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egresa la Fiesta Mayor, de aquella manera, pero regresa. Con limitaciones de aforo, con un espacio central alejado del centro urbano, con un
sistema de cita previa para reservar las entradas que ya veremos como funciona. Después del vacío del año pasado, y a pesar de las cifras
alarmantes de la quinta ola de la pandemia, aunque ya estén mejorando, había que volver. A algunos no les ha hecho ni pizca de gracia el
cartel con una representación del coronavirus pilotando una avioneta. El dibujo es gracioso, si no pensamos en la cantidad de personas que
han perdido la vida, y que la siguen perdiendo, por culpa de este virus. Será un cartel histórico, porque de aquí a décadas, cuando lo miremos
de nuevo, sabremos a qué se refería, que hacía mención a un microorganismo que nos ha puesto la vida patas arriba y que nos ha hecho
volver a poner los pies en la tierra y darnos cuenta de lo insignificantes que somos, a pesar de nuestras guerras, nuestras discriminaciones,
nuestros estragos en el planeta que nos acoge, y toda nuestra soberbia.

El programa es reducido y con pocas actividades destacadas. Ya viendo siendo
habitual, pero este año se acentúa aún más. Lo más destacado, como siempre,
es el pregón, que este año está más que justificado y merecido. Lo realizarán,
en streaming, las directoras de los dos Centros de Atención Primaria de Sant
Adrià de Besòs, el de La Mina y el Dr. Barraquer. Hemos entrevistado a las
doctoras Itziar Amilibia y Marta Morera para que nos explicaran cómo está
la situación actualmente en el servicio sanitario más cercano a la población
y cómo vivieron los primeros días, semanas, meses de confinamiento. Nos
han contado que tuvieron que reinventarse, cambiar su forma de trabajar,
tratar a los pacientes por teléfono, apagar incendios, encargarse de labores
que no les correspondía, y trabajar y trabajar para poder seguir dando una
atención más que correcta, con recursos escasos y reorganizando el centro
cada vez que comenzaba una ola y los contagios de Covid subían de manera
exponencial. Nos han contado que en la actualidad algunos usuarios de los
CAPs están muy crispados, que no tienen paciencia y que exigen que todo
vuelva a la normalidad. También es la voluntad de los sanitarios, pero para
conseguirlo tenemos que poner todos de nuestra parte. Por eso os animamos
a participar de la Fiesta Mayor pero con cabeza, respetando las medidas
sanitarias y poniendo nuestro grano de arena para que todo esto pase de
Los fundadores del diario Àrea Besòs, Ester López y José María Pulido, junto al
una vez y podemos seguir con nuestras vidas celebrando fiestas populares
alcalde de Sant Adrià de Besòs en 1996, Jesús María Canga (centro), durante el acto
anunciadas con carteles en los que no haya ni un rastro de coronavirus.
de presentación del diario en noviembre de ese año en la Biblioteca Municipal.
Porque la vida continúa, y en el diario Àrea Besòs con motivo nuestro 25 aniversario editará un libro único en la ciudad. En noviembre de 1996 editamos nuestro
primer número, una edición número 0 que encabezaba una entrevista que nuestra
directora y fundadora, Ester López, realizó al alcalde de Sant Adrià, Jesús María
Canga. Poco a poco Àrea Besòs se convirtió en referente de la comunicación y la
información de la comarca en general y de Sant Adrià en particular. La ilusión y
las ganas de un grupo de jóvenes periodistas y fotógrafos hizo realidad un sueño
que continúa 25 años después habiendo superado crisis económicas, sociales
y sanitarias como la que estamos viviendo hoy en día. Para conmemorar dicha
efeméride, estamos trabajando en la edición de un libro sobre la transformación
de Sant Adrià de Besòs en estos últimos 25 años, desde 1996 a 2021. Una
transformación profunda, urbanística y social, que hemos recogido en las páginas
impresas y en la edición online de Àrea Besòs todos estos años. En esta obra, que
edita Àrea Besòs con la colaboración del Ayuntamiento adrianense y el apoyo de
empresas destacadas del municipio, analizaremos el largo camino recorrido por la
ciudad para hacer realidad dicha transformación, los obstáculos, las dificultades,
los éxitos y las oportunidades que aún se vislumbran en el horizonte. Gracias a
nuestro amplio archivo fotográfico rememoraremos la transformación del barrio
de La Mina, el fenómeno del Fòrum de les Cultures 2004, la creación del Parc
Fluvial del Besòs como zona de encuentro y de disfrute de la naturaleza por parte
de la ciudadanía, el Port Fòrum, el Campus Diagonal Besòs.
La obra “25 anys. Àrea Besòs. 1996-2021. Transformació d’una ciutat” recogerá
también la transformación del tejido asociativo, comercial, deportivo, cultural y
político de Sant Adrià. Además, en nuestra página web, www.areabesos.com,
pondremos a disposición de la ciudadanía todos los números que hemos editado
del diario, cerca de 300. Desde la redacción de este diario queremos darles las
gracias por seguir a nuestro lado todos estos años como lectores y en muchos
casos como amigos, y les garantizamos que estamos dispuestos a seguir informando sobre esta ciudad al menos 25 años más.
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Sant Adrià recupera
la Festa Major però
caldrà cita prèvia

