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Programa Festa Major Sant Adrià 2022

10h: Venda del pastís de Festa Ma-
jor A càrrec de l’entitat Dones del Futur. 
A la plaça de l’Església. En cas de pluja, 
al casal Dalt de la Vila (pl. de l’Església, 
13). 

De 10h a 14h: Torneig infantil de 
petanca Al Club Petanca Adrianense. 
Inscripcions a la seu a partir de les 9h. 

11h: Acte religiós a l’església Major

12h: Sardanes Amb la cobla Premià. 
Ballada popular oberta. Vine a ballar! A 
la plaça de la Vila. Carpa de Festa Major. 

19:30h: Torneig llampec de billar 
Lliurament de premis: el diumenge 11 
de setembre, a les 13h. Al Club Billar 
Sant Adrià (C/ Doctor Barraquer, 6). Or-
ganitza: Club Billar Sant Adrià. 

18h: Concert A càrrec de l’alumnat i professorat de 
l’Escola Municipal de Música Benet Baïls. A la plaça 
de la Vila. Carpa de Festa Major.

19h: Actuació La Benet Baïls Big Band, de l’escola 
municipal de música Benet Baïls. A la plaça de la Vila. 
Carpa de Festa Major.

23:30h Ball de festa Amb el grup ABBA The New 
Experience. A la plaça de la Vila. Carpa de Festa Ma-
jor. Disco mòbil en finalitzar.

De 9h a 20h: Torneig de petanca de Festa Major 
Al parc del Litoral. Organitza: Club Petanca Sant Joan 
Baptista.

10h: Tabalada Inici a la plaça de la Vila. Recorregut: 
carrer Ricart, av. Catalunya, carrer Josep Pons, carrer 
Ricart i plaça de la Vila. Amb la participació de Sam-
Ba-So. En cas de pluja només es realitzarà l’actuació 
del grup a la Carpa de Festa Major.

11h: Matinal infantil Festa de les aigües i tallers 
infantils. A la plaça de la Vila. En cas de pluja, es 
modificaran activitats per tal d’encabir-les a l’interior 
de la carpa de Festa Major.

Dijous 8 de setembre

Divendres 9 de setembre

Dissabte 10 de setembre

Tota la programació, dia a dia, hora a hora

Redacció - redaccio@diaridesantadria.com

19:30h: Pregó de Festa Major A 
càrrec de l’equip Chavalier’s Sant Ga-
briel, guanyadors de la primera edició 
de la lliga estatal de la Copa Col·legial 
2022. A la plaça de la Vila. Carpa de 
Festa Major. 

20h: Concert de gala A càrrec de l’or-
questra Cimarrón. A la plaça de la Vila. 
Carpa de Festa Major. 

23h: Concert festiu A càrrec de l’or-
questra Cimarrón. A la plaça de la Vila. 
Carpa de Festa Major. 

Així sona 
l’orquestra 
Cimarrón

Festa Major Sant Adrià 2022
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Dissabte 10 de setembre Diumenge 11 de setembre

Redacció - redaccio@diaridesantadria.com

17h: Festa infantil
Festa del riu inflables i jocs infantils a la llera del riu Besòs. 
A l’alçada del pont dels passadors i autopista (zona Ram-
bleta).

17h: Trobada gegantera
Plantada de gegants. A la plaça de la Vila.

18:15h: Cercavila de gegants
Sortida des de la plaça de la Vila i recorregut pel carrer 
Ricart, l’av. de les Corts Catalanes, l’av. Catalunya, el carrer 
Josep Royo, el carrer Ricart, i final, amb ballada de gegants, 
a la plaça de la Vila. En cas de pluja, se suspendrà.

18:30h Inici Ruta Cultural
Inscripció prèvia a https://rutesculturasab.wordpress.com/. 
A la plaça de l’Església. En cas de pluja, se suspendrà.

21h: Correfoc de Festa Major
Inici i recorregut pel carrer Ricart, final a la plaça de Gui-
llermo Vidaña. A càrrec de la colla local Tronada i colles 
convidades. En cas de pluja, se suspendrà.

23h: Nit de festa 
Amb el grup de versions Big Mouthers. 
A la plaça de la Vila. Carpa de Festa 
Major. 
Disco mòbil en finalitzar l’orquestra.
 

10h: Actes de la Diada Nacional de Catalunya Entre les 
10h i les 12:30h, ofrena floral per part de les entitats, insti-
tucions i Corporació Municipal. Parlaments i actuació dels 
Castellers de Terrassa. A la plaça Macià. En cas de pluja, se 
suspendrà. 

De 10h a 13h: Simultànies d’escacs Obertes a tothom. 
Inscripcions gratuïtes (presencials) a partir de les 9:30h a la 
plaça de Guillermo Vidaña i Haro. En cas de pluja l’activitat es 
farà al poliesportiu Ricart. 

De 10:30h a 14h:  Festa del Mar Activitats: Floorball, or-
ganitzat pel Club Hoquei Línea Tucans; Volei Platja, organitzat 
pel Club Volei Sant Adrià (inscripcions: dt.voleisantadria@
gmail.com, tel. 633 755 302, presencial 1h abans); Neteja 
Fons Marí, Conscienciació Ecològica, organitzat per Saita Di-
ving (activitat no oberta). Jocs, taller d’estels i inflables infan-
tils. Al parc i platja de la Pau. En cas de pluja, se suspendrà. 

De 10h a 13h: Visita oberta al refugi antiaeri de la 
plaça Macià

12:30h: Acte oficial en memòria de Joan Llandrich
Descoberta del bust homenatge. A les 13:30h, final del tor-
neig Sant Gabriel. Al camp de futbol José Luis Ruiz Casado. 
13h: Festa familiar d’aigua «la xorrada»
En el marc de la Festa del Mar. A la platja de la Pau. En cas de 
pluja, se suspendrà. 

