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Tornar Nota de Premsa 19/02/2008

Sant Boi nomenarà Fill Predilecte a Joan Martí i Lladó, alcalde durant la
transició

Es reconeix la seva implicació amb entitats del municipi i la seva tasca
com a batlle

El Ple municipal ha aprovat nomenar Joan Martí i Lladó com a Fill Predilecte de Sant Boi en
reconeixement a la seva implicació i vinculació amb algunes de les entitats més significatives
de la ciutat i per la seva actuació com a alcalde durant l'etapa de la transició (de gener de
1977 a abril de 1979). L'Ajuntament ha aprovat la concessió de la distició en el Ple municipal
de febrer a petició d'una plataforma ciutadana que té el suport de mig centenar d'entitats
locals i 200 firmes de veïns i veïnes de Sant Boi. PSC, CiU i C's van votar a favor de la
proposta, mentre que el PP i ERC es van abstenir i ICV va votar en contra. 

Biografia
Joan Martí i Lladó va néixer el 3 d'agost de 1929, entroncat a la vuitena generació d'una saga
de pagesos santboians coneguda com els Xurit. El 26 de gener de 1977, davant d'una situació
de buit de poder, va passar de ser regidor d'esports a alcalde accidental de Sant Boi, càrrec
que va ocupar fins al 14 d'abril de 1979. 
Martí va estar molt vinculat a la Unió Esportiva Santboiana, on havia començat a jugar als deu
anys i del qual va ser presient entre 1986 i 1990. També va estar vinculat al ciclisme de la
ciutat. Va formar part de la junta directiva que va rescatar el projecte de l'Agrupación Ciclista
Santboiyana per crear el Club Ciclista Sant Boi.El Club de Beisbol de Sant Boi va atorgar-li la
Medalla d'Or de l'entitat i també va rebre una menció de la Federació Catalana de Beisbol per
la seva decidida contribució a la construcció de l'estadi de beisbol.

Àmbit/s
Temàtic/s : Alcaldia i òrgans de govern
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