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Pregó de la Festa Major, a càrrec dels 
responsables del confinament dels CAPS 
de La Mina i Doctor Barraquer, a les 
18:30h, a l’espai central de la Festa Major

Divendres 3 de setembre Concert de Gala de la Principal de la 
Bisbal, a les 19h, a l’espai central

Concert festiu de la Principal de la 
Bisbal, a les 23h, a l’espai central

Dissabte 4 de setembre

Inauguració de la plaça homenatge 
a Manuel Fernández Màrquez, a les 
11h, al carrer d’Eduard Maristany, al cos-
tat de la Renfe 

Infantil amb el grup Xip Xap, amb 
l’espectacle “Quin Cangellli””, a les 
12h, a l’espai central

Trobada de colles geganteres de 
Sant Adrià, a les 17h, al pati de l’escola 
Sant Gabriel

Nit tronada, espectacle pirotècnic, 
a les 20h, al pati de l’escola Sant Ga-
briel

Concert amb Hotel Cochambre, a les 
23h, a l’espai central

Programa Festa Major Sant Adrià 2021
Tota la programació, dia a dia, hora a hora

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Gegants a Sant Adrià
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Diumenge 5 de setembre

Dimarts 7 de setembre

Dilluns 6 de setembre

Simultànies d’escacs, d’11h a 13h, a la 
plaça Guillermo Vidaña

Matinal de percussió, a les 12h, a l’es-
cola Sant Gabriel

Infantil amb el grup “Ambauka”, a les 
12h, a l’espai central

Festival d’entitats i balls i danses de 

Matinal infantil, a les 11h, al pati de l’es-
cola Sant Gabriel

Inaguració de l’exposició “Vinyetes 
Migrants: còmic, memòria i immigra-
ció, al Mhic

Descoberta de l’auca de l’arc, senya-
lització de la ruta del Cami Ral i pre-
sentació del mural “Anacronismes”, a 
les 18h, al carrer Ricart

Inici ruta cultural, a partir de les 19h
Concert d’havaneres, amb el grup Alma 
de Boquerón, a l’espai central

Sant Adrià, a les 18h, a l’espai central

Castell de focs, a càrrec dels Co-
heters Dragón, hora i lloc per deter-
minar

Concert a càrrec dels alumnes i pro-
fessors de l’escola municipal de mú-
sica, a les 18h, a la mateixa escola

Concert de Manu Guix, a les 21h, a l’es-
pai central

8 de set. Dia del Patró de Sant Adrià

Venda dels pastís de Festa Major, a 
partir de les 10:30h, a la plaça de l’es-
glésia

Acte religiós, a les 11:30h, a l’església 
major

Acttuació de la Cobla sardanísta de la 

Cobla de Premià, a les 12h, a la pista 
esportiva del carrer Major

Concert d’homenatge a les víctimes 
de la Covid-19, a les 18h, al Casal de 
Cultura

Actuació infantil amb el grup badaloní 
La Tresca i la Verdesca, a les 19h, a la 
plaça de l’església

IMPORTANT : Per assistir als actes caldrà cita prèvia, que estarà activa a partir 
del 30 d’agost. La podreu reservar telemàticament a través del web municipal
 

Imatge de l’Esglèsia Major

Imatge de la cobla Premià
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Del 3 al 7 de setembre s’han programat els actes festius 
Del 3 al 7 de setembre arriba la Festa Major 
de Sant Adrià de Besòs 2021, una edició 
molt esperada i desitjada, ja que l’any pas-
sat no es va poder celebrar per la covid-19. 
Aquesta serà una Festa especial, arriba amb 
nous formats, carregada de lleure i cultura i 
també d’emoció, ja que estarà molt present 
el record de tots els ciutadans i ciutadanes 
que ens van deixar durant la pandèmia i 
l’agraïment a totes les persones que van 
treballar per tenir cura de tots nosaltres. 
En aquest especial del Diari de Sant Adrià 
trobareu tots els actes de la festa, així com 
la programació completa d’actes festius. El 
pregó donarà el tret de sortida a la Festa 
Major aquest divendres, 3 de setembre, i 
serà a càrrec de les dues responsables dels 
Centres d’Atenció Primària de la ciutat du-
rant el confinament: les doctores Itziar Ami-
libia, del CAP La Mina, i Marta Morera, del 
CAP Dr. Barraquer. Hi haurà espectacles, 
cultura popular, activitats per als més pe-
tits, exposicions, esport i concerts. Un pro-
grama amb un ampli ventall de propostes 
pensat perquè tothom, persones de totes les 

Recuperem el carrer, recuperem la Festa Major 
de Sant Adrià

edats i amb aficions diverses puguin trobar 
la seva activitat i gaudir del final de l’estiu a 
Sant Adrià.
Les activitats d’aquesta Festa Major s’han 

hagut d’adaptar al context de pandèmia que 
vivim i s’han organitzat respectant les me-
sures preventives i les restriccions de les 
autoritats sanitàries. S’han habilitat espais, 

com el pati de l’escola Sant Gabriel i un es-
pai central de festa a la zona d’aparcament 
de Marina Besòs. Cal reserva prèvia de gai-
rebé tots els espectacles.