D

el 3 al 7 de setembre podreu gaudir de la Festa Major
2021, una edició molt esperada i desitjada, ja que l’any
passat no es va poder celebrar per la covid-19. Aquesta
serà una Festa especial.El pregó donarà el tret de sortida
a la Festa el 3 de setembre i serà a càrrec de les dues
responsables dels Centres d’Atenció Primària de la ciutat
durant el confinament: les doctores Itziar Amilibia, del CAP
La Mina, i Marta Morera, del CAP Dr. Barraquer.
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
restriccions 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 esdeveniments de cultura popular i la matinal infantil. També s’han previst espais alternatius en cas de pluja.
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 o del QR que trobareu en el programa. També en el següent enllac:

ARXIU
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Pregoneres de la Festa Major 2021. Dra. Itziar Amilibia, directora del CAP La Mina, i Dra. Marta Morera, directora del CAP Dr. Barraquer

«A primària hem fet i continuem fent una feina
de por que no queda ben reflectida»
MS

Les directores del CAP La Mina, Itziar Amilibia (esquerra) i del CAP Dr. Barraquer,
Marta Morera, seran les pregoneres de la Festa Major 2021.
La Dra. Itziar Amilibia és directora del CAP
La Mina des del juny del
2020 i metgessa de família del centre des de fa
sis anys. La Dra. Marta
Morera porta al CAP Dr.
Barraquer des del 2015 i
n’és la directora des del
febrer de 2020.
Pregunta. Com està
la situació actualment
respecte a la pandèmia
actualment als CAPs de
Sant Adrià?
Resposta (Itziar Amilibia). Ara mateix ha
baixat bastant la pressió
assistencial de la Covid
i estem intentant recuperar una mica l’atenció
presencial. No l’hem
arribat a perdre del tot,

com a mínim aquí a La
Mina, però sí que és
veritat que hi ha hagut
unes setmanes molt
dures a l’estiu perquè teníem gent de vacances i
després que va esclatar
la cinquena ona per Sant
Joan va pujar moltíssim i
no teníem prou gent per
assumir-ho tot. Per això
vam haver de reduir una
mica l’assistència del
dia a dia per dedicar-ho
més a Covid. Com que
ara ha baixat, hem pogut
tornar a obrir consultes,
però encara no estem al
100%. Va ser molt dur
aquesta pujada de nou
perquè ja ho teníem tot
planejat perquè la gent
pogués fer vacances,

perquè ho necessitaven,
i els que s’han quedat
han patit molt.
R (Marta Morera).
Nosaltres al Dr. Barraquer també vam patir
molt, sobretot amb el
tema de residències.
Com a La Mina quan
podem obrim la presencialitat, que mai s’ha
deixat de fer, tot i que
s’han reduït el nombre
de visites presencials.
Però és tot una muntanya russa, ve una onada
i has de tornar a tancar una mica per poder
abordar la pandèmia.
P. Parlem una mica
dels primers mesos.
Com van ser aquelles
primeres setmanes de

confinament?
R (M.M.). Quan ho
veus a la Xina, queda
molt lluny. Quan comença a Itàlia, ja ho
veus més a prop. I quan
va arribar a Canàries
ja el veies aquí. Mica
en mica et van donant
noves instruccions del
que has de fer, fins que
el tens a sobre. Va haver-hi molta incertesa.
Crec que es van fer les
coses el millor que es
va poder i que es va
saber. Des de dalt les
instruccions eren molt
establertes, canviants
constantment, això sí,
potser cada deu minuts.
Ens hem adaptat i hem
fet el màxim que hem
pogut i donant-ho tot de
dilluns a diumenge.
P. Hi havia moments
que us trobàveu soles
per prendre decisions
imminents?
R (M.M.). Per la meva
part no. En tot moment
m’he sentit recolzada
pels meus superiors i
molt propera. Una cosa
que haig d’agrair, perquè
jo acabava d’arribar al
càrrec i he tingut resposta en tot moment.
R (I.A.). Sí l’acompanyament i el recolzament
el tenies. El que deies,
que les normes eren molt
canviants, però era així
per tothom. Et deien una
cosa divendres i els dilluns
et deien un altre, i això sí
que produeix incertesa.
Però estàvem tots iguals.
P. Teniu la sensació
que el sentiment de gratitud cap als professionals
de la sanitat que es va viure a la societat els primers
mesos s’ha esvaït?
R (M.M.). Jo amb
els aplaudiments de les
vuit del vespre en cap
moment m’he sentit
identificada. Suposo

que anava més cap els
companys d’hospital.
A primària sempre ens
hem quedat com en
segon terme, i hem fet
una feina de por. I la
continuem fent. Tot i
que igual no es reflecteix com s’hauria de reflectir. Agraïment de la
població? Suposo que sí
que algú ens ho agraeix,
ho espero. Actualment,
estan crispats. La gent
està enfadada.
R (I.A.). Sí, jo he
notat els últims mesos
molta agressivitat. Venen al taulell amb moltes
exigències. Estan molt
cansats, volen la normalitat, i nosaltres també. Però no hem parat.
Els metges estan molt
esgotats. Sembla que
millora una mica, i torna.
I ho has d’assumir tot.
Nosaltres som els que
som, i fem el que podem. Clar, quan limites
una mica l’assistència,
al taulell es posen...
Gratitud, doncs sí,
però a mi em passa una
mica com a ella, que no
em sentia identificada
amb els aplaudiments.
Nosaltres estàvem aquí
fent una feina de telèfon, de control, i això
no és una cosa que sigui
agraïda, ni es veu. Ens
hem hagut de reinventar, de fer-ho tot presencial a passar a un volum
molt alt de consultes
telefòniques i online.
P. Què demanaríeu
als usuaris dels CAPs a
part de paciència?
R (M.M.). Sentit
comú. Saber d’on venim i el que estem fent,
que sabem que podem
millorar perquè no som
perfectes, però som els
que som. La gent ha de
posar també de la seva
part. Hi ha gent que ja