Així sonen els Big 
Mouthers

Agost de 2022 5Festa Major Sant Adrià 2022Festa Major Sant Adrià 2022 Redacció - redaccio@diaridesantadria.com
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Diumenge 11 de setembre

17:30h: Animació infantil Amb Carles 
Cuberes. Xocolatada infantil. A la plaça 
de l’església. En cas de pluja al polies-
portiu Ricart, amb capacitat limitada. 

18h: Festival d’entitats de ball i dan-
ses de Sant Adrià
Amb la participació dels grups: Estudi de 
Dansa Retahila.som, Aerodance, 3r Acte 
i Musique Dansa. A la plaça de la Vila. 
Carpa de Festa Major. 

19h: Havaneres i rom cremat Amb el 
grup Ultramar. A la plaça de Guillermo 
Vidaña i Haro. En cas de pluja, l’acte es 
farà al poliesportiu Ricart amb capacitat 
limitada i el rom cremat se servirà en aca-
bar l’acte. 

22h: Castell de focs final de festa A 
càrrec de Pirotècnia Estalella. Llançament 
des del parc del Litoral. Es recomana la 
recerca de punts diversos des d’on visio-
nar els focs. En cas de pluja, se suspen-
drà. 

23h: Concert Amb Elena Gadel i Marta 
Robles. A la plaça de la Vila. Carpa de 
Festa Major. 

8 Núm. 455Redacció - redaccio@diaridesantadria.comFesta Major Sant Adrià 2022
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Els treballs es poden presentar fins al 30 d’octubre d’enguany

El Premi de Fotografia Isabel Rojas 
celebra la cinquena edició

Els premis es lliuraran al desembre

L’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs, el Consell Municipal 
d’Accessibilitat i l’Agrupació 
Fotogràfica Sant Joan Baptista 
convoquen el V Premi de Fo-
tografia Isabel Rojas. La temà-
tica d’aquesta edició és la dis-
capacitat (física, intel·lectual 
i/o sensorial) i les fotografies 
poden reflectir qualsevol as-
pecte de la vida diària (feina, 
educació, esport, oci, turis-
me, cultura, etc). Els treballs 
es poden presentar fins al 30 
d’octubre de 2022. Podeu con-
sultar tots els detalls sobre el 
format, calendari, requisits, 
etc, a les bases del concurs. 
 
Visibilitzar l’ELA
Aquest Premi és un homenat-
ge a Isabel Rojas Castrover-
de, adrianenca que va viure i 

10 ACTUALITAT COMARCAL Núm. 455

treballar a Sant Adrià fins a la 
seva mort a causa de l’Escle-
rosi Lateral Amiotròfica (ELA). 
Va impulsar la creació de l’Ar-
xiu Municipal que porta el seu 
nom, va lluitar per millorar 
l’accessibilitat del municipi i 
per la igualtat d’oportunitats 
de les persones amb diver-
sitat funcional i va treballar 
incansablement per visibilit-
zar l’ELA, recaptar fons per a 
la recerca de la malaltia i per 
donar suport a les persones 
afectades i a les seves famílies. 
Gran aficionada a la fotografia, 
aquest concurs és un reco-
neixement a la Isabel. El lliu-
rament de premis tindrà lloc el 
2 de desembre en el marc dels 
actes de celebració del Dia 
Internacional de les Persones 
amb Discapacitat.

Agost de 2022 11

La policia local evita una ocupació a 
Santa Coloma

Persecució culminada 
amb dos detinguts 
per robatori i drogues

Sant Adrià 
instal·la punts 
liles contra 
les agressions 
sexistes

Ocupació evitada al Districte VI de 
Santa Coloma gràcies a la col·labo-
ració del veïnat amb la Policia Local. 
Gràcies a l’alerta ràpida i la comuni-
cació dels veïns i veïnes amb les pa-
trulles es va saber que dues persones 
havien accedit a un habitatge forçant la 
porta d’entrada d’un pis en obres i ge-

La Policia Local de Sant Adrià de Besòs 
ha protagonitzat una persecució que ha 
acabat amb dos detinguts per presumpte 
robatori i, un d’ells, també per possessió 
d’estupefaents. A més, en atendre una 
trucada per una baralla al carrer, la pa-

La campanya Per unes festes lliures 
d’agressions sexistes, que es va posar en 
marxa l’any 2017, hi serà present també 
en l’edició de la Festa Major d’enguany 
(del 8 a l’11 de setembre) per garan-
tir una celebració cívica i respectuosa. 
Qualsevol persona que pateixi o vegi un 
assetjament o una agressió sexual es pot 

nerant desperfectes per valor de 1000 
euros. Gràcies a la informació dispo-
nible els agents de les patrulles poli-
cials van poder constatar la descripció 
de les persones responsables i es va 
aixecar l’acta corresponent. L’immoble 
va quedar protegit i a disposició del 
propietari legítim.

trulla de la Policia Local va comprovar 
que un dels individus tenia una ordre de 
recerca pendent i el van detenir. També 
s’ha denunciat quatre persones per ac-
cedir a la zona tancada de la platja del 
Litoral. 

adreçar als dos Punts Lila que s’ins-
tal·laran al municipi: punt Lila de la pl. 
de la Vila (l’horari serà el 8 de setembre, 
de 22h a 2h; el 9 de setembre, de 22 a 
3h; i el 10 de setembre de 22 a 4h) i punt 
Lila de la Rambleta amb c. Joaquim Blu-
me (l’horari d’atenció serà el dia 10 de 
setembre, de 22 a 4h). 

