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SANT ADRIÀ pàg 13

Itziar Amilibia i Marta
Morera, dues pregoneres
per homenatjar els sanitaris

SANTA COLOMA pàg 4
La talentosa cantant local 
Queralt Lahoz protagonitzarà 
un dels concerts de la Festa Major

Aquest any sí
4 Els programes estan farcits d’actes, tot i que hi
haurà restriccions per la pandèmia pàgs 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13 i 14

Especial Festes Majors

Santa Coloma

Sant Adrià
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4Sant Adrià i Santa Coloma viuen des d’avui
les Festes Majors després d’un 2020 sense
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TRADICIÓ4La Festa Major d’Es-
tiu torna aquest 2021 als carrers
de Santa Coloma de Gramenet.
Després de la suspensió de l’edi-
ció de l’any passat a causa de la
pandèmia del coronavirus, els or-
ganitzadors han apostat engua-
ny per una programació àmplia
d’activitats i espectacles  amb afo-
rament limitat i sota reserva prè-
via que tindrà lloc des d’aquest 3
de setembre i fins al dia pròxim
diumenge dia 6.
Segons apunta el consistori

en un comunicat, la festivitat d’a-
quest 2021 serà “molt diferent”
a les edicions passades, ja que
s’ha volgut prioritzar poder ga-
rantir la protecció de la salut de
les persones en un context sani-
tari com l’actual. En aquest sen-
tit, l’executiu encapçalat per Nú-
ria Parlon ha apostat per una
descentralització de les diferents

activitats programades, que tin-
dran lloc en fins a una dotzena
d’escenaris a l’aire lliure repar-
tits entre els sis districtes del mu-
nicipi. La previsió és que se ce-
lebrin prop d’una seixantena
d’actes, que comptaran en gran
mesura amb artistes locals i que
aniran adreçats principalment a
les famílies.
L’acte inaugural de la Festa

Major tindrà lloc avui als jardins
del Museu Torre Balldovina i
estarà protagonitzat per les di-
verses entitats de tradicions po-
pulars catalanes de la ciutat i per
les reputades jugadores de pe-
tanca colomenques María José
Díaz i Alba Coll, que s’encarre-
garan enguany del pregó, després
de no poder fer-ho l’any passat
arran de la suspensió de la festi-
vitat. La primera nit de la festa
l’encetarà amb un monòleg el ve-

terà actor Joan Pera. En paral·lel,
els colomencs podran gaudir de
les  actuacions musicals de la can-
tautora Judit Neddermann i dels
joves artistes locals Queralt La-
hoz i Guille Ogayar o d’una ses-
sió de cinema a la fresca a la pla-
ça del Barri Llatí. L’encarregat de
posar divendres la cirereta del
pastís serà El Petit de Cal Eril,
que actuarà a les onze de la nit als
Jardins de Can Roig i Torres.

FEMINISME, MÚSICA I MÀGIA
Una de les novetats d’aquest
2021 serà la celebració del Violeta
Festival, una iniciativa en clau fe-
minista impulsada per la CIBA
que consistirà en tota una sèrie
d’activitats  per a tots els públics
que tindran lloc durant tot el dis-
sabte 4 de setembre a l’Escola
Fray Luis de Leon. Entre les di-
ferents propostes destaquen  les

actuacions del grup Konkordia i
de l’artista Maria La Blanco. Per
als més petits de la casa també
s’ha programat el cicle d’espec-
tacles familars SÚPER UAU!,
que arrencarà dissabte i s’allar-
garà fins al dilluns.
La mítica banda barcelonina

dels seixanta Los Sírex agafarà el
relleu a l’escenari diumenge jun-
tament amb l’actuació del Mag
Lari, que tindrà lloc a les set de
la tarda al teatre Sagarra i que
serà l'únic espectacle de paga-
ment d’aquesta edició. Durant el
dia també se celebrarà el festival
de música independent FISC-
SINTONITZZA, que aquest any
estrena format diürn i que esta-
rà encapçalat pel grup Guadalu-
pe Plata i el músic Mike Edison.
El tancament dilluns de la

Festa Major d’aquest 2021 ani-
rà a càrrec d’ABBA The New Ex-

perience, un grup tribut de la
mítica banda sueca. No faltarà
a la cita el tradicional castell de
focs artificials, que enguany
serà visible des del qualsevol
punt de la ciutat.
Cal recordar que en totes les

activitats del programa hi haurà
control d’aforament i que caldrà
una reserva prèvia per poder ac-
cedir-hi. Aquest tràmit es pot re-
alitzar a través de la nova plata-
forma municipal Grameticket,
que permet la reserva gratuïta de
localitats en un context de pan-
dèmia com l’actual.
En el cas del tradicional Cor-

retapa, els participants podran
degustar els plats dels diferents
establiments participants d’en-
guany sense reserva prèvia,
però hauran de consumir les ta-
pes asseguts a l’interior o a les
terrasses dels locals.