ho fa, però altra se li
caduca la recepta avui i
exigeix que avui se la renovin. Per això demano
sentit comú i respecte.
Em fa una mica de vergonya demanar respecte
perquè penso que hauria
de ser innat, però sento
que s’està perdent.
R (I.A.). Estic totalment d’acord. Que
facin un ús assenyat
dels recursos. El que
passa és que aquí, a La
Mina, tenim una part de
la població que és difícil
de reconduir. Demanem
respecte, pel personal del
taulell, que pateixen moltíssim. Constantment
hem de cridar a seguretat perquè apaguin focs.
Res no molt greu, però
no es pot tolerar que
si no donen visita pel
metge els insultin, o els
amenacin.
P. Penseu que la
pandèmia de Covid19
podria marcar un abans
i un després en el sistema sanitari català i
espanyol pel que fa a
l’organització i la destinació de recursos,
o quan tot això passi
tornarem a estar com
abans?
R (M.M.). Jo sóc
molt positiva, i confio
que això ens farà reflexionar a tots de com
teníem la sanitat, del
que hem passat i del
que necessitem. Tant
de bo es destinin més
recursos a sanitat, com a
educació també. Queda
molt maco dir-ho, però
en realitat tinc els meus
dubtes.
entrevista completa:
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Història adrianenca a les parets

D

MS

es de fa uns mesos, un artista pinta un mural a les parets de la
Biblioteca Sant Adrià, que ja no està nua. És el muralista Reb, que
gràcies a la col·laboració entre el consistori adrianenc i l’Associació
El Generador ha creat la iniciativa “Anacronismes”, un mural que
recull la història de la ciutat en diferents imatges. La més recent,
a la façana del carrer Ricart, mostra els Gegants del municipi, amb l’edifici
mític del Polidor i l’arc gòtic de Sant Adrià. Es va acabar fa poques setmanes.
Mesos abans, el Reb havia pintat, a l’altra façana, la del carrer Pi i Margall, més
elements històrqies de Sant Adrià, com el biscúter, el tramvia o les xemeneies.
Ara, aprofitant la Festa Major, es durà a terme la presentació del projecte.
L’acte servirà també per presentar la senyalització del Camí Ral, que es va
adherir també a la Biblioteca per la darrera Festa Major, la de 2019, però que
finalment no es va presentar. La senyalització explica que Sant Adrià formava
part de l’antic Camí Ral de la costa del Maresme, un recorregut que passava
per 21 municipis, des de Barcelona fins Arenys de Mar. També es descobrirà
un panel amb l’Auca de l’Arc, una iniciativa del Col·lectiu Dones del Futur de
Sant Adrià, que explica la història del nostre arc gòtic.
MS

Homenaje a Manuel
Fernández Márquez

E

l 3 de abril de 1973 moría ametrallado a manos de la Guardia Civil
Manuel Fernández Márquez, un obrero extremeño que tan solo llevaba
3 meses viviendo en Santa Coloma de Gramenet y que trabajaba en
la central térmica del Besòs. Ese día, junto con otros 2.000 obreros,
se manifestaba para pedir mejores condiciones laborales tan básicas
como cobrar el salario completo en caso de enfermedad o trabajar 40 horas
semanales en lugar de 56. La represión policial franquista acabó con su vida
y le convirtió en un símbolo del sindicalismo y de la lucha antifranquista. La
ciudad le dedicó una calle y una escuela para adultos, y ahora, en el marco de
la Fiesta Mayor, se presenta una placa conmemorativa en homenaje a su figura
en la calle Eduard Maristany, delante de la estación de Renfe.

BONA FESTA MAJOR!
2021

Any internacional de la Pau i la Confiança,
de l’Eliminació del Treball Infantil,
de l’Economia Creativa i Sostenible,
i de les Fruites i Verdures

unescosantadria.wordpress.com
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de Boquerón, que actuará a l’espai central del Marina Besòs, a partir de les 21 hores

