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Acte a la 
plaça de 
Catalunya 
per 
commemorar 
el 40è 
aniversari 
de la Diada 
de 1976 

Sant Boi celebrarà el dia 11 de setembre el 
40è aniversari de la diada de 1976. La plaça 
de Catalunya, escenari d’aquella jornada his
tòrica, acollirà a partir de les 19.30 hores un 
acte institucional convocat per l’Ajuntament. 
Amb el lema “Una diada per a la història”, es 
recordarà la significació històrica d’aquell 
gran esclat de llibertat i es retrà homenatge 
a l’Assemblea de Catalunya. 

Esperit plural i integrador 
La diada de 2016 tindrà un caire comme
moratiu i reivindicarà l’esperit plural i in
tegrador que aquella concentració massiva 
va suposar per a Catalunya en la conjuntura 
històrica del moment. Sant Boi va acollir la 
Diada de 1976 després que el govern es
panyol no n’autoritzés la celebració al Parc 
de la Ciutadella de Barcelona. La presència 
de la tomba de Rafael Casanova a la ciutat 
va ser un factor clau perquè Sant Boi fos, fi
nalment, l’escenari de la primera celebració 
tolerada de la Diada Nacional de Catalunya 
després de la dictadura franquista. 

Sant Boi retrà 
homenatge a 
l’Assemblea 
de Catalunya 
i reivindicarà el 
caràcter plural 
i integrador 
d’aquella trobada 
històrica i 
multitudinària 

El lema de la 
convocatòria és 
“Una diada per a la 
història” 

La diada d’enguany retrà homenatge a 
l’Assemblea de Catalunya, un dels organis
mes convocants de la concentració massiva 
de fa 40 anys, per fer un reconeixement a 
l’esperit que aquella plataforma unitària de 
forces polítiques, socials i sindicals va re
presentar en la defensa dels drets i les lli
bertats del país. Durant l’acte es descobrirà 
una placa commemorativa com a reconei
xement del seu paper. 

La senyera, protagonista 
L’acte institucional començarà amb la his
sada d’una senyera. De fet, la senyera tindrà 
un paper protagonista a l’escenari i al con
junt de la plaça de Catalunya. L’Ajuntament 
fa una crida perquè les persones assistents 
a l’acte portin senyeres i perquè els sant
boians i les santboianes guarneixin amb 
senyeres les seves façanes aquell dia. 

La Coral Sant Jordi, que va tenir un pa
per destacat en la diada de 1976 sota la 
direcció d’Oriol Martorell, participarà en la 
commemoració, juntament amb les corals 

de Sant Boi (han confirmat l’assistència les 
corals Renaixença, Ressò, Pedres Blanques 
i La Gavina) per cantar amb el públic assis
tent el Cant de la Senyera i Els Segadors a 
l’inici i la cloenda de l’acte, respectivament. 
L’ alcaldessa, Lluïsa Moret , obrirà els par

laments de l’acte, durant el qual es llegiran 
textos de Jordi Carbonell, un dels oradors 
d’aquella jornada, recentment mort, i de 
l’historiador Josep Benet, un dels orga
nitzadors, entre d’altres. Mentrestant, a 
l’escenari es projectaran imatges de vídeo 
i fotografies d’aquell dia històric. 

L’Ajuntament convidarà a aquest acte ins
titucional de l’Onze de Setembre les màxi
mes autoritats de les principals institucions 
de Catalunya. 

Ofrena floral 
El matí de l’11 de setembre també tindrà 
lloc la tradicional ofrena floral que se ce 
lebra cada any davant la tomba de Rafael 
Casanova, a l’església parroquial de Sant 
Baldiri. L’acte començarà a les 10 hores. 



