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Sant Boi de Llobregat tornarà a ser en-
guany en el centre de la vida social, políti-
ca i institucional del país amb motiu de la 
Diada Nacional de Catalunya. Les principals 
institucions catalanes estan convidades a 
aplegar-se un cop més a la ciutat el dia 11 
de setembre per fer la tradicional ofrena 
floral a la tomba de Rafael Casanova.

L’acte començarà al voltant de les 10 hores 
a l’exterior de l’església parroquial de Sant 
Baldiri. En primer lloc, tindrà lloc la hissada 
de la senyera, que com cada any serà lliu-
rada a les autoritats per una entitat local. 
Després, a l’interior de l’edifici religiós es 
dipositaran els rams de flors a la sepultura 
de Rafael Casanova. Com és sabut, el conse-
ller en cap de Barcelona durant el setge de 
les tropes borbòniques de 1714 va viure els 
darrers anys de la seva vida a Sant Boi, d’on 
era la família de la seva dona, Maria Bosch. 

L’Ajuntament invita cada any a aquest acte 
commemoratiu les principals institucions del 
país (Generalitat de Catalunya, Diputació de 

Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i Dele-
gació del Govern a Catalunya, entre altres). 
També s’hi convida els alcaldes i les alcal-
desses dels 30 municipis del Baix Llobregat 
i representants dels grups parlamentaris ca-
talans, els partits polítics, els sindicats, les 
organitzacions empresarials i més d’un cen-
tenar d’entitats de Sant Boi i l’entorn. 

Després de l’ofrena floral, a partir de les 
11.30 hores, hi haurà la tradicional balla-
da de sardanes a la plaça de l’Ajuntament, 
amb música de la Cobla Sabadell.

Una vinculació històrica
Sant Boi és un dels punts de trobada habi-
tuals de l’Onze de Setembre a Catalunya, a 
causa de la vinculació amb la figura històri-
ca de Rafael Casanova i per haver estat es-
cenari de la multitudinària Diada de 1976. 
El 2016 es van complir 40 anys, per tant, 
d’aquella gran concentració popular en de-
fensa dels drets i les llibertats del país.

L’ofrena floral aplega cada any davant la tomba de Rafael Casanova les principals institucions, partits polítics, 
sindicats i entitats del país i de Sant Boi. Tots els alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat hi són convidats

La diada posa Sant Boi en el centre 
de la vida institucional del país 

La bicicleta, 
protagonista de la 
Setmana Europea 
de la Mobilitat
Sant Boi vol incorporar la bicicleta 
a la seva vida quotidiana. El mes 
d’abril, l’Ajuntament  va presentar una 
estratègia de treball per aconseguir 
que el 5% dels desplaçaments dels 
santboians i les santboianes es facin en 
aquest mitjà de transport. 
Un progressiu canvi en els hàbits 
en la mobilitat ajudarà sens dubte a 
aconseguir-ho. I la pròxima celebració 
de la Setmana Europea de la Mobilitat 
serà sense 
dubte una gran 
oportunitat 
per recordar 
la necessitat 
d’apostar per 
fórmules de 
mobilitat més 
sostenibles i 
saludables.  
Per aquest 
motiu, la 
bicicleta serà 
la protagonista de les activitats que es 
faran enguany a la ciutat.  
El 25 de setembre, un passeig per la 
zona agrícola fins a arribar a la platja 
de Viladecans, i el 30 de setembre, 
una nova edició de la ja clàssica 
passejada comarcal coneguda com la 
Baixcicletada. Durant aquella mateixa 
setmana s’instal·larà al carrer de Josep 
Torras i Bages un mòdul de reparació de 
bicicletes (bike tool).
La Setmana Europea de la Mobilitat 
se celebra cada any durant el mes de 
setembre. El lema general de l’edició  
d’enguany a Catalunya és ‘Combina i 
mou-te!’ i té com a objectiu promoure 
la utilització de diferents modes 
de transport segons el tipus de 
desplaçament que es realitza.

Més informació: pg. 23, agendasb.info i
mobilitatsantboi.wordpress.com

L’11 de 
setembre
està vinculat 
amb la història 
de Sant Boi per 
la presència de la 
tomba de Rafael 
Casanova i per 
la multitudinària 
manifestació que 
la ciutat va acollir 
l’any 1976.