«La gente está muy cansada de la situación
y necesita alegría»
Pregunta. ¿ Cuándo
y por qué formásteis la
banda?
Respuesta. Pues
prácticamente por acciente. A principios de
2014 un amigo estaba
montando un estudio de
grabación y sabía que yo
(Jordi Nacenta), tenía un
montón de canciones
escritas “guardadas”
porque no acababan de
encajar en los proyectos
musicales en que estaba
entonces (de carácter
mucho mas rockero),
así que me propuso grabarlas para también así
usarlas para promocionar el nuevo estudio. A
mí me pareció maravilloso y pensé incorporar a
esa grabación a alguno
de mis amigos… así que
le enseñé las canciones
a Carlos Mendoza y Wilbert Álvarez (miembros
de Luz Verde, entre otros
proyectos), les encantaron e inmediatamente
empezamos a ensayar.
Para la sección rítmica
se incorporaron David
Antonin al cajón (aunque ahora toca la guitarra eléctrica), y Paula
O’Rourke al bajo, y así
se grabó a finales de ese
mismo año “Guitarrazos de sobremesa” sin
mayor pretensión que
hacer esa grabación,
pero a las pocas semanas salió una propuesta
de concierto en El Café
Rock’n Roll, lo pasamos
en grande, la gente también… y ya no pudimos
parar. Paula se mudó a
USA en 2015 y le sustituyó Jorge Satorres, y
con el tiempo entraron
en la banda también
Juanillo Álzavez y Miky
Ortilles.
P. ¿Por qué el nombre de “Alma de Boquerón”?
R. Cuando la gente

ALMA DE BOQUERÓN

oía las primeras demos,
nos decían que sonaba
muy rumbero y eso nos
sorprendió porque ni era
intencionado ni ninguno había tocado nunca
nada ni parecido, todos veníamos del rock,
blues, funk, heavy…
pero nada cercano a la
rumba, y alguien dijo
que era como si hubiéramos encontrado un alma
que habíamos tenido
escondida todos esos
años. Y puestos a bautizar un alma, el boquerón
suena a mar, a tapa, a
taberna, a vermuteo,
a amistad, a risas… y
todo eso creemos que
va mucho con nosotros
y nuestra música.
P. Decís que hacéis
“rumba mestiza de autor”. ¿Me lo explicais?
R. El nexo común
y el espíritu de nuestra
música es eminentemente rumbero, pero
para nada buscamos
una rumba pura sino que
la entrecruzamos con
todos los géneros que
nos gustan sin ponernos
ninguna limitación, por

lo que en nuestros 5
discos puede encontrarse rock, funky, bolero,
tango, flamenco… de
ahí ese mestizaje con
el que nos definimos.
El término “de autor”
lo adoptamos porque
intentamos cuidar las
letras al máximo, tratar
de que todas las canciones cuenten historias o
reflexiones que lleguen a
la gente, bien sea desde
el humor, el romanticismo, el crapulismo…
P. ¿Cómo ha sido de
dura para bandas como
la vuestra la pandemia
y la paralización de toda
actividad cultural durante más de un año?
R. Pues francamente
muy dura. Veníamos de
dar una media de 70
conciertos al año, con
lo cuál nuestro contacto
con nuestro público era
muy continuo e intenso… y de pronto se acabó. Aparte del evidente
golpe económico que
supuso, también fue un
golpe anímico perder
ese contacto y más en
nuestro caso que nos

cogió con un nuevo disco entre manos del que
hubo que cancelar toda
la presentación y promoción prevista y adecuarla
a la nueva situación.
Durante el confinamiento estuvimos dando
cada domingo un concierto/vermuteo en streaming que nos mantuvo
conectados con nuestra
gente y que nos permitió recibir toneladas de
cariño, pero la realidad
es que todo ha sido
muy complicado… y lo
sigue siendo, porque la
cultura y los eventos no
han vuelto ni de cerca a
la normalidad.
P. Acabáis de publicar vuestro último single, “Tenemos ganas de
fiesta”. ¿Pensáis que es
lo que la gente necesita
ahora, mucha fiesta,
aunque sea con alguna
medida de control sanitario?
R. Por supuesto. La
gente está muy cansada de la situación y
necesita alegría, y eso
es exactamente lo que
queríamos reflejar en

esta canción evidentemente pensada, escrita
y grabada durante esta
pandemia. Hay que tener prudencia y cumplir
con todas las medidas
sanitarias, pero no hay
que desistir nunca de
intentar pasarlo bien.
P. El video de vuestro tema “Dedícate a ser
feliz” lo publicásteis justo el día que comenzaba
el confinamiento, el 15
de marzo de 2020. En
alguno de los comentarios os daban las gracias
por el chute de energía
en esos días tan extraños y duros. ¿Eso es lo
mejor de dedicarse a la
música?
R. Desde luego es
de lo mejor sin duda:
sentirse útil y valorado.
Si alguna cosa positiva
hemos sacado de este
último año y medio es
el cariño de la gente con
comentarios como los
que mencionas. La pandemia y la “normalización” de los streamings y
la comunicación a través
de pantallas ha generado
una relación “virtual”
mucho más intensa con
nuestro público. Hemos
recibido infinidad de
agradecimientos por los
conciertos que hicimos
durante la pandemia y
hemos sentido que la
gente tomaba nuestra
música como algo casi
terapéutico, y eso ha
sido maravilloso.
P. ¿Lo de tocar con
el público sentado se
os hace muy extraño?
Además no podéis incitar a la gente a que se
levante y baile, que está
prohibido por protocolo
Covid.
R. Es muy, muy extraño… y especialmente
complicado para bandas
como nosotros que tenemos un directo bas-

tante incendiario en que
intentamos que bailen
hasta los taburetes…
pero es mejor tocar así
que no tocar!! La gente
está muy concienciada
y sabe que sólo entre
su esfuerzo y el nuestro
podemos garantizar una
#culturasegura y en todos los conciertos que
hemos dados estos meses no hemos registrado
un solo incidente.
P. ¿Qué se encontrarán los adrianenses
que vayan a vuestro
concierto del día 5 de
septiembre?
R. Se encontrarán
un montón de boquerones locos por salir al
escenario a presentar
al maravilloso público
de Sant Adrià nuestro
nuevo disco “Sonrían
por favor”, nuestros clásicos y alguna que otra
versión disparatada!
P. Para poder ir al
concierto se tiene uno
que apuntar primero en
la web del Ayuntamiento para reservar sitio.
Habrá a alguno que le
dé pereza hacer el trámite. ¿Cómo animaríais
a la gente para que no
se pierda vuestro concierto?
R. Les animaría prometiéndoles que valdrá
la pena el esfuerzo, que
lo daremos todo en directo y que intentaremos
por todos los medios
contagiarles de la alegría, fiesta y cachondeo
que nos caracteriza…
ARSAAAAAAA!!!

