals institucions i 
forces polítiques i socials del país. La vicepresidenta de 
la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega, ha confi rmat 
la presència a l’acte. 

Celebració institucional
La celebració institucional s’iniciarà a les 9.30 hores, als 
jardins de Can Torrents, amb la rebuda ofi cial del con-

sistori a les autoritats i la resta de persones i entitats 
convidades. A les 10 hores, les corals de Sant Boi in-
terpretaran el Cant de la Senyera a la plaça de Mossèn 
Jaume Oliveras, davant de l’església parroquial de Sant 
Baldiri. A continuació s’hissarà protocolàriament la 
bandera catalana. 

Senyera i Creu de Sant Jordi
La persona que l’Ajuntament ha escollit 
per lliurar enguany la senyera a les au-
toritats és el president de la Fundació 
Marianao, Xavier Pedrós. És un reco-

DES DE LA MULTITUDINÀRIA 
DIADA DE 1976, EL NOM DE 
SANT BOI S’ASSOCIA AMB 
DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT 
NACIONAL. EL MOSAIC 
D’ANTONI TÀPIES QUE HI HA A 
LA PLAÇA DE CATALUNYA 
SIMBOLITZA AQUESTA 
RELACIÓ, QUE HA CONVERTIT 
SANT BOI EN ESCENARI 
HABITUAL DE LES 
CELEBRACIONS DE L’11 DE 
SETEMBRE. LA CIUTAT
ORGANITZA PER A AQUESTA 
DIADA UN HOMENATGE PÒSTUM 
AL GRAN ARTISTA CATALÀ.

RECONEIXEMENT A LA 
FUNDACIÓ MARIANAO

Sant Boi organitza 
cada any una ofrena 
fl oral davant la 
tomba de 
Rafael Casanova

La vicepresidenta 
de la Generalitat 
assistirà a 
l’ofrena fl oral; 
minuts abans 
de l’ofrena 
s’hisssarà la 
senyera a la plaça 
de Mossèn Jaume 
Oliveras

ACCIÓ ARTÍSTICA COL·LECTIVA 
A LA PLAÇA DE CATALUNYA

L’homenatge de Sant Boi a Antoni Tàpies consistirà 
en una acció artística col·lectiva que tindrà lloc el 
10 de setembre, a partir de les 18 hores, a la plaça 

de Catalunya. L’objectiu és construir entre tots i totes una 
gran escultura en forma de cadira, un dels motius més 
utilitzats per l’artista barceloní, que va fer de la particular 
relació amb els objectes una senya d’identitat.
L’Ajuntament i la Taula Sectorial d’Artistes Visuals, que 
organitzen l’activitat, us conviden a portar les vostres prò-
pies cadires que no féu servir, per recordar pòstumament 
la fi gura d’aquest català universal mort el passat febrer. 
Des de primera hora del matí, les cadires s’apilaran sobre 

una estructura de mecanotub de 4 m 
d’altura, també amb forma de cadira, 
que s’aixecarà al costat del mosaic 
commemoratiu de l’Onze de Setembre 
de 1976 que Tàpies va pintar original-

ment en un oli i que un altre artista català, Joan Gardy 
Artigas, va convertir anys més tard en un gran mosaic.

Lectura d’un manifest
A partir de les 20 hores, es llegirà un manifest en record 
de la fi gura d’Antoni Tàpies, que està vinculada a Sant Boi 
per mitjà d’aquest mosaic i per la presència a la ciutat, 
precisament des de 1976, de l’única escola de Catalunya 
que porta el seu nom. L’acte d’homenatge comptarà amb 
la presència de familiars de l’artista i de representants de 
la seva fundació.

UNA GRAN ESCULTURA 
FETA AMB CADIRES

neixement públic a l’entitat, que enguany ha rebut la Creu 
de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Autoritats, entitats i coixins de fl ors
Ja a l’interior de l’església es farà com cada any l’ofrena 
fl oral. Representants de les institucions, els partits polítics, 
els sindicats i les entitats ciutadanes dipositaran davant 
la tomba de Rafael Casanova rams i coixins de fl ors. L’acte 
fi nalitzarà amb el cant de l’himne nacional, Els Segadors. 
36 anys després de la històrica diada de 1976, la primera 
de la democràcia, Sant Boi continuarà essent escenari 
privilegiat de les celebracions de l’11 de setembre. 