Viure Sant Boi 
N setembre 16 

3 
 

      

 

 

  

  
 

 

  
  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

El Cant de la 
Senyera obrirà la 
trobada a partir 
de les 19.30 hores 
La trobada commemorativa de la 
diada de 1976 començarà a la plaça 
de Catalunya al voltant de les 19.30 
hores. Des de mitja hora abans, diverses 
entitats de cultura popular de Sant Boi 
actuaran per ambientar els moments 
previs a l’acte institucional. 

A l’hora convinguda, la Coral Sant 
Jordi pujarà a l’escenari amb les corals 

de Sant Boi 
per interpretar 
juntament, 
amb el públic 
assistent, el Cant 
de la Senyera al 
mateix temps 
que s’hissarà 
una senyera. 

Abans dels 
parlaments 
oficials de les 
autoritats, 

es podran sentir pels altaveus unes 
paraules que l’historiador Josep Benet 
va dedicar al que ell va anomenar 
“l’11 de setembre de l’esperança”, en 
l’organització del qual va tenir un paper 
protagonista. 

Després, també es podran escoltar un 
poema de Paco Candel i la lectura d’un 
fragment de la intervenció d’aquell dia 
de l’orador Jordi Carbonell en nom de 
l’Assemblea de Catalunya. 

Durant l’acte es recordarà la 
significació i la trascendència històrica 
de la diada de 1976. 

A continuació, es descobrirà una 
placa commemorativa en 
reconeixement a l’Assemblea de 
Catalunya, abans de finalitzar la trobada 
amb la cantada col·lectiva de l’himne 
nacional, Els Segadors. 

www.santboi.cat/diada 

El govern espanyol no va autoritzar la diada de 1976 al Parc de la Ciutadella. Sant Boi va acollir, finalment, l’acte
	

Aquella diada històrica de 1976
 
El setembre de 1976, mesos després de la 
mort de Francisco Franco, Catalunya aspi
rava a legalitzar la seva diada nacional. El 
govern espanyol no va autoritzar que la ce
lebració tingués lloc al Parc de la Ciutade 
lla de Barcelona i, després de llargues ne
gociacions, com a alternativa es va escollir 
Sant Boi. El valor simbòlic de la tomba de 
Rafael Casanova en va ser la raó principal. 
La comissió organitzadora va tenir molt 

poc temps per muntar i difondre l’acte, 
que es va celebrar a la plaça de Catalunya, 
amb una afluència de públic massiva. Més 
de 100.000 persones es van desplaçar des 
de tots els racons del país per participar-hi. 
Des del pont de Cornellà fins a la Colònia 
Güell, les entrades a la ciutat es van abarro
tar de cotxes, mentre el carrilet transporta-
va milers de persones fins a Sant Boi. 
L’actriu Maria Josep Arenós va obrir l’acte 

al voltant de les cinc de la tarda. Després 
d’un minut de silenci en record de les per
sones mortes per la llibertat, hi van tenir 

La jornada 
va ser una 
fita històrica 
en el procés de 
transició cap a la 
democràcia 

lloc les intervencions dels tres oradors pre
vistos: Miquel Roca, en representació del 
Consell de Forces Polítiques; Octavi Saltor, 
de la Lliga Catalana, i Jordi Carbonell, en 
nom de l’Assemblea de Catalunya. 

L’acte va continuar amb la lectura de 
nombroses adhesions de partits polítics, 
entitats i personalitats d’arreu del món. 
Finalment, es va llegir un missatge del 
president de la Generalitat a l’exili, Josep 
Tarradellas, i la Coral Sant Jordi, dirigida 
per Oriol Martorell, va entonar el Cant dels 
Segadors acompanyada per milers de veus. 

Una celebració unitària 
La unitat va presidir aquella jornada, una fita 
en la història contemporània de Catalunya. 
Des d’aleshores, les forces polítiques cata
lanes tornen cada any a Sant Boi per parti
cipar en l’ofrena floral davant la tomba de 
Rafael Casanova. En el record, aquell esclat 
de civisme, llibertat i afirmació col·lectiva 
de la voluntat nacional i democràtica. 

www.santboi.cat/diada



