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Viure Sant Boi

Les persones

L’exalcalde Xavier Vila rep la Medalla
d’Or de Sant Boi durant un emotiu acte
L’acte commemoratiu dels 25 anys d’ajuntaments democràtics va
aplegar bona part dels regidors de l’últim quart de segle
Francesc Xavier Vila i
Blanche, el primer
alcalde democràtic de la
ciutat després de la
II República, ha rebut la
Medalla d’Or de
Sant Boi. Va ser a
Can Massallera, el dia
19 d’abril, en el decurs
d’un acte institucional
convocat per
commemorar el
25è aniversari de la
constitució del primer
ajuntament de l’etapa
democràtica. L’acte, molt
emotiu, va comptar amb
la presència de gran part
de les regidores i els
regidors que des
d’aleshores han
representat la voluntat
expressada a les urnes,
cada quatre anys, pel
poble de Sant Boi.
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ontserrat Gibert, l’alcaldessa
de Sant Boi, va dirigir-se a totes
les persones assistents per dir-los
que «ha estat una nit emotiva, de
reco-neixement cap a vosaltres,
però també de compromís, perquè
tenim el compromís de continuar
endavant i de ser fidels i lleials al
vostre llegat».
També van intervenir els exregidors Pau Mestres (PSUC),
Lluís Parés (PSC) i Antoni Jordà
(CiU), l’exregidora Marina Bru
(PSC) i, en representació de la
comissió ciutadana que ha
promogut la concessió del títol
honorífic, Guillem Bernabé.
Litografia de Subirachs
Després de l’acte, tots els regidors
i exregidors d'aquest quart de
segle de democràcia van rebre
com a record una còpia de la
litografia que l’artista català Josep
Maria Subirachs ha fet especialment per a la nostra ciutat, en

Montserrat Gibert imposa la Medalla d’Or de Sant Boi a Francesc Xavier Vila, el seu antecessor al capdavant
de l’alcaldia. El relleu va tenir lloc al novembre de 1997

Xavier Vila creu que el gran repte
del món actual són els valors

X

avier Vila va ser el primer alcalde de Sant Boi després de
quaranta anys de dictadura franquista i va ocupar el càrrec durant
divuit anys consecutius, fins que el va substituir Montserrat Gibert,
l’actual alcaldessa. El Ple municipal de l’Ajuntament va reconèixer
aquest protagonisme institucional mitjançant la concessió, per
unanimitat, de la Medalla d’Or de Sant Boi, màxim títol honorífic de
la nostra ciutat. La Medalla d’Or pretèn subratllar la contribució de
Vila “a la millora i la transformació de la ciutat”.
L’homenatjat va recordar els primers anys de la democràcia com
“una època dedicada a afermar els valors de llibertat, igualtat i
fraternitat” i va assegurar que els enormes canvis viscuts des
d’aleshores en un món cada cop més “global” s’han de compensar
ara precisament amb “nous avanços en els valors humanístics i
en la dignitat de les persones”, aspectes que va considerar com a
“les assignatures pendents” de la societat actual.
La màxima distinció honorífica de Sant Boi
Xavier Vila és la cinquena persona que rep la Medalla d’Or de Sant
Boi, després de l’historiador Carles Martí (1983), l’alcalde republicà
Joan Vandellós (1987), la professora Roser Llopis (1988) i el polític
Francesc Ferrés (1995). També han merescut aquesta màxima
distinció honorífica les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de
Jesús, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i la Unió Esportiva
Santboiana.
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commemoració del 25è aniversari. L’Ajuntament ha encar-regat 250
còpies d’aquest treball, numerades i amb la signatura original de
l’autor, i n’ha posat a la venda 150
d’elles, al preu de 300 euros. Per
adquirir una d’aquestes còpies cal
trucar al número de telèfon 93 635
12 16.
Exposició
En el marc d’aquesta mateixa
commemoració, l’Ajuntament ha
produït una exposició que mostra
la progressiva transformació
social i urbanística que ha
experimentat la ciutat durant
aquestes dues dècades i mitja.
L’exposició es pot visitar, fins al 8
de maig, a l’equipament municipal
Can Massallera.
Col·leccionable
Amb aquest número de la revista
municipal Viure Sant Boi es
distribueix gratuïtament el primer
fascicle d’un col·leccionable amb
la cronologia, els resultats electorals, les anècdotes i les millors
fotografies d’aquests 25 anys. En
aquesta primera entrega els
lectors trobaran un article d’opinió
del president de la Generalitat de
Catalunya, Pasqual Maragall, i un
altre escrit per l’alcaldessa,
Montserrat Gibert.