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
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La Festa Major de Sant Adrià tindrà un 
mirada posada en tot el que hem viscut 

Imatge exterior del CAP de la Mina 

durant aquest any i mig llarg. D’entrada el 
pregó de festes anirà a càrrrec de les dues 

responsables, durant el confinament, dels dos 
ambulatoris adrianencs, tant el CAP de la Mina 

com el CAP del Doctor Barraquer. 
Les doctores Itziar Amibilia, del 
CAP de la Mina, i la doctora Marta 
Morera, del CAP del Doctor Barra-
quer seran les encarregades de fer 
aquest pregó de festes adrianen-
ques. Serà aquest divendres, 3 de 
setembre, a partir de les 18:30h a 
l’espai central de la Festa Major. El 
pregó podrà seguir-se via en línia. 

Concert d’homenatge a les 
víctimes de la Covid-19
Un altre moment de la Festa Major 
de Sant Adrià arribarà el dimecres 
8 de setembre amb un concert 
d’homenatge a les víctimes del 
coronavirus a càrrec de l’orques-
tra de cambra del Casal de Cultura 
de Sant Adrià de Besòs. Serà a les 
18h, al carrer del Carme, 22, l’afo-
rament serà limitat. Posteriorment, 
a les 19h, hi haurà la descoberta 
de dues plaques per homenatjar 
la feina dels dos centres d’atenció 
primària de la ciutat, el de la Mina 
i Doctor Barraquer.

FESTA MAJOR SANT ADRIÀ 2021 Núm. 444 Agost de 2021Carles Carvajal

Homenatge a l’atenció primària 
durant el Pregó de Festes
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Imatge d’arxiu de la Festa Major
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Actes tradicionals per fer ciutat

Una festa per recuperar els actes tradicionals 
de la Festa Major 
La Festa Major de Sant Adrià de Besòs recupera 
part dels actes tradicionals i de cultura popular de 
la festa adrianenca, després de la suspensió de l’any 
passat. El dissabte, 4 de setembre, la festa recupera 
un dels actes més esperats, la Trobada gegantera 
de Sant Adrià al pati de l’escola Gabriel. Hi haurà 
plantada de gegants i ball de gegants a càrrec de 
les colles geganteres de Sant Adrià de Besòs. Les 
persones que vulguin veure la Trobada hauran d’ad-
quirir entrades prèvies. El 7 de setembre, a les 18h, 
hi haurà el Festival de balls i danses de Sant Adrià. 
L’acte serà a l’espai central. El dia del patró, el 8 
de setembre, s’ha preparat un concert d’audició de 
sardanes amb la Cobla de Premià, a les 12h. L’au-
dició serà a la pista del carrer Major, amb entrada 
limitada. 

Descoberta de l’Auca de l’Arc adrianenc 
Un dels actes més destacats de la Festa Major de 
Sant Adrià de Besòs serà la descoberta de l’Arc de 
l’Arc, la senyalització del Cami Ral i presentació del 
mural “Anacronismes”. Serà aquest diumenge, 5 de 
setembre, a les 18h, al carrer Ricart, a la Biblioteca 
de Sant Adria de Besòs. Aquest serà un dels actes 
més emotius d’aquesta Festa Major adrianenca. A dalt, equip de la Penya a Can Solei l’any 1933Imatge de l’Arc de Sant AdriàImatge de l’Auca adrianenca Imatge d’arxiu dels gegants de Sant Adrià de Besòs 
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Tots els concerts estaran programats amb aforament limitat
La Festa Major de Sant Adrià de 
Besòs no deixarà de banda la músi-
ca en directe durant aquests dies de 
festiius. Aquesta mateixa setmana, 
l’Ajuntament adrianenc anunciava 
modificacions en el programa de 
Festa Major d’enguany a causa de 
les noves mesures i restriccions per 
frenar l’expansió de la Covid-19 i 
garantir la protecció de la salut de la 
població. Els actes del divendres 3 i 
dissabte 4 de setembre finalitzaran a 
les 00.30 h tal com determina la nor-
mativa sobre la durada d’espectacles 
culturals en situació de pandèmia. A 
més, l’Ajuntament també ha anunciat 
la suspensió de la Festa de l’Aigua, 
prevista per al dilluns 6 de setembre a 
les 11 h. Sí que se celebrarà l’anima-
ció infantil el mateix dia, a les 12.30, 
amb Ra-mon Roma. D’altra banda, 
l’espectacle musical del dilluns 6 de 
setembre a les 21 h, a l’espai central 
de la Festa, serà a càrrec de Manu 
Guix. No actuarà Dave Zulueta («El 