Torna lamàgia de la festa
» Santa Coloma recupera la Festa Major d’Estiu després de la suspensió forçada de l’edició del 2020

» La programació d’enguany es durà a terme sota reserva prèvia i amb un aforament limitat

Imatges d’edicions anteriors de la Festa Major d’Estiu de Santa Coloma de Gramenet. Fotos: ERC Gramenet i Ajuntament
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Polèmica: una Festa Major
sense versió alternativa?

ENTITATS4La Festa Major d’Es-
tiu d’aquest 2021 no tindrà una
programació alternativa. Els or-
ganitzadors de la Festa Major Al-
ternativa –que enguany hauria
d’haver celebrat la seva vintena
edició– han denunciat a través
d’un comunicat que el consisto-
ri els ha denegat el permís per
muntar els actes  a la glorieta del
Parc Europa del municipi, tal
com havien demanat.
Segons apunten fonts muni-

cipals a Línia Nord, aquesta ne-
gativa es fonamenta en dos in-
formes de la Policia Local i de Sa-
lut que recomanen desestimar la
proposta en considerar que a
l’espai no es podrien garantir
les mesures de seguretat vigents
per la pandèmia del coronavirus.
Les mateixes veus assenyalen
que se’ls va oferir poder celebrar
les activitats al pati d’una de les
escoles del municipi, on sí que es
podria realitzar control d’accés i
es podrien mantenir les distàn-
cies de seguretat a l’hora de con-
sumir menjar o begudes.

Tanmateix, els impulsors de
les festes alternatives consideren
que la resposta del consistori és
“completament genèrica” i asse-
guren que aquest mateix criteri
“es podria aplicar a qualsevol de
les activitats de la Festa Major”
organitzades pel govern local en
col·laboració amb les entitats. “El
format i les mesures sanitàries a
aplicar de les activitats planteja-
des encaixen amb les presenta-
des per l'Ajuntament, fet que
hauria de fer completament via-
ble i compatible la celebració de
la Festa Major Alternativa”, as-
seguren els organitzadors, que
titllen de “censura” el posicio-
nament de l’executiu. Sobre l’es-
pai alternatiu, al·leguen que, un
cop anul·lat, no hi havia suficient
marge per tornar a convocar els
actes en un escenari diferent.

ACTE DE PROTESTA
El col·lectiu ha convocat di-
umenge un acte al Parc Europa
en protesta per la negativa mu-
nicipal a les festes alternatives.

CULTURA4Santa Coloma comp-
tarà aquest 2021 amb una pro-
gramació de Festa Major va-
riada amb especial accent local.
La previsió és que se celebrin
una seixantena d’actes en dotze
escenaris repartits pel municipi.
En aquesta edició hi tindrà una
importància cabdal la música,
amb un cartell que combina
noms destacats del panorama
català com Judit Neddermann o
El Petit de Cal Eril i talent local
com el de l’artista colomenca
Queralt Lahoz.
La programació cultural ar-

rencarà avui amb una primera nit
de concerts i espectacles d’alça-
da. Entre les diferents propostes
obertes al públic sota reserva
prèvia destaca un monòleg del
veterà actor Joan Pera (Escola
Miguel Unamuno, 22 h) i les
esperades actuacions musicals de
Judit Neddermann (Escola Fray
Luis Léon, 21:30 h), Queralt La-
hoz (Parc del Motocròs, 21:30 h)

i El Petit de Cal Eril (Jardins de
Can Roig i Torres, 23 h).
Les activitats seguiran demà

dissabte amb el Violeta Festival
de la CIBA i el cicle infantil SÚ-
PER UAU!, que serviran de pre-
ludi per a la XXVI edició de la
Trobada de gegants a la plaça de
Pau Casals (19 h), que coincideix
enguany amb el 40è aniversari de
la Colla de Gegants i Capgrossos.
La nit culminarà amb la fòrmu-
la radiofònica de Los 40 On Tour
al Parc del Motocròs i amb una

sessió de cinema a la fresca a la
plaça del Barri Llatí (22 h).
El relleu l’agafarà diumenge

el festival indie FISC-SINTO-
NITZZA (Escola Jaume Salvate-
lla) i la mítica banda dels seixanta
Los Sírex (Escola Fray Luis de
León, 19 h). A la mateixa hora,
però al Teatre Sagarra, actuarà el
Mag Lari, en l’únic espectacle de
pagament de la festa.
La cloenda anirà a càrrec del

tradicional Castell de focs i del
concert tribut al grup ABBA.