Desperfectes de més de 1.000 euros

La Policia també deté una persona en cerca

Hi haurà punts liles a tot el municipi 
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Marina Port Fòrum seleccionat per al Programa 
Superiots de la 37a Copa Amèrica

Marina Port Fòrum ha estat de-
signat «Preferred Marina» per a 
la 37a Copa América (America’s 
Cup). El port esportiu de Sant 
Adrià ha subscrit un acord amb 
BWA Yachting, agència desig-
nada per l’organització d’aques-
ta edició de la Copa América per 
a la gestió del Programa Supe-
riots que coordinarà un sistema 
de reserves centralitzat per a 
l’atracada d’aquest tipus d’em-
barcacions. L’empresa BWA 
Yachting té una experiència 
consolidada en aquest esdeve-
niment ja que va dur a terme la 
gestió del programa de supeiots 
en la 34a i 35a edicions de la 
Copa América. Els responsables 
de BWA Yachting i de la 37a 
America’s Cup, després d’ava-
luar els serveis i els estàndars 
de qualitat que ofereix el port 
esportiu de Sant Adrià, l’han Gran notícia pel Port 

La regata convertirà el port esportiu de Sant Adrià en una marina de referència 

escollit per oferir el sistema de 
reserves premium, un ventall de 
serveis VIP i el calendari social 
en el que podran confiar les flo-
tes internacionals de superiots 
de la 37a Copa Amèrica.

Pantalà exclusiu
Port Fòrum compta amb un 
pantalà d’ús exclusiu, segregat 
del moll, que garanteix la se-
guretat de les embarcacions, 
així como la privacitat dels 
seus amarristes. A més a més 
ofereix tot un ventall de serveis 
de qualitat tant per als vaixells 
com per a les tripulacions. La 
celebració d’aquesta regata in-
ternacional de vela convertirà 
el Port Fòrum en una marina de 
referència pel que fa a la quali-
tat de les instal·lacions i serveis 
per a embarcacions de gran en-
vergadura.

Núm. 45512 ACTUALITAT COMARCAL
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Sant Adrià col·labora amb els afectats per l’incendi 
de la plaça Mossèn Anton per buscar una solució
Crida als propietaris de pisos buits del territori perquè els lloguin als veïns i veïnes

Interessats poden oferir els seus pisos 

L’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, 
es va reunir el 16 d’agost amb repre-
sentants del veïnat i l’administrador del 
bloc de pisos de la pl. Mossèn Anton, 
afectat per l’incendi que va tenir lloc el 

passat 7 d’agost als baixos de l’edifici. 
L’objectiu de la reunió era buscar una 
solució d’allotjament per als veïns i veï-
nes mentre no puguin tornar a les seves 
llars. 

 Problema d’allotjament
El veïnat va explicar en la reunió que la so-
lució d’allotjament urgent oferta per les as-
segurances s’esgota aviat i malgrat que les 
companyies els atorguen un ajut de lloguer 
per uns mesos es troben d’una banda, amb 
una manca de pisos de lloguer assequible 
i, d’altra banda, amb problemes per acce-
dir-hi perquè se’ls demana una fiança i un 
contracte d’anys. 
 
Opcions habitacionals
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament ha 
col·laborat amb els veïns i veïnes fent una 
prospecció a fons de les diferents opcions 
habitacionals al municipi i al seu entorn. 
En aquesta época estival les alternatives 
són escasses, però s’ha trobat una que 
és l’estada temporal fins al 30 d’agost als 
apartaments de la residència d’estudiants 
Micampus, aquesta estada l’assumirien les 
assegurances. Han acceptat la proposta una 
desena de veïns i la resta ha preferit conti-
nuar a cases de familiars. 

A partir del 30 d’agost
A més a més, com a solució a partir del 30 
d’agost l’Ajuntament està fent gestions per 
trobar diferents tipologies de pisos buits en 
el territori perquè els veïns i veïnes que ho 
necessitin tinguin una opció d’allotjament 
-el pagament del qual anirà a càrrec de les 
assegurances- fins que puguin tornar a les 
seves llars. En aquesta línia, l’Ajuntament 
vol fer una crida als propietaris de pisos 
buits de Sant Adrià i l’entorn, perquè els 
ofereixin en lloguer temporal al veïnat afec-
tat mentre durin les obres de rehabilitació 
de l’edifici. 

Oferir pisos
Les persones interessades en oferir els 
seus pisos en lloguer per a aquesta finalitat 
poden trucar al tel. 678069987 o enviar un 
mail a ccamilleri@sant-adria.net Finalment, 
el consistori també ha ofert suport i acom-
panyament jurídic als afectats a través de 
l’ OMIC, Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor.

Núm. 45514 ACTUALITAT COMARCAL

GABRIEL RUFÍAN FITXA PER 8TV PER FER EL PROGRAMA 
‘LA FÀBRICA’

PROP DE 500 VEÏNS ES QUEDEN SENSE LLUM PER LES FORTES 
TEMPESTES

La cadena catalana de televisió 8TV ha fi-
txat per a la nova temporada que arrenca 
al setembre Gabriel Rufián, que presentarà 
un programa d’entrevistes. El diputat i por-
taveu d’ERC al Congrés dels Diputats i al-
caldable a les pròximes eleccions de Santa 
Coloma ha arribat a un acord per emetre en 
aquesta cadena el seu programa ‘La Fábri-
ca’, que actualment es publica en un canal 
de YouTube i on entrevista personatges de 
diferents sectors de la societat. A 8TV, el 
programa s’emetrà en horari de màxima au-

Prop de 500 clients, en concret 472, de 
la xarxa de distribució elèctrica d´En-
desa de Santa Coloma de Gramenet van 
quedar-se sense llum des de les 18:10h 
del passat diumenge 21 d´agost. Segons 
expliquen des d’Endesa, la tempesta i 
els llamps que van caure sobre l’àrea de 
Barcelona van provocar que, en un dels 
trams descoberts de la línia de mitjana 
tensió (25 kV) del barri de Can Franquesa 
de Santa Coloma, s’escampés una trama 
del cablatge. Des de la distribuïdora elèc-

diència els diumenges, a les 22h.  Mantin-
drà el seu escenari habitual per a tres de les 
entrevistes mensuals, però la quarta es farà 
en un lloc diferent de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. Després de fer-se pública la 
notícia, el diputat d’ERC s’ha mostrat “con-
tent per l’equip i per la gent que ens veu”, 
però ha volgut fer una sèrie d’aclariments 
a través del perfil de Twitter. “Jo ni cobro, 
ni tinc vinculació contractual amb ningú”. 
Segons Rufián, “ho fem perquè ens agrada 
fer-ho”.