La música torna als carrers 
de Sant Adrià amb diversos estils

giratiempos») com estava previst ini-
cialment. Aquestes mesures han fet 
modificar part de la programació de 
la Festa Major de Sant Adrià. De mo-
ment, no és descarta cap altra canvi 
de darrera hora. De fet, les activitats 
d’aquesta Festa Major s’han hagut 
d’adaptar al context de pandèmia que 
vivim i s’han organitzat respectant 
les mesures preventives i les restric-
cions de les autoritats sanitàries. Per 
tal de garantir i protegir la salut de 
tothom els actes es centralitzaran en 
dos espais a l’aire lliure, però amb 
recinte tancat: l’espai central, a la 
zona de pàrquing de Marina Besòs 
(entre el c. Eduard Maristany i el parc 
del Litoral), on es desenvoluparan 
els espectacles musicals i festius 
principals i el pati descobert del Sant 
Gabriel, on tindran lloc els esdeveni-
ments de cultura popular i la matinal 
infantil. També s’han previst espais 
alternatius en cas de pluja.WWW Des 
de fa anys, el grup de dones del Futur 

El cantant Manu Guix s’ha incorporat a darrera hora a la Festa Major de Sant Adrià de Besòs

 

La programació artística de la Festa Major de Sant Adrià

La música, per tots els gustos, sonarà a diversos 
racons de Sant Adrià durant aquesta Festa Major. 
D’entrada, la festa començarà amb la Principal de la 
Bisbal amb una doble programació. Aquest diven-
dres, 3 de setembre, a les 19h un concert de gala 
amb els grans clàssics que no poden deixar de sonar 
en una Festa Major. El concert tindrà lloc a l’espai 
central. Tres hores més tard, a les 23h, s’ha progra-
mat el concert festiu amb peces més animades per 
poder gaudir de la nit. 

Les millors versions de la Festa Major 
Els Hotel Cochambre també actuaran a la Festa 
Major de Sant Adrià, el dissabte a les 23h a l’espai 
central. Es tracta d’una formació que ha revolucionat El grup de rumba d’autor “Alma de Boquerón”

Grup musical “Hotel Cochambre”Imatge de la Principal de la Bisbal

el panorama de la festa i dels grups de versions. 
El seu èxit es basa en el talent natural, la posada 
en escena i la seva forma única d’interpretar les 
cançons en un espectacle on barregen elegància 
i picardia. Un fenomen inimitable i imbatible, que 
dirigeix amb un mestratge sense precedents el ca-
rismàtic director de l’Hotel, Benito Inglada. 

La rumba no faltarà durant la Festa Major
El grup de rumba d’autor “Alma de Boquerón” ac-
tuaran també a la Festa Major de Sant Adrià. Rumba 
de qualitat i amb accent propi. El concert tindrà lloc 
aquest diumenge 5 de setembre, a les 21h, a l’espai 
central de la Festa Major. Com totes les actuacions, 
les entrades per aquest concert estaran limitades. 
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posa a la venda, cada 8 de setembre, el 
pastís de la Festa Major de Sant Adrià de 
Besòs. El pastís podrà comprar-se a partir 

Imatge del pastís de la Festa Major que com cada any podrà comprar-se el 8 de setembre 

de les 10:30h a la plaça de l’església. Des 
de l’any 2008, el pastís adrianenc ja és un 
clàssic de la Festa Major i molts ciuta-

dans l’esperen per poder comprar-lo, tas-
tar-lo i acompanyar el postre del dia 8 de 
setembre, patró de Sant Adrià. La recep-

ta?, pasta de full i una crema de maduixes. 
Aquesta tria de la fruita no és casual. An-
tigament, a la vora del riu Besòs, era molt 
típic veure plantacions de maduixes. Per 
aquest motiu, des del grup de dones del 
Futur van tenir clar des de fa anys que les 
maduixes havien de formar part d’aquest 
pastís. Un dolç que va temps l’entitat in-
tenta que sigui el pastís de la ciutat i que 
les pastisseries i forns el puguin vendre 
de manera habitual. De moment, pels més 
llaminers, no us perdeu la venda d’aquest 
dolç aquest dimecres 8 de setembre al 
matí a la plaça de l’església. Cal destacar 
la gran tasca que fa l’entitat adrianenca 
per evitar que la ciutat mantingui alguns 
elements locals i propis, com aquest pas-
tís, que fan la Festa Major més singular i 
amb trets distintius respecte d’altres ciu-
tats i pobles del voltant.