L’artista colomenca Queralt Lahoz, en una imatge d’arxiu. Foto: Facebook

Queralt Lahoz encapçala una
programació amb accent local
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PREGÓ4El pregó de la Festa
Major d’Estiu 2021 tindrà un
regust especialment reivindicatiu.
Les dues protagonistes que s’en-
carregaran de pronunciar el tra-
dicional discurs que enceta els ac-
tes de la festivitat estival són en-
guany María José Díaz i Alba
Coll, dues jugadores del Club
Petanca Santa Coloma. Ambdu-
es atresoren un llarg palmarès
tant individual com col·lectiu
que les situa en l’elit d’aquest es-
port: un mundial, victòries i po-
dis en campionats d’Espanya i
Catalunya, entre altres. Tanma-
teix, cap de les dues pot viure de
la petanca i molts cops s’han de
costejar la participació en com-
peticions de prestigi.
“El club t’ajuda amb tot el que

pot dintre de les seves possibili-
tats, però no pots viure d’això. Ca-
dascú té la seva feina i has d’or-
ganitzar-te per poder trobar un
forat per entrenar”, explica Díaz,
que no només és la vigent cam-
piona de Catalunya en categoria
individual, sinó que també té
entre els seus trofeus el de Cam-
piona de Món. La jugadora co-
lomenca valora positivament la
tasca que des de fa uns anys es-

tan duent a terme les diferents
institucions per professionalitzar
l’esport, però considera que en-
cara es tracta d’una pràctica poc
coneguda i que s’ha de donar més
visibilitat al món de la petanca.
En la mateixa línia es pro-

nuncia Coll, actual subcampiona
de Catalunya en categoria indivi-
dual i vigent campiona estatal
en trios. “La petanca encara té
aquest estigma d’esport per a ju-
bilats. Els únics països on en pots
viure són França, Tailàndia i
Cambodja. Aquí no hi ha espòn-
sors suficients”, apunta la juga-
dora, que malgrat tot celebra la xi-
fra de persones federades –apro-
ximadament hi ha atorgades
8.000 llicències–que practiquen
aquest esport a Catalunya.

HONOR I OPORTUNITAT
Les dues campiones colomen-
ques coincideixen que és un ho-
nor ser les encarregades del pre-
gó d’enguany i agraeixen la con-
fiança de l’executiu encapçalat
per Núria Parlon, que ja les va es-
collir com a pregoneres en l’edi-
ció de l’any passat que finalment
es va haver de suspendre per la
pandèmia del coronavirus. “Es-

tem molt nervioses i emociona-
des. És un honor immens que et

reconeguin a la teva ciutat. Cre-
iem que és una oportunitat molt
bona per trencar els estigmes

que envolten aquest esport i per
donar-li visibilitat”, assegura Coll,
que confia que la sintonia amb el
consistori els permeti poder por-
tar la petanca als diferents centres
educatius del municipi, per tal de
donar a conèixer el Club i les se-
ves instal·lacions i per animar les
noves generacions a apuntar-se.

TRES GENERACIONS
El millor exemple que la petan-
ca no és un esport de jubilats el
trobem en la família de Díaz. En

el pròxim torneig que se celebrarà
a l’octubre a Sant Susanna coin-
cidiran a la pista en categories di-
ferents fins a tres generacions:
àvia, filla i neta. La Laia, la peti-
ta de dotze anys, apunta maneres
i ja ha començat a competir al
més alt nivell. “Quan abans co-
mencin millor. La meva filla es va
apuntar amb nou anys. No no-
més és qüestió de donar visibili-
tat a l‘esport. També és important
reivindicar el paper de les dones
en la petanca”, conclou Díaz.