trica assenyalen que aquesta incidència 
va afectar en un inici uns 6.500 clients, 
però que, cap a les 20h, la majoria van 
poder ser reconnectats a trams alternatius 
de la xarxa. A Santa Coloma, l’Ajunta-
ment va anar informant sobre les actua-
litzacions en l’hora fixada per Endesa per 
restablir completament el servei. Primer 
es va anunciar a les 10h del matí del dia 
següent, però es va haver d’esperar fins a 
la tarda per tal de recuperar la xarxa to-
talment. 

Agost de 2022

Serà alcaldable per Santa Coloma 

Impactants tempestes a l’AMB
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VENDA I MUNTATGE D’ENGANXALLS I REMOLCS HOMOLOGATS

93 391 04 67

TAROT ANA

690 902 485

A tus dudas... tus preguntas, 
respuestas sinceras, 

solo la verdad

(Mayores de 18 años)

Hi ha 2.000 metres quadrats pintats

Més calor que en els darrers 20 
anys. Santa Coloma ha viscut 
un agost d’altes temperatures i 
d’una sensació tèrmica que no es 
vivia a la ciutat des de feia molt 
temps. El 2021, la temperatura 
mitjana màxima va fregar els 29 
graus. En aquest 2022 s’ha enfilat 
fins als 32, assolint màximes de 
35. S’han registrat temperatures 
que no es veien des de l’agost de 
2003.
 
Rècords nacionals
L’estiu d’aquest any és un dels 

quatre més calorosos a Espanya 
des d’almenys el 1950, després 
de registrar dues onades de calor: 
una d’elles, la més primerenca 
des que hi ha registres; i la se-
gona, la més intensa i la tercera 
més llarga des del 1975, any en 
què comença la sèrie històrica de 
l’Agència Estatal de Meteorologia 
(Aemet) sobre aquests fenòmens. 
Aquests episodis han multiplicat 
els sinistres forestals fins al punt 
que aquest estiu ja és el pitjor de 
l’última dècada en grans incendis 
a Espanya.

El Sagarra celebra el seu 25è aniversari 
com espai escènic de referència 
Quim Masferrer inaugurarà la programació de tardor amb ‘Bona gent’

Des del 2003 que 
a Santa Coloma no feia 
aquesta calor

La programació de tardor omplirà el teatre 

Al llarg d’aquests 25 primers 
anys de vida, el Teatre Sagarra 
s’ha consolidat com l’espai es-
cènic referent no tan sols a la 
nostra ciutat. Coincidint amb 
els 25 anys del teatre, la pro-
gramació d’aquesta tardor serà 
de primer nivell. S’iniciarà el 
diumenge, 4 de setembre, coin-
cidint amb la Festa Major d’Es-
tiu. Serà amb el televisiu Quim 
Masferrer (El foraster de TV3) i 
el seu muntatge ‘Bona gent’ on 
el públic és el veritable protago-
nista.  ‘L’Adversari’ amb Pere Ar-
quillué i Carles Martínez dirigits 
per Julio Manrique, una adap-
tació teatralitzada de la cèlebre 
novel·la d’Emmanuele Carrère, 
serà un dels plats forts d’aquest 
programa (28/9), una de les co-
produccions en les quals parti-
cipa el Sagarra. L’altre és Pares 
Normals, la primera comèdia 

musical dels  Amics de les Arts 
dirigida per Sergi Belbel (12 i 
13/11).
 
Tots els gèneres
Un cop més, el programa in-
clou els especials del Sagarra 
i el cicle Sagarra Comedy que 
comptarà amb l’actuació del 
també televisiu David Fernández 
(9/12). L’escena local omplirà de 
talent colomenc l’escenari amb 
les companyies Cocoteva, Clis 
Clis i Nyac i L’Excèntrica. Altres 
espectacles com ‘Frank. La in-
creïble història d’una dictadura 
oblidada’, XIX Premi Llibreter 
d’Àlbum il·lustrat 2018, arriba-
ran amb la tardor a l’escenari, 
com ho farà un dels festivals 
amb més caliu de tot l’any, el 
FITI, la fira de teatre inclusiu, 
que celebrarà la seva XII edició 
del 24 al 27 de novembre.
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Un incendi en un local ocupat obliga a evacuar 
58 veïns i 21 interns d’una residència

El passat 7 d’agost, un incendi declarat 
als baixos d’un local ocupat al carrer Sant 
Joaquim va obligar a desallotjar 58 veïns i 
21 interns d’una residència de gent gran. 
10 dotacions dels Bombers de la Genera-
litat i vuit unitats del Servei d’Emergències 
Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins al 
lloc dels fets. Sis persones van haver de 
ser traslladades a centres hospitalaris per 
inhalació de fum, encara que en cap cas 
en un estat greu. Segons els Bombers, el 
foc, de gran intensitat, va poder afectar el 
forjat de l’edifici. La primera planta va ser 
la més afectada. 