Venda del pastís de Sant Adrià: di-
mecres 8 de setembre, a partir de les 
10:30h, i durant el matí, a la plaça de 
l’església 

Com cada any podrà comprar-se el 8 de setembre

El pastís de Festa Major, 
un dels símbols de Sant Adrià
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La Festa Major adrianenca programarà diverses activitats pels nens i nenes

Una festa pels més petits de casa, 
la festa dels infants

La Festa Major de Sant Adrià també serà la 
festa dels més petits de casa. L’Ajuntament 
ha preparat un grapat d’activitats destinades 
a la canalla. De fet, el cartell d’enguany, on 

El grup Xip Xap actuarà dissabte, a les 12h, a l’espai central

Imatge del grup Ambauka

Imatge del grup badaloní La Tresca i la Verdesca

un nen somriu a les festes ja fa entreveure 
aquesta aposta per l’Ajuntament. Les acti-
vitats familiars de les festes començaran 
aquest mateix dissabte 4 de setembre. A 

Tascas de retirada de escombros / J.RIbalaygue

 

Nits de foc

I el castell de focs? la pirotècnia no 
faltarà per la Festa Major
L’empresa valenciana Coheters Dragón seran 
els encarregats de posar el so dels trons i els 
“ohhhhh” dels seus espectaculars focs artifi-
cials. A diferència d’altres anys, l’Ajuntament 
no ha fet públic l’hora ni el lloc del Castell 
dels Focs, un dels actes més esperats de la 
Festa Major de Sant Adrià. De moment, sa-
bem que serà el vespre-nit del proper 7 de 
setembre, com sempre excepte l’any passat, 
però el consistori adrianenc no ha volgut fer 
públic on cremaran els focs. La idea es que 

els ciutadans ho puguin veure des dels bal-
cons i terrasses de qualsevol barri del muni-
cipi. El que ha assegurat l’Ajuntament és que 
hi haurà Castell de focs i que com sempre 
no hi faltaran a la cita de la Festa Major. De 
moment, ens haurem d’esperar un any per 
trobar-nos a relacionar tots veient els focs 
de la festa.

Més foc a la Nit de la Tronada de la 
Festa Major
Abans del Castell de focs, els adrianencs i 
adrianenques podran gaudir de la Nit Trona- El castell de focs serà el dimarts al vespre Imatge d’arxiu d’una Tronada adrianenca

Imatge d’arxiu d’un Castell de Focs

da i l’espectacle pirotècnic. L’espectacle anirà a càrrec de la Colla de la 
Tronada de Sant Adrià de Besòs i les colles i bestioles convidades. Tot 
plegat serà aquest dissabte, a les 20:30h, al pati Sant Gabriel. Aquest 
serà un bon acte per conèixer de prop la feina que fan entitats com la 
Colla de la Tronada, que tant han patit pels efectes de la pandèmia i la 
suspensió de gairebé de tots els espectacles programats.

les 12h, començarà el concert del grup Xip 
Xap. La formació presentarà el seu nou es-
pectacle “Uh, quin cangelli”. Es tracta d’un 
espectacle de música i titelles per als que 

són capaços d’imaginar bèsties, fantasmes, 
monstres i a més, espantar-los. Uh!! L’es-
pectacle animarà els més petits a l’espai 
central.

Diumenge, 5 de setembre, s’ha programat 
una Trobada de percussió, a les 12h, al pati 
Sant Gabriel. Com totes les activitats caldrà 
inscripció prèvia a través de les plataformes 
de l’Ajuntament. La trobada servirà per fer 
sortir pels aires, i amb el so atronador, de 
tota la tensió viscuda durant els darrers 
mesos. L’acte anirà a càrrec de Samba-So i 
s’han preparat tallers i actuacions. 

El grup infantil “Ambauka” actuarà el 
dimarts de Festa Major
La música també arribarà dimarts, 7 de se-
tembre, a les 12h a l’espai central de la Festa 

Major arribarà el grup Ambauka amb el seu 
espectacle “de cap per avall”. De fet, aquest 
és el tercer disc i el nou concert familiar 
d’Ambauka, i suposa un gran pas endavant 
en la trajectòria del grup, que des del 2008 
roda els seus espectacles altament partici-
patius, enèrgics i per a totes les edats, amb 
música 100% en directe i combinant sons 
i músiques populars i modernes. El nou 
espectacle, que inclou les cançons del nou 
disc i algun dels hits anteriors del grup com 
“La Llegenda de Sant Jordi”, és una suma 
de festa, tendresa, connexió, compromís, 
reflexió i molta música. Un concert canyero 

i participatiu, pensat per a tota la família, 
amb què Ambauka us convidarà a capgi-
rar-ho tot i posar el món #Decapperavall!