Unaltaveuper a la petanca
» Les jugadores del Club Petanca Santa Coloma María José Díaz i Alba Coll, pregoneres de la festa
» Malgrat la seva condició de professionals d’elit mundial, cap de les dues pot viure d’aquest esport

María José Díaz (esquerra) i Alba Coll (dreta) en l’última edició del Campionat de Catalunya. Foto: Ajuntament

“La petanca encara 
té aquest estigma 
de ser un esport 
només per a jubilats”
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El maridatge ideal per a la
festa: màgia i gastronomia

OCI4La Festa Major d’estiu no
seria el mateix si no contemplés
la celebració d’activitats rela-
cionades amb la gastronomia
local. Enguany, malgrat la si-
tuació pandèmica i les restric-
cions, el tradicional Corre-Tapa
no faltarà a la seva cita demà i
demà passat. 
Es tracta d’una ruta de tapes

que vol fer valdre la gastrono-
mia local en uns moments de-
licats per al sector. Les restric-
cions de distanciament social o
aforament no seran impedi-
ment per tastar, amb respon-
sabilitat, les creacions dels hos-
talers colomencs. 
La ruta està dividida en qua-

tre zones i comprèn al voltant
d’una quarantena de bars i res-
taurants locals, que oferiran una

tapa amb una cervesa o copa de
vi per 2,5 o 3 euros. Una opor-
tunitat per redescobrir les po-
tencialitats locals. 

UNA NIT AMB EL MAG LARI
I parlant de vins que mariden a
la perfecció amb les delicatessen
locals, la jornada gastronòmica
es podrà tancar amb un espec-
tacle de màgia. És el que prota-
gonitzarà el Mag Lari diumenge
a partir de les set de la tarda al
Teatre Sagarra. 
Aquest serà l’únic espectacle

de pagament de la festa –cal
comprar les entrades a la pla-
taforma Koobin–, una opor-
tunitat per veure un dels mags
més bandarres de l’escena i
que millor sap arrencar un
somriure al seu públic. 

IGUALTAT4Enguany la Festa
Major estrena una nova activitat
que promet convertir-se en un
referent educatiu. Es tracta del
Violeta Festival, una iniciativa de
lleure coeducatiu que té la vo-
luntat d’entretenir a petits i
grans i, al mateix temps, trencar
amb els esterotips sexistes. 
L’activitat tindrà lloc demà a

l’escola Fray Luis de León i estarà
distribuïda en tres torns d’as-
sistència, durant els quals es
desplegarà un ampli ventall de
propostes i actuacions amb el de-
nominador comú de superar els
estereotips sexistes en clau fe-
minista, tal com expliquen des
del consistori, que ha preparat
tot un seguit d’actuacions que
serviran per animar  aquell dia
a tota la família. 
La jornada arrencarà amb

una batucada de dones, Retum-
batú, un conta contes infantil
amb Sherezade Bardají, pro-
postes de teatre a càrrec de les
companyies Mitja Mitjoneta i La
Bleda, circ, titelles i dos concerts
amb dones de protagonistes. 
El primer d’aquests anirà a

càrrec de les Konkordia, una
banda formada per set dones co-
lomenques que van néixer amb
l’objectiu de fer valdre la figura
de la dona a sobre dels escena-

ris. Mitjançant la seva música,
exalten un canvi social basat en
l’horitzontalitat, el feminisme i la
diversitat. 
Seguidament, la compositora

Maria La Blanco agafarà el testi-
moni amb la seva barreja d’estils
que la fa tan característica: fla-
menc, bossa-nova, funky, músi-
ca mediterrània i ritmes llatins
conflueixen en les cançons d’una
artista que tancarà la jornada.

LLEURE FAMILIAR
A banda d’aquestes activitats,
n’hi haurà de participatives i

més dinàmiques, com ara l’espai
de joc lliure ‘Hola Violeta’, de la
mà de la Magrana Curiosa, o ‘Dia
de Pesca’, a càrrec de l’Avalot.
També hi haurà Punts Liles as-
sistencials i l’Espai Violeta, on
tindran lloc jocs alternatius com
tallers de xapes, mur dels desit-
jos i un photocall per fer-se una
fotografia amb la Violeta, la dra-
gona protagonista de la festa.
Aquesta activitat ha estat

organitzada per la CIBA, l’es-
pai de recursos per a dones, in-
novació i economia feminista
de l’Ajuntament.