Local ocupat
Els veïns asseguren que el local ocupat 
era ple d’objectes, plàstics i fustes. L’ajun-
tament havia instat la propietat a iniciar el 
procés de desnonament, però el local es-
tava ocupat des de feia 5 anys. Segons els 
testimonis afectats, hi vivia una parella que 
estava causant moltes molèsties als veïns. 10 dotacions de Bombers s’hi van desplaçar

El local està ocupat des de fa cinc anys i hi vivia una parella Els Bombers apagant 
el foc
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SANTA COLOMA TÉ 430 METRES DE MURAL 
VISUAL SEGUINT EL RIU BESÒS

Hi ha 2.000 metres quadrats pintats

L’EcoAula Visual del Riu 
Besòs, una mostra de la bio-
diversitat colomenca al llarg 
del Parc Fluvial del Besòs, 
és un mural educatiu de 430 
metres de llarg i 4,7 metres 
d’alt, a més a més, de la 
base de l’antiga torre d’alta 
tensió. Amb una superfí-
cie total pintada és de més 
de 2000 metres quadrats 
a càrrec de l’artista Swen 
Schmitz Coll, especialista 
d’aquest tipus d’accions, 
forma part del programa 
educatiu i de ciència ciuta-

dana del Refugi de Biodiver-
sitat que l’Ajuntament està 
impulsant en col·laboració 
amb l’Àrea Metropolitana 
i amb la Fundación Biodi-
versidad del Ministerio de 
Transición Ecológica y Reto 
Demográfico. Recull prop de 
100 espècies vegetals i ani-
mals i diferents hàbitats del 
Riu Besòs, i disposarà d’una 
senyalització específica per 
la identificació i una guia 
didàctica en paper i virtual 
a disposició de les escoles i 
de la ciutadania.
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Zapatero inaugurarà amb Parlon la Cimera 
Iberoamericana de Santa Coloma
Se centra en les Agendes Locals de Gènere i es farà del 18 al 21 d’octubre

Més de 30 conferències de líders internacionals 

La VI Cimera Iberoame-
ricana d’Agendes Locals 
de Gènere es realitzarà al 
mes d’octubre (18-21) al 
municipi de Santa Coloma 
de Gramenet. L’esdeveni-
ment ubicarà la ciutat com 
a referent internacional en 
les polítiques d’igualtat 
de gènere i, alhora, aco-
llirà una cita que reunirà 
representants de ciutats, 
països i institucions de 
tot el món, i que se cele-
brarà, per primera vegada, 
al continent europeu. Hi 
haurà més de 30 conferèn-
cies de líders internacio-
nals en matèria de gènere i 
feminisme. Hi participaran 
dones i homes d’arreu del 
món: Espanya, Itàlia, Ar-
gentina, Equador, Brasil, 
Xile, Uruguai, Colòmbia, 

Mèxic, Kènia, Paraguai, 
Costa Rica. L’expresident 
espanyol, José Luís Rodrí-
guez Zapatero, inaugurarà 
la Cimera amb l’alcaldessa 
Núria Parlon. L’Ajunta-
ment de Santa Coloma ha 
fet de la igualtat de gènere 
un objectiu que travessa 
transversalment els plans 
estratègics de ciutat; la 
incorporació de la pers-
pectiva de gènere al pres-
supost municipal n’és un 
exemple. Fins al moment 
s’han desenvolupat cinc 
edicions de Cimeres Ibe-
roamericanes d’Agendes 
Locals UIM a les ciutats 
de Còrdova (Argentina), 
Aguascalientes (Mèxic), 
Santiago de Xile, Cuenca 
(Equador) i a l’Estat de 
Colima (Mèxic).

ACTUALITAT COMARCAL
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S’instal·la un equip de monitorització 
en temps real de la qualitat de l’aire

L’Àrea d’Ecologia de l’AMB ha instal·lat un 
equip de mesura de la qualitat de l’aire a 
la plaça de la Vila de Sant Adrià de Besòs. 
L’objectiu és monitoritzar i conèixer, en 
temps real, els valors de diferents conta-
minants atmosfèrics i de les condicions 
meteorològiques. L’equip funcionarà du-
rant tot el que queda d’any i incorporarà in-
formació complementària a la ja obtinguda 
mitjançant el Projecte Europeu Interreg 
Sudoe NanoSen AQM, que va finalitzar al 
2021. Aquest tipus de mesuraments tem-
porals s’afegeixen als que realitza en con-
tinu la Xarxa de Prevenció i Vigilància de 

L’equip funcionarà durant tot el que queda d’any

L’objectiu és monitoritzar i conèixer, en temps real, els valors de diferents contaminants

la Contaminació atmosfèrica (XPVCA) de 
la Generalitat de Catalunya, amb l’estació 
ubicada al Carrer Olímpic, i que serveixen 
per valorar la qualitat de l’aire

Préstec a municipis
L’any 2023 els equips s’oferiran, en prés-
tec durant períodes aproximats d’un any, a 
altres municipis per ordre de petició. Els 
equips puntuals sovint no donen resultats 
prou robustos i es creu que amb aquest 
nou tipus de mesuradors es podrà millorar 
el coneixement sobre la qualitat de l’aire. 
Això pot facilitar la implantació de mesures 

Es repetirà la ruta al novembre 

La Ruta Tapa edició estiu 2022 es va ce-
lebrar del dijous 14 al diumenge 17 de 
juliol i va comptar amb la participació 
de tretze establiments. Durant aquells 
dies els consumidors i consumidores 
van escollir les millors tapes dels bars 
i restaurants, omplint les butlletes de 
participació i dipositant-les en les ur-
nes disponibles als locals. Es van reco-
llir un total de 429 butlletes. Un cop fet 
el recompte, les tapes més votades han 
estat: l’Inici (primer lloc), El Pulpero 
de Lugo (segon lloc) i D’Seven (tercer 
lloc). 

Premis diversos 
Al setembre es farà lliurament d’una placa de 
reconeixements als tres guanyadors. També 
es realitzarà un sorteig entre totes les butlle-
tes participants. Els guanyadors rebran els 
següents premis: un menjar o sopar en el 
bar guanyador valorat en 100€ i un lot sor-
presa valorat en 100€; lot sorpresa valorat 
en 100€ i un lot sorpresa valorat en 80€. 
Per primer cop, la Ruta Tapa ha realitzat un 
sorteig a Instagram. La persona guanyadora 
rebrà un lot de productes valorat en 50€. La 
Ruta Tapa edició hivern 2022, se celebrarà 
del dijous 17 al diumenge 20 de novembre.