Per acabar la festa, La Tresca i la Ver-
desca
El darrer dia, i a darrera hora, dimecres 8 de 
setembre a les 19h, arribaran uns clàssics de 
la Festa Major de Sant Adrià de Besòs, per-
què no es la primera vegada que actuen. A 
la plaça de l’església actuaran les badalonins 
La Tresca i la Verdesca. El concert serà deli-
mitat i amb cadires. La Tresca i la Verdesca 
és un grup de música per a tota la família que 
aposta pels espectacles de creació i per un 
repertori amb cançons de composició prò-
pia. Va oferir la seva primera actuació l’abril 
de 1998.  Durant aquests gairebé vint anys 
de trajectòria han arribat a crear i presentar 
diferents espectacles com Zum, A quan va la 
mel?, Històries d’Aigua, Maquinaigües 1909, 
Per un instant (amb Xirriquiteula Teatre), o 
els multipremiats L’Endrapasomnis i La nena 
dels pardals (amb Teatre al Detall) que, entre 
d’altre premis, va guanyar el Premi Enderrock 
2018 de la crítica especialitzada com a Millor 
disc de Música Familiar. Durant aquests anys 
La Tresca ha editat quatre cd’s, La Tresca i 
la Verdesca, 4, L’Endrapasomnis i La nena 
dels pardals, tots editats amb la discogràfica 
Temps Record. Aquest any 2021 va arrencar 
amb la publicació d’un nou disc, Maquinai-
gües i ara arriben a la Festa Major de Sant 
Adrià, tot un grup per acabar la festa! 
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L’entitat havia denunciat el consistori per la platja del Litoral
La Fiscalia Provincial de Barcelona (secció 
de Medi Ambient i Urbanisme) ha arxivat la 
denúncia presentada el passat mes de juny 
per l’entitat Marea Verde contra l’Ajuntament 
de Sant Adrià, per un presumpte delicte me-
diambiental a la platja del Litoral.  Els fets 
denunciats feien referència a una possible 
actuació irregular de l’Ajuntament que hauria 
pogut «per acció u omissió, posar en perill 
la protecció de la salut de les persones, de 
la fauna i del medi ambient». L’entitat de-
nunciava que el fet de que a l’av. de la Pla-
tja poguessin haver soterrades substàncies 
tòxiques i cancerígenes d’antigues indus-
tries sumat al moviment de terres derivat de 
la instal·lació del cable submarí (que traves-
sa aquest indret), suposava un risc per a la 
salut humana. La Fiscalia ara ha determinat 
que cap d’aquests fets constitueix un delicte 
penal. L’Ajuntament no ha concedit cap lli-
cència il·legal ni ha tolerat la infracció de les 

Arxivada la denúncia de Marea Verde contra 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

lleis mediambientals. Els 15 dies transcorre-
guts, segons la denúncia, entre la recepció 
de l’informe de TECSÒL i la comunicació al 
Consell de Medi Ambient i a l’oposició, te-
nint en compte el dilatats terminis d’actuació 

La platja del Litoral porta tancada durant tot l’estiu per contaminació

de l’Administració, «no pot ser considerat 
com equivalent a una tolerància o permissi-
vitat per part del consistori de la situació de-
tectada». Per tot això, la Fiscalia Provincial 
acorda arxivar les diligències i demana tant 

a l’Agència de Residus com a l’Ajuntament 
de Sant Adrià de Besòs informació periòdica 
per fer un seguiment de les gestions que es 
portin a terme per erradicar o minvar la con-
taminació de la platja del Litoral.

Primera visita institucional a Residència Bar-
celona Unitats de Convivència, un centre re-
sidencial per a gent gran, de caràcter privat, 
i que acaba de inaugurar-se a Sant Adrià de 
Besòs, concretament al carrer Sant Pere al mig 
del barri de Sant Joan Baptista. Residència 
Barcelona Unitats de Convivència és el primer 
de tot Catalunya construït aplicant un model 
que s’utilitza amb èxit al nord d’Europa des de 
fa dècades, però adaptat al model i la cultura 
mediterrània. Filo Cañete, alcaldessa de Sant 
Adrià de Besòs va ser rebuda per Inés i Fe-
licidad Manero, propietàries de la residència 
i per Víctor Sabatell arquitecte i soci de B\TA 
Arquitectura que és el despatx especialitzat en 
dissenyar i reformar entorns per a la gent gran 
i que ha desenvolupat el projecte.