entrevista completa:

PROGRAMA
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Vinyetes per entendre el fet migratori

J

a des dels seus orígens a finals del segle XIX als Estats Units, el
còmic ha estat molt vinculat a les migracions. En un moment en què
milers d’europeus arribaven a Ellis Island cada setmana a la recerca
del somni americà, els grans empresaris dels mitjans de comunicació com Hearst o Pulitzer van ser conscients del gran potencial
del còmic. Un nou llenguatge visual, hibridació de text i imatge, feia possible
que els seus missatges arribessin a aquests nous americans que no comprenien pràcticament l’anglès. Així es va iniciar l’etapa daurada del còmic, amb
personatges tan mítics com The Yellow Kid — a causa del seu èxit va sorgir
l’expressió premsa groga —; o obres cabdals per copsar l’evolució del còmic i
el seu llenguatge com Little Nemo in Slumberland, de Windsor McCay o Krazy
Kat, de Georges Herriman.
Al llarg de la seva història, el còmic ha estat inexorablement unit a les migracions. Una figura tan emblemàtica com Superman va ser creada per Jerry Siegel
i Joe Shuster, fills d’immigrants jueus europeus que es van establir als Estats
Units i al Canadà respectivament. El superheroi, originari del planeta Kriptó,
és el primer immigrant interplanetari del novè art. Altres grans noms del còmic
nord-americà com Jack Kirby o Stan Lee també eren fills de l’emigració que
fugia de la convulsa Europa de la primera meitat del segle XX.
Si avancem unes dècades, dos dels autors més influents en l’evolució del còmic
d’autor, com són Art Spiegelman i Marjane Satrapi també tenen una vinculació
directa amb les migracions. Com narra a Maus, la seva obra mestra, els pares
d’Spiegelman van emigrar a Nova York després de sobreviure a Auschwitz. Pel
que fa a Satrapi, autora de Persèpolis, és ella mateixa qui va deixar el seu Iran

La imatge de l’exposició sorgeix de la portada de “Nieve en los bolsillos”, el
còmic de Kim en el que explica el seu viatge com a migrant a Alemanya.
natal per establir-se a França i així evitar el fanatisme religiós que dominava
el seu país després de la Revolució.
Aquestes dues obres van ser fonamentals per al desenvolupament del còmic,
ja que en part van aconseguir que perdés força el clixé que afirmava que les
vinyetes eren només un entreteniment infantil. Aquest fet ha estat decisiu per
tal que centenars d’autores i autors parlin a les seves obres de temes socials
o històrics i que els seus còmics posseeixin una forta capacitat d’induir-nos
a la reflexió. Si posem la mirada en el còmic espanyol, són moltes les obres
que han parlat del nostre passat durant tants anys silenciat. Les històries dels
exiliats republicans i dels migrants econòmics que marxaven a l’Europa més
desenvolupada fugint de la misèria de la dictadura també han trobat a les
vinyetes un espai.
Vinyetes migrants. Còmic, migració i memòria neix de la voluntat de visibilitzar
com el còmic ha estat en els darrers anys un mitjà compromès amb una realitat
tan complexa, tan propera i tan transcendent com és el fenomen migratori. A
continuació us proposem un recorregut per diferents obres que mostren de
forma transversal i diversa l’evolució de la nostra societat. Text: MhiC.

Manu Guix enlloc
de l’espectacle
“Giratiempos”

c/ Enric Granados, 21, principal 6º. Barcelona - Tel. 93 192 88 58

E

n un canvi de darrera hora, s’ha substituit en el programa de Festa
Major l’espectacle “Giratiempos” de l’exconcursant d’Operación
Triunfo Dave Zulueta, que havia d’actuar a les 21 hores a l’escenari
central. Finalment serà el cantant i compositor barceloní qui portarà
la seva gira “Una nit amb Manu Guix” amb cançons del seu darrer
disc, “Després de tot”. Guix es troba actualment preparant un nou musical,
“Cantado bajo la lluvia”.
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Tresca i la Verdesca, que actuará a la plaça de l’Església, a partir de les 19 hores