L’Inici, Pulpero de Lugo i 
D’Seven, tapes més votades de 
la Ruta Tapa estiu 2022

relacionades amb la Llei de Canvi Climàtic 
o altres accions en el mateix sentit com, 

per exemple, augmentar els punts de me-
sura arreu del territori.

22 ACTUALITAT COMARCAL Núm. 455



Elena Gadel & Marta Robles i Big Mouthers 
encapçalen el cartell musical de la Festa Major 

La Festa Major de Sant Adrià compta amb 
una àmplia oferta musical, encapçalada 
per Elena Gadel & Marta Robles i pel 
grup Big Mouthers. L’orquestra Cimarrón 
obrirà la llista d’actuacions el 8 de se-
tembre, amb un doble concert a les 20h i 
a les 23h a la plaça de la Vila. L’orquestra 
va néixer el 14 de Febrer de 1971 a Tor-
tosa i acumula més de 40 anys voltant pel 
món, amb més de 5.000 actuacions. És 
una de les orquestres amb més tradició 
i solera de Catalunya. Una aposta segura 
per a qui li agradi ballar cançons d’abans 
i d’ara. 

Tribut a ABBA
Divendres 9 de setembre (23:30h a la 
plaça de la Vila), el ball de festa serà di-
namitzat per ABBA The New Experience i 
en finalitzar hi haurà disco mòbil. ABBA 
és un grup musicals líders durant els 
anys 70 i 80.  La fórmula magistral de 
les seves melodies enganxoses i del seu 
propi so van impregnar de màgia la vida ABBA The New Experience ens farà ballarGadel i Robles formen un duet sensacional

També hi haurà protagonisme per ABBA The New Experience i l’orquestra Cimarrón

de molts de nosaltres. ABBA The New 
Experience difonent els seus grans èxits 
amb un espectacle musical i escènic amb 
el nivell d’exigència que el grup original 
es mereix. Interpretant les seves cançons 
amb la mateixa qualitat, elegància i mà-
gia amb què el grup suec va conquistar, 
i segueix conquistant, les llistes d’èxit. 
Amb més de sis anys de trajectòria pro-
fessional, ABBA The New Experience ha 
actuat en prestigiosos esdeveniments 
i sales com el Festival de Pedralbes de 
Barcelona, el Festival Internacional de 
Cambrils, el Palau de la Música de Bar-
celona, l’Estadi Olímpic de Barcelona, el 
Teatre Victòria, etc. 

Versions internacionals
La nit de festa del 10 de setembre (23h) 
la protagonitzaran Big Mouthers. Van 
néixer el 2014 com a grup de covers a 
la ciutat de Barcelona. En pocs mesos 
aconsegueixen consolidar-se com la 
banda de versions internacionals més 

impactant i sol·licitada del país. Més de 
200 actuacions anuals, així com diverses 
residències com a banda fixa en algunes 
de les millors sales de la ciutat, entre 
elles Luz de Gas, avalen la seva profes-
sionalitat, serietat i compromís. El seu 
contundent, enèrgic i eixordador directe, 
unit a un atractiu i autèntic look, son el 
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creades per dones. Dones de discurs pun-
yent i revolucionari. Dones que sacsegen 
a través del seu art. Petites joies que van 
arribar per quedar-se a la memòria i a la 
pell també dels que observen. La veu de 
l’Elena, tan plena de matisos com desga-
rradora. I la guitarra de la Marta, farcida de 
colors i detalls rics de diversos gèneres.

tret diferencial que els ha consagrat com 
a banda referent i de moda. Al maig de 
2018 llancen per fi WISHES, el seu espe-
rat àlbum debut.

Traca final brillant
L’11 de setembre, després del concert 
d’havaneres del grup Ultramar (19h), Ele-

na Gadel i Marta Robles (23h) posaran el 
punt final a la Festa Major a nivell mu-
sical. “Les dones de la meva vida” neix 
de la necessitat de donar llum a tantes 
dones que ens han enlluernat el camí fet 
fins ara. Robles i Gadel fan renéixer, a 
guitarra i veu, cançons que han marcat 
les seves vides i el seu viatge musical, 

Així sonen 
Elena Gadel i 
Marta Robles

LA FESTA MAJOR TÉ ESPAIS ALTERNATIUS EN CAS DE PLUJA

El Poliesportiu Ricart i la pista esportiva 
del carrer Major son els espais alterna-
tius escollits per l’Ajuntament per cele-
brar els actes de Festa Major en cas de 
pluja.  S’activaran només si comença a 
ploure abans del muntatge de l’activitat 
(entre 4 i 5 hores abans de l’inici) i si les 
previsions oficials indiquen que conti-
nuarà plovent. Els espais tancats tindran 
l’aforament limitat, que s’especificarà a 
l’entrada del recinte. Si la pluja s’inicia 
un cop començat el muntatge, l’acte no 
es traslladarà i es podria suspendre. No 

obstant això, l’organització es reserva el 
dret de suspendre l’activitat en virtut de 
criteris de viabilitat del muntatge segons 
el tipus de pluja i de seguretat per a les 
persones. Informació a l’app de Festa Ma-
jor i web municipal. Donada l’actual si-
tuació per la covid i davant l’absència de 
restriccions específiques, es demana al 
públic assistent als diferents actes seguir 
les indicacions fetes per les autoritats sa-
nitàries i pròpies del sentit comú davant 
la situació de possibles aglomeracions i 
realització d’actes en espais tancats. 