L’alcaldessa de 
Sant Adrià de 
Besòs, Filo Cañete, 
visita Residència 
Barcelona Unitats 
de Convivència

L’actuació permetrà guanyar espais per a vianants

Aquest mateix mes de setembre comença-
ran les obres de la primera fase del projecte 
de la via pedalable de l’antiga carretera i el 
pont dels Passadors, que compren l’àmbit 
del carrer Tibidabo entre el c. Extremadura 
i la rotonda de l’Arc. L’actuació durarà uns 
10 mesos i abastarà una àrea de 19. 771 
m2.  Aquesta primera intervenció millorarà, 

Comencen les obres de la via pedalable de 
l’antiga carretera i el pont dels Passadors

d’una banda, la connectivitat amb Barcelo-
na, amb un carril bici continu que enllaçarà 
la Rambla Guipúscoa i la rotonda de l’Arc, 
on es tancarà el circuit. D’altra banda, paci-
ficarà i dignificarà la zona, reduint els carrils 
per a vehicles i augmentant la superfície i la 
qualitat de l’ espai per als vianants: s’am-
pliaran les voreres laterals entre el carrer 

Extremadura i el carrer del Ferrocarril, es 
definirà una Rambla central amb arbrat en-
tre l’av. Guipúscoa i la Rambla ja existent, i 
es renovarà la il·luminació.  El cost total de 
la primera fase del projecte és de 2.064.517 
€ (IVA inclòs). L’ Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) finançarà el 89,69%, d’aquest 
import i l’Ajuntament el 10,31%.

Imatge virtuals dels treballs que s’hi faran

Visita de l’alcaldessa a la residència
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¿Qué discurso y objetivos se les plan-
tea a las plantillas?
La motivación era la misma competición, 
sabiendo que habían ascensos y descen-
sos. 

¿Qué balance global se hace de la 
temporada?
Muy bueno. Con todos los problemas que 
hemos tenido en el club, como personal 
de campo, exigencia nuestra...para mi es 
temporadón. Además, hacer una mención 
especial en los conjuntos femeninos ya que 
prácticamente no se ha notado el que haya 
habido covid. Los masculinos también han 
peleado. 

¿Se ha notado la covid? 
El Juvenil A lo sufrió bastante al principio 
y parecía que no llegaría a jugar partidos...
nos ha tocado en algunos equipos. Pero 
con la misma realidad que todos los clubs. 

Acumulan salvaciones holgadas en 
División en Honor en los últimos años. 
Buen síntoma para mirar allà. 
Nuestro objetivo como club siempre ha sido 
el mismo. Trabajar con gente de la casa, ser 
humildes y, si un año estamos mejor, pues 

En la temporada más atípica de todas, el CE 
Sant Gabriel ha demostrado su gran valía y 
estabilidad durante las últimas temporadas. 
Ha conseguido mantener prácticamente to-
das las categorías, con notables ligas y as-
censos. A pesar de perder la Preferente Ale-
vin, ha ascendido en Benjamín a la máxima 
categoría, siempre apostando por jugadores 
y entrenadores de la casa. 
Su director deportivo, Xavi Miracle, ana-
liza la temporada 2020 – 2021 y los ob-
jetivos para el nuevo curso, que arranca 
este próximo mes de octubre para el fútbol 
base.

Finaliza la temporada de la covid. El 
año más complicado de digerir a nivel 
social y económico pero tambíen de-
portivo. ¿De qué manera se planteó en 
el Sant Gabriel? 
Desde el primer momento la Federació Ca-
talana de Futbol (FCF) ya adelantó que si 
se podía jugar a una vuelta se disputaría 
la temporada y así fue. Para sorpresa de 
todos, pero se jugó. Para los clubes más 
grandes es un marrón porque el descenso 
de una categoría se nota. Aún así, plantea-
mos cada partido como una final y tampoco 
ha salido tan mal.

lograrlo a corto/medio plazo. No se trata 
solo de subir sino de buscar una consoli-
dación. Hay que darle el brillo que teníamos 
antes.

En el Femenino A se vislumbra una 
temporada en la que se deberá tener 
paciencia. 
Mucha. Después de lo que ha pasado...Pero 
más que paciencia es como todo...Damos 
la oportunidad a gente de la casa y yo es-
toy tranquilo. Las que continúan y las que 
estamos aquí tenemos muy claro el trabajo 
y en el campo se demostrará. Tenemos la 
experiencia demostrada para poder estar 
ahí arriba. 

Demasiados cambios en los últimos 
años en el fútbol femenino.
No queremos vender humo. Llegaremos al 
máximo donde podamos estar. Formaremos 
las plantillas para ganar y después está la 
realidad. Cada club plantea su proyecto y 
el nuestro es apostar por gente de la casa, 
montar buenas plantillas y siempre nos ha 
funcionado. 

El director deportivo gabrielista valora posivamente la temporada de la covid

Xavi Miracle, Sant Gabriel: “Estamos demostrando 
la estabilidad del club en ciertas categorías”

lo ejecutamos. Sí que es cierto que se está 
demostrando la estabilidad del club en es-
tas categorías. 

¿Se buscará dar otro adelante con el 
Juvenil A?
La verdad que nos hubiera gustado ver el 
crecimiento del equipo a 30 jornadas. Em-
pezamos mal pero las dudas desaparecie-
ron rápidamente. Hay que estar contentos 
con la tercera posición, que es una de las 
mejores de los últimos años. Buscaremos 
la Nacional el próximo año, que es el es-
calón que merecemos como club y por 
historia. 