La Violeta és la dragona que protagonitza l’activitat. Foto: Twitter (@la_ciba)

El Violeta Festival: oci familiar
per trencar estereotips

El Mag Lari presenta el seu espectacle al Teatre Sagarra. Foto: Mag Lari

Festa Major de Santa Coloma
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CELEBRACIÓ4El març del 2020
el dia a dia de la ciutadania es va
girar completament a causa de
l’esclat de la pandèmia del co-
ronavirus. Això va provocar que
des de llavors i fins avui, amb la
pandèmia encara activa, la vida
de la gent hagi estat marcada per
les limitacions. Un exemple és la
suspensió de la Festa Major de
Sant Adrià de l’any passat, que va
deixar els veïns sense uns dies
molt especials. Enguany, després
d’una llarga espera, la celebració
torna i ho fa des d’avui i fins di-
marts, tot i que el dimecres dia
8 també s’inclou en el programa,
ja que se celebren els actes del
dia del patró de la ciutat.
Aquesta edició serà, sens

dubte, molt especial. I és que
presenta nous formats, té un
programa molt atractiu ple d’ac-
tivitats lúdiques i culturals i, al

mateix temps, també servirà per
recordar els veïns que ens han
deixat durant la pandèmia i per
homenatjar totes aquelles per-
sones que amb la seva feina han
tingut cura de la ciutadania.

DOS ESPAIS PRINCIPALS 
Així doncs, els actes de la Festa
Major es faran des d’avui princi-
palment en dos llocs. L’espai
principal serà la carpa i l’escena-
ri que hi ha a la zona d’aparca-
ment de Marina Besòs, entre el
carrer Eduard Maristany i el Parc
del Litoral. Acollirà els espectacles
musicals i festius més impor-
tants. D’altra banda, el pati de l’es-
cola Sant Gabriel serà l’escenari
dels actes de cultura popular i la
matinal infantil. Per últim, els
espais alternatius per si plou se-
ran el poliesportiu Ricart i la pis-
ta esportiva del carrer Major.

Uns actes que, a causa de la
pandèmia, estaran marcats per
algunes restriccions que faran
que encara calgui esperar per
gaudir d’una Festa Major cent
per cent normal. Primer de tot,
caldrà cita prèvia i el públic hau-
rà d’estar sempre assegut. La cita
prèvia s’ha de fer de forma tele-
màtica a www.sant-adria.net o
a través del QR del programa ofi-
cial. Caldrà presentar-se als ac-
tes 15 minuts abans del seu inici
i si, 15 minuts després que hagi
començat queden llocs buits, la
gent sense reserva podrà ocupar
les cadires.

UN PREGÓ MOLT ESPECIAL
El tret de sortida de la Festa Ma-
jor serà avui a dos quarts de set
de la tarda amb el pregó, que tin-
drà com a protagonistes les res-
ponsables, durant el confina-

ment, dels dos Centres d’Aten-
ció Primària (CAP) de la ciutat
durant el confinament: les doc-
tores Itziar Amilibia (CAP La
Mina) i Marta Morera (CAP
Dr.Barraquer).
A banda del pregó, els veïns

podran gaudir d’una festa amb
un programa molt variat. Una
part important del protagonisme
serà per a la música, amb con-
certs com els de La Principal de
la Bisbal, Hotel Cochambre, la
rumba d’Alma de Boquerón i
l’espectacle ‘El Giratiempos’ de
Dave Zulueta, exconcursant d’O-
peración Triunfo. També hi hau-
rà lloc per a les havaneres amb
els Pescadors de l’Escala, per a
les sardanes de la Cobla de Sar-
danes Premià i, finalment, per al
concert de l’alumnat i el profes-
sorat de l’Escola Municipal de
Música Benet Baïls. A més a

més, relacionat amb la música,
el dia 8 tindrà lloc l’acte més
emotiu, ja que a partir de les sis
de la tarda es farà el concert d’ho-
menatge a les víctimes i als afec-
tats per la Covid-19, que anirà a
càrrec de l’orquestra de cambra
Amics dels Clàssics al Casal de
Cultura. Posteriorment es farà la
descoberta de les plaques de re-
cord col·locades als CAP La Mina
i Dr. Barraquer.
Més enllà de la música, la

Festa Major inclou moltes altres
propostes lúdiques i relacionades
amb la cultura popular. Alguns
exemples són la matinal de per-
cussió amb SAmBA-So, la mati-
nal infantil amb Rah-mon Roma,
el festival d’entitats de ball i
danses, el castell de focs, un
acte religiós a l’església Major o
l’actuació del grup La Tresca i la
Verdesca per als més petits.

