Espais alternatius de pluja:
Poliesportiu Ricart i pista
esportiva del carrer Major
(vegeu el programa).
Els espais alternatius 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
continuarà 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 Major i web municipal.
Donada l’actual situació per la
covid i davant l’absència de
restriccions específiques en el
moment de la redacció d’aquest
programa, es demana al públic
assistent als diferents actes seguir
les indicacions fetes per les
autoritats sanitàries i pròpies del
sentit comú davant la situació de
possibles aglomeracions i
realització d’actes en espais
tancats.

10 h Venda del pastís de Festa
Major, a càrrec de l’entitat Dones del Futur.

9 h (i fins a les 20 h) Torneig de
petanca de Festa Major. Al parc del

10 h (i fins a les 14 h) Torneig infantil
de petanca al Club Petanca Adrianense.

10 h 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 SamBa-So.
En cas de pluja només es realitzarà l’actuació del
grup a la Carpa de Festa Major.

A la plaça de l’Església. En cas de pluja al casal
Dalt de la Vila, pl. de l’Església, 13.

Inscripcions a la seu a partir de les 9 h.
Organitza: Club Petanca Adrianense.

11 h Acte religiós a l’església Major.
12 h Sardanes amb la cobla Premià.

Ballada popular oberta. Vine a ballar!
A la plaça de la Vila, carpa de Festa Major.

Litoral. Organitza: Club Petanca Sant Joan
Baptista.

11 h 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.

19.30 h Torneig llampec de
billar. Lliurament de premis: el diumenge 11

17 h Festa del riu inflables i jocs

19.30 h Pregó de Festa Major

17 h Trobada gegantera.

20 h Concert de gala a càrrec de
l’orquestra Cimarron. A la plaça de la Vila, carpa
de Festa Major.

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.

de setembre, a les 13 h. Al Club Billar Sant Adrià
(Doctor Barraquer, 6).
Organitza: Club Billar Sant Adrià.

a càrrec de l’equip Chavalier’s Sant Gabriel,
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.

23 h Concert festiu a càrrec de
l’orquestra Cimarron. A la plaça de la Vila, carpa
de Festa Major.

infantils a la llera del riu Besòs. A l’alçada del
pont dels passadors i autopista (zona
Rambleta).

Plantada de gegants. A la plaça de la Vila.

18.15 h Cercavila de gegants

18.30 h Inici Ruta Cultural

Inscripció prèvia a https://rutesculturasab.wordpress.com/. A la plaça de l’Església.
En cas de pluja, se suspendrà.

21 h Correfoc de Festa Major.

#FestaMajorSAB2022

Inici i recorregut pel carrer Ricart, final a la
plaça de Guillermo Vidaña. A càrrec de la colla
local Tronada i colles convidades. En cas de
pluja, se suspendrà.

18 h 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.

19 h Actuació de la Benet Baïls Big Band,
de l’escola municipal de música Benet Baïls.
A la plaça de la Vila, carpa de Festa Major.
23.30 h Ball de festa amb el grup

ABBA The New Experience. A la plaça de la Vila,
carpa de Festa Major. Disco mòbil en finalitzar.

23 h 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.

Tobaràs
més informació a
www.sant-adria.net
o descarrega’t
l’App de Festa Major

10 h Actes de la Diada Nacional de
Catalunya. Entre les 10 i les 12.30 h, ofrena floral
per part de les entitats, institucions i Corporació
Municipal. Parlaments i actuació dels Castellers
de Terrassa. A la plaça Macià. En cas de pluja, se
suspendrà.
10 h (i fins a les 13 h) Simultànies
d’escacs de Festa Major, obertes a tothom.

Inscripcions gratuïtes (presencials) a partir de les
9.30 h a la plaça de Guillermo Vidaña i Haro.
En cas de pluja l’activitat es farà al poliesportiu
Ricart.

10.30 h (i fins a les 14 h) Festa
del Mar Activitats: Floorball, organitzat pel

Club Hoquei Línea Tucans; Volei Platja, organitzat pel Club Volei Sant Adrià (inscripcions:
dt.voleisantadria@gmail.com,tel. 633 755 302,
presencial 1 h abans); Neteja Fons Marí,
Conscienciació Ecològica, organitzat per Saita
Diving (activitat no oberta). Jocs, taller d’estels i
inflables infantils. Al parc i platja de la Pau.
En cas de pluja, se suspendrà.