El Poliesportiu Ricart, espai alternatiu
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us desitja 
bona Festa Major!

www.tersa.cat
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Foc i aigua: la Festa Major recupera 
l’esplandor habitual 
La Festa del Mar, la Festa del Riu i els focs artificials, grans atractius del programa

Ens espera un preciós castell de focs

El cap de setmana del 10 i 
11 de setembre, Sant Adrià 
gaudirà d’un programa fes-
tiu molt vinculat al foc i a 
l’aigua. Dissabte, la jornada 
arrenca amb una Tabalada 
(10h) iniciada a la plaça 
de la Vila i liderada per 
SamBa-So. La rua es des-
plaçarà per diferents punts 
del municipi fins a tornar al 
lloc de sortida. A partir de 
les 17h s’iniciarà la Festa 
del Riu, a l’alçada del Pont 
dels Passadors i l’Autopis-
ta, a la zona de la Ramble-
ta. La llera del riu Besòs 
comptarà amb inflables i 
jocs infantils. Aquest serà 
el preludi del correfoc de 
Festa Major (21h), amb ini-
ci al carrer Ricart i final a la 
plaça Guillermo Vidaña. La 
colla local Tronada donarà 

la benvinguda a diferents 
colles convidades. 

Festa del Mar i focs
Dos dels esdeveniments 
que serviran de tancament 
de la Festa Major son la 
Festa del Mar i el caste-
ll de focs. La festa es farà 
diumenge 11 de setembre, 
de 10:30h a 14h, al parc i 
la platja de la Pau. Hi haurà 
activitats de floorball, vo-
lei platja, neteja del fons 
marí, jocs, taller d’estels i 
inflables infantils. El Club 
Hoquei Tucans, el Volei 
Sant Adrià i Saita Diving 
formen part de l’organitza-
ció. El tancament serà a les 
22h, amb el castell de focs 
a càrrec de Pirotècnica Es-
talella fet des del parc del 
Litoral.

Redacció - redaccio@diaridesantadria.comFesta Major Sant Adrià 2022
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¡CONSIGUE LAS CAJAS 
DE CARTÓN 
MÁS ECONÓMICAS!
Compra online cajas de cartón de gran 
calidad ideales para almacenaje de 
productos, transporte, mudanzas y envíos 
de e-commerce

933 839 493

Descampat de la Catalana enfangat per la riuada del 62. Font: Arxiu Municipal

‘Llibertats perdudes’, fotografia 
i paraula unides per salvar vides
El casal Dalt de la Vila acull una mostra en favor de l’ONG Open 

Els drets humans centren la mostra 

El pròxim 6 de setembre, a les 19h, 
s’inaugura al casal Dalt de la Vila 
l’exposició ‘Llibertats perdudes’. Es 
podrá visitar fins al 30 de setembre. 
Joan Guerrero, fotògraf amb molts 
anys d’experiència, encapçala aquesta 
iniciativa coordinada per l’entitat sen-
se ànim de lucre Catalunya Mirades 
Solidàries. L’objectiu de l’exposició 
és cridar l’atenció sobre la reculada i 
la vulneració dels drets fonamentals 
que es pot observar en el nostre en-
torn. La recaptació aconseguida per 
la venda de fotografíes originals es 
destinarà a l’ONG Open Arms.

Trentena de fotògrafs
Una trentena de fotògrafs i uns 60 re-
presentants de diferents àmbits de la 
societat civil han unit les seves imat-
ges i les seves paraules en 58 obres. 
Els textos són de vegades missatges 
de denuncia i expressions d’espe-
rança en to literari i poètic. Entre els 

autors de les fotos hi ha professionals 
de reconegut prestigi i també noves 
promeses que s’estan obrint pas al 
món de la imatge. Noms destacats 
són Samuel Aranda, Kim Manresa, 
Joan Guerrero, Txema Salvans, Pao-
la de Grenet, Jordi Borràs, Francesc 
Melción, Ana Jiménez, Tino Soriano, 
Domènec Umbert, Vicenç Semper, 
Mayka València, Lieya Ortega i Ro-
berto Palomo, entre molts d’altres.

Signatures diverses
Entre els qui signen els textos, hi 
ha autors vinculats al món de l’art, 
la ciència, el periodisme, la política, 
l’educació o l’empresa: Miquel Bar-
celó, Antoni Bassas, Òscar Camps 
(Open Arms), Jordi Cuixart, Manel 
Esteller, Lídia Heredia, Jordi Évole, 
Teresa Forcades, Cesc Gay, Carme 
Ruscalleda, David Fernández, Jordi 
Sànchez i el recentment mort Arcadi 
Oliveres.
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Vídeo sobre 
l’exposició 

Sant Adrià rememora la nevada i la riuada de 1962 per la Festa Major
El proper 6 de setembre, a les 17:30h s’in-
augurarà l’exposició Sant Adrià antic. La 
mostra es podrà veure des del 8 fins el 29 de 
setembre a la sala d’exposició de l’Agrupació 
Fotogràfica (c/ doctor Barraquer 5). L’horari 
de visita serà de dilluns a dijous, de 18:30h a 
20:30h. Amb motiu de la Festa Major també 
es podrà visitar dissabte 7 de setembre. La 
mostra serveix per oferir un record després 
dels 60 anys de la gran nevada i riuada que 
es va viure a Sant Adrià el 1962. L’exposició 
ha estat bastida amb imatges de l’arxiu de 
l’Agrupació i de l’Arxiu municipal i ha estat 
possible gràcies a la cessió desinteressada 
de les fotografies per part de diverses per-
sones de Sant Adrià. La mostra és l’edició 

d’enguany de la sèrie d’exposicions més 
esperada pels adrianencs, ‘Sant Adrià antic’, 
que mira de recuperar imatges antigues de 
la ciutat.