«La gent té moltes ganes de trobar-se i
celebrar respectant les normes»
Pregunta. Expliqueunos breument qui sou La
Tresca i la Verdesca
Resposta. Som un
grup de música per
a tota la família. Fem
concerts i espectacles
familiars des de 1998.
Actuem al carrer i també
als teatres. La música,
composta per nosaltres
mateixos, és la nostra
principal eina de comunicació amb el públic.
P. Com heu passat
tots aquests mesos sense poder actuar?
R. La Tresca és la
nostra activitat professional. D’una banda les
actuacions són la principal font d’ingressos.
Per tant vol dir que durant tants mesos sense
actuar hem patit una
asfíxia econòmica molt
greu. Durant el confinament estricte de 2020
vam viure dels estalvis
del grup i d’unes petites
ajudes del Ministerio.
Vam decidir no aturar la
maquinària interna del
grup i seguir fent feina
de rerebotiga. L’estiu de
l’any passat ja vam poder
fer algunes actuacions i
concerts amb totes les
mesures sanitàries que
govern i ajuntaments
anaven establint. Els
teatres no van tancar del
tot i encara vam poder
fer algun espectacle
d’interior. Per altra banda, els projectes que ja
teníem en marxa abans
que arribés la pandèmia i
que omplen el nostre dia
a dia, com els discos,
els nous espectacles, els
encàrrecs externs, produccions compartides
amb altres creatius,...
ens van mantenir molt
actius, teletreballant
mentre hi havia confinament i treballant plegats
quan ja va ser possible
trobar-nos. En el trans-

TRESCA I VERDESCA

curs d’aquests mesos
han sortit o sortiran
aviat dos discos, dos
llibres i dos espectacles.
La veritat és que no hem
parat!
P. Heu trobat a faltar
l’ajuda institucional cap
a la cultura durant tot el
temps de la pandèmia,
o ja esteu acostumats
a no rebre cap impuls
des de les administracions?
R. Hem rebut algunes ajudes de
l’administració, però
realment hem trobat a
faltar que aturessin la
caiguda lliure en què
ens vam trobar. Hem
trobat a faltar polítiques,
idees, posicionaments
culturals que vetllessin pels contractes que
estaven signats i per
les actuacions emparaulades. Però tampoc
ha estat una sorpresa.
La pandèmia tan sols
ha accentuat el pèssim
model i la curta mirada
cultural de les administracions. Com dius, estem acostumats a viure
amb aquesta escassetat
i a fer néixer les nostres
produccions d’una manera certament massa

precària. Sentim que el
sector cultural estem
molt desatesos i no tenim l’impuls que creiem
que es mereix una eina
tan potent i tan necessària com l’art i la cultura. Tan difícil és observar
i apropar-se als models
i les polítiques culturals
que tenen altres països
de la Unió Europea?
P. Quan vau poder
tornar a actuar vau notar
que el públic, els infants
i les seves famílies, tenien més ganes que mai
de festa?
R. Hem notat que les
famílies responen molt
bé i amb molta il·lusió
a les programacions
que es van fent. Les
entrades i les reserves
de localitats s’esgoten
ràpidament. La gent té
moltes ganes de sortir,
trobar-se i celebrar. Es
respecten molt les normes i trobem en el públic
una sensació d’eufòria
continguda.
P. Heu hagut de canviar molt els espectacles
i la dinàmica damunt
l’escenari per les mesures de seguretat sanitàries?
R. Ens hem hagut

d’adaptar força, sobretot per fer l’espectacle
“Zum” d’animació amb
cançons i danses. Ara
el públic no pot ballar
ni interactuar si no és
de la mateixa bombolla
i d’un espectacle que
estava pensat per ballar
i barrejar-se, ara el públic
no es mou de la cadira
i “es fa el càrrec” de la
situació. Entre tots fem
evident que ara és el
que toca i fins hi posem
l’humor necessari per
no engegar-ho tot a
pastar.
Els espectacles de
teatre els podem seguir
fent tal com els fèiem
perquè el públic seu respectant les distàncies de
seguretat i no interactua
ni nosaltres amb ells.
Hi ha dos espectacles de carrer, l’Històries
d’aigua i l’A quant va la
mel?, que directament
no podem fer perquè
demanen de molta participació i interacció.
P. He vist a les vostres xarxes socials que
esteu en plena recollida
de fons per crowdfunding per poder gravar la
banda sonora del vostre
darrer espectacle, “La

motxilla de l’Ada”. Ja ho
heu aconseguit o encara
es pot participar en la
campanya?
R. Ja ho hem aconseguit! 220 mecenes
ho han fet possible!
És el tercer cop que
trobem aquest recolzament amb un projecte
compartit amb la Companyia Teatre al detall.
El disc ja està quasi llest
i a l’octubre totes les
famílies que s’han fet
mecenes del projecte
ja podran recollir les
recompenses. Si algú
no ha pogut participar
durant la campanya, no
es quedarà sense i podrà
comprar el disc de “La
motxilla de l’Ada” en els
nostres espectacles.
P. Aquesta obra té
un contingut social molt
potent com és la identitat de gènere. Es poden
obrir les ments d’infants
i adults a través del teatre infantil?
R. Entenem que les
persones obrim la ment
quan algun fet ens és
significatiu, ens provoca
una petita modificació.
Pot ser una pel·lícula,
una exposició, un concert, etc. En aquest aspecte el teatre és molt
poderós. Quan ens van
proposar participar en
aquest projecte nosaltres vam ser els primers
sorpresos de veure que
coneixíem ben poc del
món del transgènere
infantil i també ens vam
sorprendre que d’això
se’n pogués fer una obra
de teatre. Però el resultat
el trobem fantàstic. D’un
tema tan delicat n’ha
sortit una cosa molt
energètica, divertida i
emotiva. La motxilla de
l’Ada no pretén alliçonar, ni tan sols provocar
posicionament. Explica
una història al voltant