Un retornmolt esperat
» Sant Adrià viu entre avui i dimarts la Festa Major després que l’any passat s’anul·lés per la pandèmia
» Dimecres, dia del patró, també es faran diferents actes i s’homenatjarà les víctimes de la Covid-19

Sant Adrià torna a viure la Festa Major després de la suspensió de l’any passat. Fotos: Twitter (Gegants_M) i Ajuntament
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La cultura no s’arronsa i surt 
al carrer amb moltes propostes 
AGENDA4Si una cosa caracte-
ritza la Festa Major de Sant Adrià
és la seva proposta per a tots els
públics. Destaquen, això sí, els ac-
tes adreçats als infants, que d’a-
questa manera podran tancar les
vacances amb un somriure. En
aquest sentit, demà al migdia
l’espai central acollirà l’espectacle
Uh! Quin cangueli!, a càrrec del
grup Xip Xap. 
Dilluns l’escola Sant Gabriel

serà el lloc on se celebri la Festa
de les Aigües, que s’emmarca en
la matinal infantil que arrenca-
rà a les 11 del matí i que una hora
més tard oferirà l’espectacle d’a-
nimació del grup de Rah-mon
Roma. L’oferta infantil no s’atu-
rarà aquí, ja que l’endemà , a par-
tir del migdia, el grup Ambauka
actuarà a l’espai central per ani-
mar la canalla. 
I ja el dia 8, a les set de la tar-

da, la plaça de l’Església es con-
vertirà en un lloc esbojarrat de la
mà del grup La Tresca i la Ver-

desca, que celebrarà una activitat
amb aforament limitat.

UN ESPAI PER A LA TRADICIÓ
Per altra banda, la cultura popu-
lar també tindrà un paper relle-
vant. Demà, al pati de l’escola Sant
Gabriel, la colla Gegantera de
Sant Adrià de Besòs actuarà d’am-
fitriona en la Trobada Gegantera.
Al vespre, la colla Tronada de Sant
Adrià posarà el foc al pati de la
Sant Gabriel amb un espectacle
pirotècnic, mentre que dissabte
tindrà lloc una ruta cultural a les
set de la tarda. Una hora abans
s’haurà presentat el mural An-
cronismes, al carrer Ricart. 
Per últim, el 7 de setembre, a

partir de les  sis de la tarda, l’es-
pai central acollirà el festival d’en-
titats de ball i dansa, amb la pre-
sència dels grups Estudi de Dan-
sa Retahila.som, Aerodance, 3er
Acte i Musique Dansa, que serà el
preludi del castell de focs brindat
pel grup Coheters Dragon.

MÚSICA4Després d’un any de
pandèmia, amb les consegüents
restriccions socials i una activitat
cultural sota mínims, les ganes de
gaudir d’un bon concert són tre-
mendes. Sense anar més lluny,
l’any passat Sant Adrià no va
poder celebrar la seva festa gran.
Però ara que les xifres de conta-
gis han millorat i que la vacuna-
ció ha fet retrocedir la incidència
de la covid-19, els escenaris es
preparen per tornar a acollir els
desitjats concerts de Festa Major. 
El programa musical d’en-

guany es caracteritza per la va-
rietat d’estils i de registres.
Destaca per sobre de tot el con-
cert dels mítics Hotel Cocham-
bre, una banda que sembla no
perdre’s mai cap sarau o festa
major i que tocarà a l’espai
central –ubicat en la zona de
pàrquing de Marina Besòs, en-
tre el carrer Eduard Maristany
i el Parc del Litoral– demà a les
11 de la nit. 
No seran ells, tanmateix, els

encarregats d’obrir el programa
musical, atès que avui mateix a
les set de la tarda, l’orquestra La
Principal de La Bisbal farà el
concert de gala al mateix espai
central. Serà el preludi d’una al-
tra actuació de l’agrupació mu-
sical, en concret el concert fes-

tiu, que arrencarà també avui a
les 11 de la nit.

UNA PROGRAMACIÓ DIVERSA
Demà passat el grup Alma de Bo-
querón portarà la millor rumba
d’autor a l’espai central a partir de
les nou de la nit. Caldrà afanyar-
se, perquè una hora abans el
pati Sant Gabriel  –situat a l’es-
cola, entrant pel carrer Blume–,
serà l’escenari del concert d’ha-
vaneres dels Pescadors de l’Es-
cala. Cal aclarir que per les res-
triccions pandèmiques no se ser-
virà rom cremat.
Arribant al dia 6, agafaran el

testimoni musical els alumnes i
professors de l’Escola Municipal

de Música Benet Baïls, que ofe-
riran un concert a les sis de la tar-
da al mateix centre. Una estona
més tard, a les nou de la nit, Dave
Zulueta, ex triunfito, brindarà el
seu espectacle musical El Gira-
tiempos, també a l’espai central.
Per últim, el dia 8 tindrà lloc

un concert més solemne a càrrec
de l’orquestra de cambra Amics
dels Clàssics en record de les
víctimes i afectats per la covid-19.
Està previst que se celebri al Ca-
sal de Cultural -al carrer del Car-
me, 22- a les sis de la tarda. 
És important recordar que

per assistir als concerts cal de-
manar cita al portal municipal
www.sant-adria.net.