Un bloque sólido desde hace dos años. 
Cada año los jugadores se quieren quedar y 
al club le hace un favor. Todo es un conjun-
to de factores. 

Fútbol 7 es la asignatura pendiente 
del club. 
Fútbol 7 es complicado. Intentamos poner 
todos los medios posibles pero de momen-
to no lo estamos consiguiendo. Esperamos 

Foto: Archivo

Escaneja el QR i 
mira el vídeo de 
l’entrevista
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Les curses arrencaran aquest 11 de setembre
La II Lliga Running Virtual CEB Nord que or-
ganitzat el Consell Esportiu del Barcelonès 
Nord ha tingut tot un èxit d’inscripcions i ha 
superat les expectatives previstes.
La primera prova de la temporada 2021-
202, que enguany celebra la seva segona 
edició ha arrencat amb força, tot i no haver 
superat encara cap quilòmetre.

L’objectiu d’aquesta nova competició tor-
narà a tenir el repte de la temporada an-
terior: practicar esport i visibilitzar llocs 
emblemàtics de la nostra comarca. El camí 
de les Dues Pedres serà la primera prova 
de la temporada 21/22, a partir del proper 
dissabte 11 de setembre.
Com la temporada anterior, aquesta prova 
torna a ser oberta a tot el públic i totalment 
gratuïta.

La II Lliga Running Virtual CEB Nord 
tanca inscripcions en només 48 hores

Les inscripcions estaven obertes fins al se-
tembre o fins a arribar als 200 inscrits. No 
obstant això, l’èxit ha sigut enorme i en 48 
hores es va arribar al màxim número d’ins-
crits!
Ara, a partir de l’11 de setembre, i fins al 18 
de setembre els participants podran superar 
la primera prova i compartir els seus regis-
tres per a confeccionar la classificació.
La sortida en aquesta prova serà des del 
pont de la B20 de Badalona (Camí de Sant 
Jeroni de la Murtra, S/N), fins a les Dues 
Pedres i tornar.
Al web cebarcelonesnord.com es pot con-
sultar la ruta oficial i els corredors han de 
gravar els seus resultats amb Strava.
En total, n’hi haurà 8 curses durant tota la 
temporada, programades en 8 mesos, amb 
obsequis per als participants i premis per 

Foto:  Consell Esportiu

El Femení Sant Adrià ja coneix el seu ca-
lendari de lliga per a la temporada 2021 
– 2022. L’entitat lila encetarà un curs ab-
solutament nou, a causa dels canvis que 
s’han produît en les darreres dues tempo-
rades. La covid ha estat un primer punt de 
partida perquè la Federació Espanyola de 
Basquetbol (FEB) reestructuri les catego-
ries nacionals, en què hi participa el con-
junt adrianenc. 
Tot i que el primer equip del Sant Adrià 
havia aconseguit assegurar-se una plaça a 
la Lliga Femenina Challenge (segona divi-
sió), finalment disputarà la temporada que 
començarà el proper 3 d’octubre a la Lliga 
Femenina 2, el tercer esglaó nacional. 
A diferència de la temporada anterior, en 

què pràcticament tots els rivals liles eren 
catalans, a excepció de dos aragonesos 
i dos balears, la nova LF2 tornarà a fer 
un pas endavant i serà semblant al de 
campanyes anteriors, El conjunt d’Enric 
Cervera ha quedat enquadrat al grup B, 
amb Mataró, Almeda, Lleida, Segle XXI, 
Viladecans (Catalunya); Stadium, Helios 
(Aragó); D. Olímpico (Madrid);  St. Josep 
Obrer i Asnimo (I. Balears). 
La temporada arrencarà dissabte 2 d’octu-
bre amb la visita al Josep Mora de Mataró 
i el debut a Marina s’endarrereix fins diu-
menge 9 amb l’enfrontament contra el Sant 
Josep. Diumenge 9 d’abril es disputarà la 
darrera jornada de lliga regular contra el 
nouvingut Lleida.

als guanyadors.
Gaudir de la natura i l’esport en un format 
innovador és la principal fita a assolir d’una 
idea que ha tingut una gran acollida.

En la seva primera temporada ha sigut un 
autèntic èxit entre la comunitat runners de la 
comarca gràcies a la col·laboració principal 
del Club Running Vigia.

