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L’ofrena  
floral a 
la tomba 
de Rafael 
Casanova
tindrà lloc a partir 
de les 10 hores 
a l’interior de 
l’església de  
Sant Baldiri

El dilluns 11 de setembre, Diada Nacional 
de Catalunya, Sant Boi acollirà un any més 
la tradicional ofrena floral a la tomba de 
Rafael Casanova. L’acte començarà al vol-
tant de les 10 hores a l’exterior de l’església 
parroquial de Sant Baldiri amb l’acte pro-
tocolari d’hissada de la senyera, que en-
guany serà lliurada a les autoritats per una 
representació de les corals infantils de la 
Coral Renaixença. A continuació, tindrà lloc 
a l’interior de l’edifici religiós l’ofrena sim-
bòlica dels rams de flors a la sepultura del 
conseller en cap de la ciutat de Barcelona 
durant el setge de les tropes borbòniques 
de l’any 1714, que va viure a Sant Boi els 
darrers anys de la seva vida. 

Institucions i entitats
L’Ajuntament ha convidat a aquest acte 
commemoratiu, com cada any, les princi-
pals institucions del país (Generalitat de 
Catalunya, Diputació de Barcelona, Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Consell Co-
marcal del Baix Llobregat i Delegació del 

Govern a Catalunya, entre altres), els alcal-
des i les alcaldesses dels 30 municipis del 
Baix Llobregat i representants dels grups 
parlamentaris catalans, els partits polítics, 
els sindicats, les organitzacions empresari-
als i més d’un centenar d’entitats de Sant 
Boi i l’entorn. Després de l’ofrena floral, a 
partir de les 11.30 hores, hi haurà una ba-
llada de sardanes a la plaça de l’Ajunta-
ment, amb música de la Cobla Sabadell.

Diada històrica
La ciutat de Sant Boi és un dels punts de 
trobada habituals de l’Onze de Setembre 
a Catalunya, a causa de la vinculació amb 
la figura històrica de Rafael Casanova i per 
haver estat escenari de la multitudinària Di-
ada de l’any 1976. L’any passat, el 40è ani-
versari d’aquella gran concentració popular 
en defensa dels drets i llibertats del país es 
va commemorar a Sant Boi mitjançant un 
acte públic en què es va reivindicar l’esperit 
unitari de l’Assemblea de Catalunya, un 
dels organismes convocants n

L’Ajuntament 
convida cada any  
a la diada de  
Sant Boi les 
principals 
institucions  
del país

Sant Boi, 
protagonista 
institucional 
de la Diada

“Per a la 
nostra 
entitat, 
és 
important 
participar 
en l’acte de 
la Diada a 
la ciutat. 
Les corals 
infantils 

de la Coral Renaixença ho vivim com 
un reconeixement i ens fa il·lusió. 
Existim des de 1978 i, per tant, l’any 
que ve farem el 40è aniversari. Jo vaig 
començar als 4 anys i ara dirigeixo els 
més petits. Hi sóc des de tota la vida, fa 
molts anys que estudio música i m’ho 
passo molt bé. La Patim Patam és un 
espai musical, però també de joc.” 
Gemma Gallach, directora  
de la Coral Patim Patam




