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Sant Boi de Llobregat se situarà novament 
en el centre de la vida institucional catala-
na el pròxim 11 de setembre. Amb motiu de 
la celebració de la Diada, les principals au-
toritats del país s’aplegaran a l’església pa-
rroquial de Sant Baldiri, on dipositaran els 
coixins de flors durant la tradicional ofrena 
a la tomba de Rafael Casanova. 

L’acte començarà al voltant de les 10 ho-
res a l’exterior de l’església. En primer lloc, 
tindrà lloc la hissada de la senyera, que una 
entitat local lliurarà simbòlicament a les 
autoritats. Després, a l’interior de l’edifici 
religiós es dipositaran els rams al voltant 
de la sepultura de Rafael Casanova. Com 
és sabut, el conseller 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 institu-
cions del país, com la Generalitat de Ca-

talunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, el Consell Co-
marcal del Baix Llobregat i  la Delegació 
del Govern a Catalunya, entre altres. Tam-
bé hi són convidades les alcaldesses i els 
alcaldes dels municipis del Baix Llobregat 
i representants dels grups del Parlament, 
els partits polítics, els sindicats, les orga-
nitzacions empresarials i més d’un centenar 
d’entitats ciutadanes. Després de l’ofrena 
floral, a partir de les 11.30 hores, hi haurà 
a la plaça de l’Ajuntament la tradicional ba-
llada de sardanes, amb la Cobla Sabadell.

Una vinculació històrica
Sant Boi és un dels punts de trobada ha-
bituals de l’Onze de Setembre a Catalun-
ya, a causa de la vinculació amb la figura 
històrica de Rafael Casanova i amb la mul-
titudinària Diada celebrada a la plaça de 
Catalunya l’any 1976. Sant Boi reivindica 
cada any l’esperit d’aquella multitudinària 
concentració ciutadana n

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.

L’ofrena floral se celebra cada any a la tomba de Rafael Casanova, a l’interior de l’església de Sant Baldiri; a fora, la hissada de la senyera dona inici a les activitats

La Diada tornarà a situar la ciutat en  
el centre de la vida institucional del país 
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