Hotel Cochambre portarà el seu show als escenaris adrianencs. Foto: Arxiu

Rumba, bon humor i nostàlgia,
el còctel dels concerts de la festa

La Tresca i la Verdesca amenitzaran la plaça de l’Església el dia 8. Foto: Arxiu

Festa Major de Sant Adrià



13 | 

línianord.cat3 de setembre del 2021Festa Major de Sant Adrià

PREGÓ4Avui és un dels dies
més esperats de l’any pels adria-
nencs perquè aquesta tarda dona
el tret de sortida la Festa Major
d’enguany. Una festa diferent,
marcada per la presència de la co-
vid-19, per les restriccions i els lí-
mits d’aforament. Però, tot i tras-
lladar-se del centre a espais més
grans per garantir la distància de
seguretat, la festa seguirà man-
tenint l’essència tradicional. 
Així doncs, aquesta tarda a

dos quarts de cinc, el pàrquing de
Marina Besòs es convertirà en
l’escenari del pregó de la Festa
Major, que sempre s’havia fet al
balcó de l’Ajuntament. Un acte
que homenatjarà la tasca dels sa-
nitaris i que anirà a càrrec de les
dues responsables dels Centres
d’Atenció Primària de la ciutat
durant els mesos de confina-
ment: les doctores Itziar Amilibia,
del CAP La Mina, i Marta More-
ra, del CAP Dr. Barraquer.
L’any passat la pandèmia no

va permetre que se celebrés la
Festa Major i, per tant, quedava
pendent agrair l’esforç a aquells
qui han estat lluitant contra la co-
vid-19 en primera línia. Per això,
enguany, “serà una festa d’emo-

ció, ja que estarà molt present el
record de tots els ciutadans que
ens van deixar durant la pandè-
mia, i d’agraïment a totes les
persones que van tenir cura de
tots nosaltres”, diuen des de l’A-
juntament.
Precisament, la Dra. Amilibia

és una de les sanitàries que ha es-
tat al peu del canó durant la

pandèmia. Per això, diu que “és
un honor que et facin aquest re-
coneixement i encara més en un
context en què tothom se centra
en la tasca que s’ha fet des dels
hospitals i no en la dels CAP”. 
“Nosaltres també hem jugat

un paper clau al llarg de la pan-
dèmia i agraïm molt que l’Ajun-
tament ho reconegui”, afegeix
Amilibia. “Però la lluita contra la
covid-19 no ha acabat i cal segu-
ir alerta”, conclou la pregonera,
que avança que al pregó enviaran

un missatge d’agraïment als com-
panys sanitaris, als ciutadans i a
la gent que ens ha deixat. 
Sant Adrià, però, no és l’únic

municipi que porta sanitàries
com a pregoneres. De fet, la ma-
joria de municipis han fet el ma-
teix davant la necessitat de reco-
nèixer la feina de doctors, infer-
mers i altres treballadors dels
CAP i hospitals. Professionals
que han estat essencials durant el
pitjor període de la pandèmia i
que ho segueixen sent ara. 

LA FESTA I LA COVID-19
Tenint en compte les mesures de
seguretat, el pregó no el podrà se-
guir tothom en viu. I és que,
com a tots els actes, només hi po-
dran assistir aquells qui hagin re-
servat entrades. La resta, s’hau-
ran de conformar a seguir-lo des
dels perfils que l’Ajuntament té a
xarxes socials com Facebook i
Instagram. 
Serà un discurs que no s’a-

llargarà més de mitja hora i do-
narà la benvinguda a una Festa

Major “pensada per a tothom”,
diuen des del consistori. I és que
després d’un any sense festa, cal
adaptar-la per tal que tothom la
pugui gaudir, “perquè persones
de totes les edats i amb aficions
diverses puguin trobar la seva ac-
tivitat i celebrar el final de l’estiu
a la ciutat”, afegeixen. Però, tenint
en compte que la pandèmia ens
continua perseguint, caldrà gau-
dir amb seny i seguretat, i espe-
rar a l’any que ve per tenir una ce-
lebració com les d’abans.