El full de ruta del Sant Adrià 2021 – 2022 queda definit

Foto: M.E

Madrid i Comunitat Valenciana, 
novetats en la nova Lliga Femenina 2
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L’entrenador del filial agafarà les regnes del primer equip, en la segona etapa
El Sant Martí – Adrianenc tornarà a in-
tentar el retorn a la lliga Divisió d’Honor 
Plata per quarta vegada en els darrers 10 
anys (2014, 2018 i 2020 han estat els tres 
darrers ascensos). La temporada 2013-
2014 va ser la primera vegada que el club 
lila ho va assolir al parquet però per mo-
tius econòmics no es va poder culminar 
el canvi de categoria. Dos anys més tard, 
aquest retorn sí que es va materialitzar a 
la pista i als despatxos, tot i que va ser un 
període molt efímer, de tan sols una única 
temporada. La temporada 2019 – 2020 va 
ser el darrer curs en què es va aconseguir 
la fita de la segona divisió però el club 
lila va tornar a viure un ‘Deja Vu’. Només 
un any es va trepitjar la Divisió d’Honor 
Plata. 

La relliscada a Primera Nacional portarà 
canvis al primer conjunt de La Verneda. El 
primer, ja s’ha anunciat. Nacho Parera aga-
farà el relleu de Lorenzo Rueda a la banque-
ta, qui tanca un cicle de quatre temporades 

Nacho Parera ho vol tornar 
a assolir al Sant Martí Adrianenc

al capdavant del primer equip. 
Parera és un tècnic de la casa, qui aterra al 
sènior A després de culminar una excel·lent 
temporada amb els joves del filial a Lliga 
Catalana. Campions de la màxima categoria 

autònomica, la feina a la base lila segueix 
cultivant els seus bons fruits i amb aquest 
un bloc generacional es farà el salt a Pri-
mera Nacional. Parera ja té experiència al 
primer equip lila i amb ell es va aconseguir 

l’ascens de l’any 2014 a Divisió d’Honor 
Plata.

Un any després de l’ascens (2015), va tan-
car cicle al primer equip i va aterrar Pedro 
López, amb qui es va gaudir durant dues 
temporades. El 2017 va ser el torn de Lo-
renzo Rueda, qui ha dirigit l’equip durant els 
darrers quatre anys i el cicle tornarà a co-
mençar per a Nacho Parera al primer equip. 

Miquel Berenguer, Jordi Izquierdo, Oriol 
Vilòria, Ferran Peris, Arnau Parera, Maxim 
Bachkarou, Xavi Massot, Pol Roig, Guillem 
Campo, Pau Rodríguez, Carles Jové, Eric 
Tuset, , Toni Romero i Alejandro Marín han 
estat les renovacions i promocions de juga-
dors procedent del filial, i han arribat Ale-
jandro Bonilla, Xavi Ayala, Pol Giralt, Toni 
López i Jordi Díaz. 

La temporada començarà el 25 de setembre 
amb el primer partit a La Verneda davant el 
Banyoles.

Una gran noticia que ayudaría a la enti-
dad y serviría como gran captación para 
seguir sumando equipos, evitar lesiones 
a causa del pésimo estado del campo y la 
ciudad tendría una instalación con mayor 
fuerza y proyección. 

En el pleno anterior a las vacaciones de 
verano, el regidor de deportes adrianen-
se, Hugo Ferrer, especifió que de los 
655.940 euros destinados a deportes 
en el presupuesto del próximo curso, 
525.000 euros será la partida destinada 
al Municipal Besòs , donde se concentra 
la inversión en el cambio de césped, la 
iluminación y los vestuarios.  

Arrancan los entrenamientos 
Durante esta semana, el fútbol base del 
CE Sant Adrià arrancó los entrenamientos 
de pretemporada y que se alargarán du-
rante todo el mes de septiembre y primera 
quincena de octubre, antes de arrancar la 
competición.

Muda del césped, mano de pintura a la grada y mejora de vestuarios

 El fútbol base del Club Esportiu Sant 
Adrià 2020, la entidad usuaria del Muni-
cipal Besòs con mayor volumen de equi-

Compromiso político 
para un nuevo césped en el Municipal Besòs

pos, gozará de nueva moqueta a partir de 
la próxima temporada. No se ha concreta-
do si será para finales de año - cuando la 

competición se detiene por las fechas na-
videñas y hay un parón de dos semanas 
- o más bien a principios del 2022, pero 
quien sí se ha comprometido a que así 
sea es el Ayuntamiento de Sant Adrià de 
Besòs. La entidad deportiva adrianense 
se encuentra en pleno crecimiento y este 
cambio sumará puntos a su desarrollo y 
evolución.

La totalidad de la instalación necesita un 
lavado de cara completo y el cambio de 
césped es la gran prioridad y urgencia, 
quien ya lucharon en sus anteriores eta-
pas las juntas directivas de la EF Trajana o 
la UD Catalana.  Al césped, también se le 
debe sumar el estado del módulo ubicado 
en la instalación que actúa como vestua-
rio y una mano de pintura en la grada. De 
rebote, el campo de fútbol 7 que mantiene 
su naturaleza de tierra podría salir bene-
ficiado, ya que se ubicaría el césped que 
se quitara del campo principal y el club 
sumaría un campo.

Foto: M.E
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