Tràgic record
Les inundacions del 25 de setembre de 1962 
a Catalunya es recorden com la catàstrofe 
hidrològica més gran d’Espanya. Malaurada-
ment va ser una catàstrofe rècord en vícti-
mes: 815 morts, inclosos els desapareguts, i 
2650 milions de pèrdues, en menys de dues 
hores a causa d’una crescuda sobtada dels 
rius Llobregat i Besòs. Aquell 25 de setem-
bre van caure 104 dels 195 litres de pluja 
caiguda durant tot el mes. 

Festa Major Sant Adrià 2022Festa Major Sant Adrià 2022Festa Major Sant Adrià 2022
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Sant Adrià va guanyar la Copa Col·legial 2022

El pregó de la Festa Major està previst pel 
pròxim dijous 8 de setembre a les 19:30h, 
a a plaça de la Vila. Els escollits per fer els 
honors son l’equip Chavalier’s Sant Ga-
briel, guanyadors de la primera edició de 
la lliga estatal de la Copa Col·legial de bàs-
quet. El bloc de l’escola Sant Gabriel va de-
rrotar el Joyfe per 45-48. L’idíl·lic complex 
L’Alqueria del Basket de València va acollir 
al maig la cita amb els vuit campions re-

gionals de les seus col·legials. Tres dies 
d’intens bàsquet en què només equip un 
va poder triomfar en categoria femenina i 
masculina. Un total de 32 partits van de-
terminar els dos primers campions, d’entre 
les 16 escoles participants. L’esdeveniment 
va comptar també amb la Copa Col·legial 
Solidària, on es van organitzar concursos 
entre tots els equips i cada cistella anotada 
recaptava diners al Banc d’Aliments.

Els guanyadors 
de la Copa Col·legial 
faran el pregó de festes

La Festa Major omple Sant Adrià d’amor per l’esport

La Festa Major ens acosta al món de 
l’esport. En aquest inici de setembre, 
el municipi acollirà múltiples esdeve-
niments esportius preparats especial-
mente per la Festa Major. Del 2 al 4 de 
setembre, el Sant Gabriel organitza un 
torneig de futbol en memoria de Joan 
Llandrich, mític impulsor de l’entitat. 
La competició tindrà continuïtat el 9, 
10 i 11 de setembre, al matí i a la tarda. 

Billar a tres bandes
El billar a tres bandes també tindrà pro-
tagonisme. El Club Billar Sant Adrià ha 
organitzat un torneig interclub el 10 i 
11 de setembre. Es farà al carrer Doctor 
Barraquer 6, en els següents horaris: 
dissabte de 9 a 14h i de 16 a 20:30h; 
diumenge, a 10:30h. 

Agafem la raqueta
Del 5 al 10 de setembre, les instal·l-
cions del Club Tennis Sant Adrià aco-
lliran una important cita esportiva en 
horari de matí i tarda: el XXI Open Ten-
nis Sant Adrià. El Sant Gabriel organitza un torneig de sis dies

El XXI Open Tennis Sant Adrià comença el 5 de setembre

Diferents tornejos i competicions esportives coincidint amb la festivitat adrianenca 
Visca el dominó
Si es busca una pràctica més relaxada, 
els veïns i veïnes de Sant Adrià poden 
participar al torneig de dominó que 
organitza l’Associació Sant Adrià Do-
minó, els diez 9, 10 i 11 de setembre. 
L’esdeveniment es farà al Casal de Cul-
tura. 

Cursa en bicicleta
De cara al 17 de setembre, destaquem 
la disputa de la Cursa Ciclista del 
Besòs, amb sortida a les 10:30h. Les 
inscripcions es poden fer el mateix 
dia, a partir de les 9:30h. La sortida es 
farà des de la plaça 25 d’octubre. La 
cita està coordinada pel Club Ciclista 
Besòs i per l’AVV Besòs. 

50 anys de petcanca
Cal destacar també l’exposició de fo-
tografies per celebrar els 50 anys del 
Club Petanca Adrianense (1972-2022). 
Hi haurà portes obertes per a tothom i 
la mostra es podrá veure del 5 al 10 de 
setembre, al carrer Vall d’Andorra s/n.
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Sant Adrià descobreix 
el bust d’homenatge a Joan Llandrich

La Festa Major 2022 servirà també 
per recordar una de les figures més 
estimades del texit d’entitats de la 
ciutat: Joan Llandrich. Llandrich ens 
va deixar el 2018, després de molts 
anys implicat en el creixement es-
portiu del Sant Gabriel, sobretot de 
la seva secció femenina. L’empresari 
va agafar les regnes de l’entitat del 
Sant Adrià de Besòs i va catapultar 
la secció femenina, que s’havia creat 
l’any 1996 gràcies a l’esforç d’Anto-
nia Belmonte, amb una forta inversió 
que ben aviat va situar l’equip entre 
els referents del futbol femení català. 
Els besavis de Llandrich van fundar 
la fàbrica de cartró Fibrec de Sant 
Adrià i, abans de la crisi, la va ven-
dre. Va destinar bona part dels seus Llandrich, figura clau del Sant Gabriel

Figura clau en l’ascens esportiu del femení al Sant Gabriel i persona molt estimada

diners al club. De la mà de Llandrich, 
el Sant Gabriel va arribar a jugar a la 
màxima competició del futbol femení 
estatal el curs 2010/11. Una de les 
experiències més enriquidores per a 
les jugadores que, durant dècades, 
van vestir la samarreta blava, era 
participar en els tornejos internacio-
nals, com la Gothia Cup de Suècia.

Bust d’homenatge
El pròxim 11 de setembre (12:30h), 
al camp de futbol José Luis Ruiz Ca-
sado, el Sant Gabriel descobrirà el 
bust d’homenatge de Joan Llandrich 
que s’ha escolpit. Després de l’acte 
oficial de memòria es jugarà la final 
del torneig de Festa Major del Sant 
Gabriel. 

Reviu la final de la 
Copa Col·legial
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