El pregódels sanitaris
» La directora del CAP La Mina i la del CAP Dr. Barraquer seran les pregoneres d’aquesta Festa Major 
» El pregó es presenta com un homenatge a la tasca feta pels sanitaris al llarg de tota la pandèmia

El públic del pregó haurà d’estar assegut, amb la mascareta posada i mantenint la distància. Foto: Arnald Prat/ACN

Les doctores Itziar
Amilibia i Marta
Morera faran el tret 
de sortida de la festa
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La cultura i l’esport també
protagonitzaran la celebració
OCI4Com és habitual, la Festa
Major deixarà espai a actes tra-
dicionals, concerts i espectacles.
Però enguany el programa afegeix
un conjunt d’activitats diferents
que allargaran la festa fins a mit-
jans de setembre, amb activitats
esportives i culturals. 
Precisament des d’ahir i du-

rant quinze dies, es poden visi-
tar dues exposicions: ‘Sant Adrià
antic’, una col·lecció de fotos
recopilades per l’Agrupació Fo-
togràfica Sant Joan Baptista que
retrata la ciutat en els seus ini-
cis, i la ‘Mostra de documents re-
latius a la Mina’, un conjunt
d’escrits exposats a la Bibliote-
ca Font de la Mina que deixen
constància de la gent del barri, de
les seves entitats i festes.
Mentrestant, la literatura

també serà protagonista aquests

dies. I és que dijous 9, l’escriptor
adrianenc Fran Toro presentarà
la seva novel·la Olivos de cal,a la
Biblioteca Sant Adrià. Però l’ac-
te que tancarà la carpeta cultural
de la festa serà l’ofrena floral al
monument Companys l’11 de se-
tembre, per la qual els assistents
hauran de demanar hora.
D’altra banda, pel que fa a

l’àmbit esportiu, aquesta matei-
xa tarda es disputarà el Torneig
Llampec de Billar, al Club Billar
Sant Adrià, que també organit-
zarà el Torneig de Billar per equi-
ps que es farà entre demà i di-
umenge. Un esport minoritari
que anirà acompanyat d’altres
amb més afició com el tenis, amb
un torneig que durarà de dilluns
a diumenge, i del més popular en-
tre els jubilats, la petanca, també
amb un torneig el dia 11. 

SEXISME4Les agressions se-
xistes no s’aturen, però la lluita
per evitar-les, tampoc. Per això,
l’Ajuntament de Sant Adrià tor-
na a impulsar, aquesta Festa
Major, una campanya de pre-
venció de la violència masclista.
Amb lemes com ‘beure mas-

sa no és excusa’ i ‘la manera de
vestir, tampoc’, el consistori pre-
tén garantir una festa cívica,
respectuosa i intolerant amb les
agressions sexistes. Una inicia-
tiva que respon a l’objectiu de
“donar visibilitat als comporta-
ments masclistes i a les agres-
sions verbals o físiques per mo-
tiu de gènere, identitat o orien-
tació sexual”, diuen des de l’A-
juntament.

Per aquest motiu, com ja és
habitual, hi haurà instal·lat un
Punt Lila a la zona de pàrquing
de Marina Besòs, on avui s’ofe-
rirà atenció de les 10 de la nit a
les 3 de la matinada i, demà dis-
sabte, fins a les 4. Un espai de

referència al qual es podrà di-
rigir qualsevol persona que pa-
teixi un assetjament o una
agressió sexual, o que la vegi. I
és que enguany la campanya del
consistori no només pretén de-
nunciar i actuar enfront de les
violències masclistes, sinó que
també busca crear consciència
sobre la importància que té que
tothom s’impliqui en aquests te-
mes i actuï per evitar les possi-
bles agressions.
De fet, ja fa cinc anys que l’A-

juntament promou aquest tipus
de campanyes per sensibilit-
zar, prevenir i actuar contra el

sexisme en espais públics, tenint
en compte que l’alcohol i les
aglomeracions són algunes de
les pretextes de les violències
masclistes. Precisament per
això al llarg dels dos concerts
que esperen tenir més afluència,
sobretot de joves, és quan esta-
rà actiu el Punt Lila. 
Tot i això, la resta de dies de

Festa Major, i també fora de
l’horari que ofereix el Punt Lila,
qualsevol víctima o testimoni
d’agressions o assetjaments se-
xuals tindrà disponible el telèfon
d’atenció contra violències mas-
clistes, o bé el d’emergències.

Voluntàries del Punt Lila. Foto: Gemma Aleman/ACN

Per una Festa Major 
sense agressions sexistes

Les exposicions es podran visitar fins al dia 16. Foto: Pau Cortina/ACN

El Punt Lila, situat 
al pàrquing de Marina
Besòs, donarà servei
les nits d’avui i de demà
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