d’un contingut complex
i creiem que aquesta
història està prou ben
explicada per a estimular pensament.
P. Quin espectacle
portareu a la Festa Major de Sant Adrià?
R. L’espectacle
ZUM, que hem realitzat
infinitat de vegades a
Sant Adrià, on la gent ja
està avesada a veure’ns
vestits d’abella. És el
nostre espectacle més
emblemàtic. Aquest
cop el farem adaptat a
les condicions que les
circumstàncies dicten,
amb el públic assegut
per bombolles de convivència.
P. Els adrianencs
que vulguin anar els
espectacles de Festa
Major s’han d’inscriure
al web de l’Ajuntament
prèviament per controlar
l’aforament. A alguns
els farà mandra. Com
els podríeu animar per
anar a veure el vostre
espectacle?
R.Si veniu a
l’espectacle trobareu un
moment agradable per
viure junts, en família,
grans i petits. Compartir plegats una instant
de cançons i música.
Voldrem reforçar que
és la festa major del
poble i que és l’espai
perfecte per retrobar-se
i celebrar-ho, que ens fa
molta falta!
Per a la Tresca hi
ha un component emotiu important que segur que aflora durant
l’espectacle. Ara que el
nostre dia ja no transcórrer a Sant Adrià,
l’actuació també serà
un retrobament amb
un lloc on hem crescut
com a grup i amb molta gent que estimem.
Us esperem a la Pl. de
l’Església!
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Un concert per homenatjar les víctimes i
afectats per la Covid19 a Sant Adrià

l Casal de Cultura acollirà el Dia del Patró un concert per homenatjar les víctimes i afectats per la Covid19 a Sant Adrià de Besòs a
càrrec de l’Orquestra de Cambra Amics dels Clàssics, dirigida pel
mestre Joan Palet, que interpretarà cinc peces relacionades amb la
ciutat que seran: “Els goigs de Sant Adrià”, escrita per Mn. Francesc
Baldelló; la sardana escrita per Enric Rigau i Prats pel Mil·lenari del municipi
“Sant Adrià, 1.000 anys i endavant”; la “Dansa de Sant Adrià”, composta per
Joan Gómez i Soriano; la sardana escrita pel mateix Joan Palet i per Joan Lluis
Moraleda “Sant Adrià 2004”; i l’Adrianenca, himne oficial de la ciutat escrit
per Esteve Guasch Lloberes amb lletra d’Antoni Cuatrecasas Manovens, escrit
a la dècada dels 40, recuperat als anys 90 del segle XX per la Coral de Sant
Adrià i declarat himne oficial de Sant Adrià per l’Ajuntament l’any 2005.
Pocs després del concert es descobriran dues plaques a l’entrada dels dos
Centres d’Atenció Primària de la ciutat, al de La Mina (19.45 h.) i al de Dr.
Barraquer (2’.15 h.) en record de les víctimes.
Cal recordar que l’Orquestra de Cambra Amics dels Clàssics ha dut a terme
més de 1.400 concerts, des del primer, el 20 de juny de 1936 a l’Ateneo
Republicano, fins l’actualitat. El seu director actual, el mestre Joan Palet, és
fill d’un dels quatre fundadors.

OC AMICS DELS CLÀSSICS

Àrea Besòs
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Nova edició de l’exposició de fotografies de
Sant Adrià antic a l’Agrupació

J

a fa temps la nostra Agrupació es va proposar recuperar imatges antigues del nostre poble. Des de fa anys durant els dies de Festa Major
hem fet l’exposició d’aquestes fotografies, fuit de la recerca iniciada
temps abans i que han obtingut un gran èxit de visitants.
Enguany presentem l’edició número 23 i novament hem tornat a conseguir un bon nombre d’imatges inèdites referides a la vida de la nostra
ciutat. Aquesta exposició que visitareu està composada per una gran
varietat de temes que esperem que us plaurà de poder veure.
Volem remarcar que aquesta exposició no hagués estat possible sense la col·laboració
inestimable de l’Arxiu Municipal de Sant Adrià, en Joan Borràs, de la senyora vídua
d’en Miguel Gual, del senyor Cristòbal Rodríguez, del senyor Sergi Guillermí i de les
persones que al seu dia van cedir aquestes imatges portant-les a l’Arxiu. A tots ells
els hi agraïm molt sincerament la seva generositat.
La inauguració de l’exposició es durà a terme el proper dijous, 2 de setembre, a les
19.30 hores a la seu de l’Agrupació (c. Dr. Barraquer, 6, baixos). La mostra es podrà
visitar fins el 16 de setembre de dilluns a dijous de 18.30 a 20.30 hores.
Si disposeu de fotografies o negatius antics de Sant Adrià, us preguem ens els feu
arribar a la nostra Agrupació. Farem ampliacions similars a aquestes que veureu, us
les retornarem el més aviat possible i seran exposades durant la Festa Major de l’any
vinent. Agrupació Fotogràfica Sant Adrià de Besòs.

