Octubre 2004

Viure Sant Boi

La ciutat

L’àlbum fotogràfic de la Diada a Sant Boi

P

asqual Maragall va presidir al
costat de l’alcaldessa, Montserrat
Gibert, l’ofrena floral a la tomba de
Rafael Casanova a l’església de
Sant Baldiri. El president de la
Generalitat va estar acompanyat
pel ministre d’Indústria, Turisme i
Comerç, José Montilla; pel delegat
del govern a Catalunya, Joan
Rangel; i pels consellers de Treball
i Indústria, Josep Maria Rañé; de
Salut, Marina Geli; i d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, Antoni Ciurana. També representants de la
societat catalana i santboiana van
participar a l’acte.
A Sant Boi, Pasqual Maragall va
visitar el bus de l’Estatut
(fotografia de dalt a l’esquerra). Al
migdia es va inaugurar Cal Ninyo
(fotografia de dalt a la dreta).
Durant la Diada, a la façana de
l’Ajuntament va onejar la senyera
catalana. L’equip de govern municipal considera que amb les crítiques a aquesta decisió el grup
municipal del PP ha volgut obrir
una pol·lèmica de provocació estèril, com demostra que 20 dels 30
municipis catalans governats pel
PP van retirar la bandera espanyola aquell dia.

E

l conseller de Relacions Institucionals i Participació Ciutadana,
Joan Saura, va pronunciar la conferència «La reforma de l’Estatut»
a Sant Boi, el 10 de setembre a la
tarda. Amb motiu de la celebració
de la Diada Nacional de Catalunya, l’acte va reunir un centenar de
persones a la sala gran de Can
Massallera. El consellerJoan Saura va afirmar que la reforma de
l’Estatut del 1979 és necessària
per poder donar resposta als nous
problemes que planteja la societat actual.

Èxit de públic a l’Altaveu
L’Altaveu 2004 s’ha caracteritzat pel tiratge popular de la seva programació, sense renunciar al discurs de la cançó d’autor que ha defensat
des dels seus orígens ja fa setze anys. Tot i que la pluja va fer suspendre el concert dels Pets i Marc Parrot a la plaça de l’Ajuntament, 11.000
persones van viure en directe les actuacions que van tenir lloc a la
plaça de l’Ajuntament, Can Massallera i Cal Ninyo (només el concert
de Fangoria va concentrar 4.000 persones a la plaça de l’Ajuntament).
Crítica i públic van coincidir a destacar l’equilibri entre la qualitat i la
popularitat dels intèrprets.

Bebe va omplir Can Massallera la nit de l’Onze de Setembre

6

Premis Altaveu
Els Premis Altaveu 2004 que es van atorgar el 7 de setembre van ser
per a la discogràfica B-Core, Marc Parrot, De Calaix per «Pantone
1505», Antonia Font per «Taxi», Inadaptats pels seus 15 anys de trajectòria alternativa i Ammoníac per «Viatge Etílic».