10 h (i fins a les 13 h) Visita oberta al refugi
antiaeri de la plaça Macià.
12.30 h Acte oficial en memòria de

Joan Llandrich. Descoberta del bust homenatge.
A les 13.30 h final del torneig Sant Gabriel.
Al camp de futbol José Luis Ruiz Casado.

13 h Festa familiar d’aigua «la
xorrada», a la Festa del Mar. A la platja de la Pau.
En cas de pluja, se suspendrà.

Exposicions
Exposició de Fotografies “Sant Adrià antic”
Imatges de la riuada i la nevada de 1962, amb motiu
del 60è aniversari. Inauguració: 7 de setembre de
2022, a les 17.30 hores. A la sala exposició Agrupació
Fotogràfica (c/ doctor Barraquer 5). Visites: del 8 al
29 de setembre. De dilluns a dijous, de 18.30 a 20.30
hores (el divendres 9 i el dissabte 10, mateix horari).
Organitza: Agrupació fotogràfica Sant Joan Baptista
Exposició de fotografies “Llibertats perdudes”, de
Catalunya Mirades Solidàries. Inauguració 6 de
setembre a les 19. Al casal Dalt de la Vila (pl. Església,
13). Durada: fins al 30 de setembre
Activitat infantil. Fes el teu dibuix de Festa Major!
6 i 7 de setembre de 18 a 20 h a la Biblioteca Sant
Adrià (plaça de Guillermo Vidaña i Haro).
Activitat infantil. Vine a jugar al Parxís de la Festa
Major! 6 i 7 de setembre de 18 a 20 h a la Biblioteca
Font de la Mina (carrer Ponent, s/n).
Sant Adrià, plató de cinema. Vine a descobrir les
pel·lícules que s’han rodat a la ciutat. Mostra de
cinema a les Biblioteques de Sant Adrià. Del 6 al 9 de
setembre.

Activitats esportives
TORNEIG SANT GABRIEL DE FUTBOL. En memòria a
Joan Llandrich. 2, 3 i 4 de setembre (matí i tarda) Al
Camp de Futbol Sant Gabriel. Organitza: Club Esportiu
Sant Gabriel.

17.30 h Animació infantil amb

TORNEIG SANT GABRIEL DE FUTBOL. En memòria a
Joan Llandrich. 9, 10 i 11 de setembre (matí i tarda) Al
Camp de Futbol Sant Gabriel. Organitza: Club Esportiu
Sant Gabriel.

18 h Festival d'entitats de ball
i danses de Sant Adrià, amb la participació

Exposició de fotografies. Celebració dels 50 anys
de l’entitat Club Petanca Adrianense (1972-2022).
Portes obertes per a tothom. Del 5 al 10 de setembre.
Al carrer Vall d’Andorra s/n. Organitza: Club Petanca
Adrianense.

Carles Cuberes. Xocolatada infantil. A la plaça de
l’església. En cas de pluja al poliesportiu Ricart,
amb capacitat limitada.

dels grups: Estudi de Dansa Retahila.som,
Aerodance, 3r Acte i Musique Dansa. A la plaça
de la Vila, carpa de Festa Major.

19 h 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 es servirà en acabar l’acte.

22 h Castell de focs final de
festa a càrrec de Pirotècnia Estalella. Llança-

ment des del parc del Litoral. Es recomana la
recerca de punts diversos des d’on visionar els
focs. En cas de pluja, se suspendrà.

23 h Concert amb Elena Gadel i Marta
Robles. A la plaça de la Vila, carpa de Festa
Major.

TORNEIG INTERCLUB 3 BANDAS. 10 i 11 de
setembre
Al carrer Doctor Barraquer, 6. Horari activitat: el
dissabte 10 de setembre, de 9 a 14h i de 16 a 20.30 h fases eliminatòries; el diumenge 11 de setembre, a les
10.30 h. Organitza: Club Billar Sant Adrià.
XXI OPEN TENNIS SANT ADRIÀ. Del 5 al 10 de
setembre horari: matí/tarda. Al carrer Olímpic s/n.
Organitza: Club Tennis Sant Adrià.
TORNEIG DE DOMINÓ 9, 10 i 11 de setembre
Horari: de 9 a 14, de 16.30 a 19 h, diumenge al matí. Al
Casal de Cultura, c. Carme, s/n. Organitza: Associació
Sant Adrià Dominó.
CURSA CICLISTA BESÒS. 17 de setembre sortida a
les 10.30 h Inscripcions: mateix dia, a les 9.30h.
Sortida: plaça 25 d’Octubre. Organitza: Club Ciclista
Besòs / Ass. Veïns Besòs.