Imatge aèria del barri de Sant Joan
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L’estudi del Consorci del Besòs conclou que no
hi ha risc per a la salut a la platja del Fòrum

L

’Ajuntament de Sant Adrià ja ha rebut l’ estudi de Reconeixement preliminar voluntari de la Qualitat ambiental de la sorra de la platja del Fòrum (parc de
la Pau) que va encarregar al Consorci del Besòs el passat mes de juny.
El tancament de la platja del Litoral el 29 de juny va generar preocupació entre una part de la població adrianenca pel que fa a l’estat de les platges del
municipi. Per aquesta raó el consistori, sensible a la inquietud ciutadana, va demanar al Consorci l’elaboració d’un estudi de la platja del Fòrum, malgrat
que no hi havia indicis previs que indiquessin risc no admissible per
a les persones usuàries.
L’estudi preliminar del Consorci del Besòs, elaborat per l’empresa DAC
ENVIRO SL, destaca que la platja del Fòrum és una platja artificial creada arran de la celebració del Fòrum Universal de les Cultures 2004 amb sorres noves
d’aportació externa i guanyant més de 100 m de terreny al mar. La seva morfologia
s’ha modificat des de l’any 2004 fins a l’actualitat, per la dinàmica litoral natural que
ha aportat molta sorra nova. Els resultats de les mostres analitzades determinen que
les sorres són netes sense impacte «per activitats humanes de tipus industrial».
L’informe conclou que la qualitat de les sorres superficials (fins a 80 cm de fondària)
és apta per a l’ús de la platja i no és necessària ara mateix cap actuació de neteja.

Aquest estudi però no permet avaluar la qualitat ambiental de les sorres en fondària
ni de les aigües subterrànies i el document assenyala que qualsevol actuació que
impliqui un moviment de terres, com ara obres de construcció a l’interior de la platja
(excavacions profundes) o temporals de mar intensos que poden erosionar i produir
canvis en el front litoral, podria comportar una barreja o modificació de la posició
de les capes de les sorres i modificar el diagnòstic previ realitzat.

La Penya Espanyolista felicita
a tots els adrianencs
i en especial als seus socis.

BONA FESTA
MAJOR 2021!

Local Social: Ateneu Adrianenc
C. Andreu Vidal, 7. Sant Adrià de Besós (08930)

Us desitgem bona
Festa Major 2021!

BOCADILLERIA			
CREPPERIA			

CERVECERIA
PIZZERIA
Bona r 21!
Majo
Festa

PLAÇA MACIÀ, 6-9 - SANT ADRIÀ DE BESÒS - 08930
TEL. 93 462 62 07
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S’inicien les obres de la via pedalable de
l’antiga carretera i el pont dels Passadors

A

l setembre començaran 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, d’una
banda, la connectivitat amb Barcelona, amb un
carril bici continu que enllaçarà la Rambla Guipúscoa i la rotonda de
l’Arc, on es tancarà el circuit. D’altra banda, pacificarà i dignificarà la
zona, reduint els carrils per a vehicles i augmentant la superfície i la
qualitat l’ espai per als vianants: s’ampliaran les voreres laterals entre
el carrer Extremadura i el carrer del Ferrocarril, es definirà una Rambla
central amb arbrat entre 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 euros (IVA
inclòs). L’AMB finançarà el 89,69%, d’aquest import i l’Ajuntament
el 10,31%.
En un futur està previst desenvolupar la segona i tercera fase del
projecte: la fase 2, de la rotonda de l’Arc al c.Ricart, i la fase 3, del
c. de Ricart a l’av. de Joan XXIII. Un cop finalitzades totes les fases,
la via pedalable de l’ antiga carretera i pont dels Passadors (d’uns
1.150 m de longitud i dos carrils de circulació en cada sentit) serà
fonamental per connectar l’av. Guipúscoa de Barcelona amb el carrer
de Pi i Maragall de Sant Adrià de Besòs, i continuar a través del carrer
Alfons XIII de Badalona, que esdevindrà una de les sortides cap al
Barcelonès nord i el Maresme. Aquest punt servirà per superar dues
barreres territorials: la ronda Litoral i el riu Besòs.

Una aposta per un model de ciutat segura, sostenible i saludable
El projecte de la via pedalable a l’antiga carretera i al pont dels Passadors s’emmarca en el Programa metropolità de desenvolupament de la Bicivia, la xarxa que
unirà tota la metròpolis barcelonina amb un potent entramat de carrils bici. Aquest projecte, que promou l’AMB, té com objectiu impulsar l’ús de la bicicleta
com un mitjà de transport diari urbà més, i seguir apostant per una mobilitat segura i sostenible i una millora de la qualitat de l’aire.
La Bicivia preveu la creació de nou grans eixos pedalables: quatre de verticals, que travessaran la metròpolis de nord a sud i que es distribuiran seguint el curs
fluvial de Llobregat i Besòs; i cinc d’horitzontals, dels quals quatre discorreran per la banda de la costa i un per la zona del Vallès.
La via pedalable a l’antiga carretera i al pont dels Passadors ha estat seleccionada per presentar-se al Fons Europeu per el Desenvolupament Regional (FEDER),
dins de l’eix prioritari 4 del Programa Operatiu FEDER 2014-20 de Catalunya, en el marc del conveni de col·laboració FEDER Generalitat-AMB. L’eix prioritari
4 té com a objectiu afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.

Torneig llampec de billar
Festa Major
3 de setembre. 19.15 h.

www.clubbillarsantadria.com

Us desitja
Bona Festa Major 2021!

