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Sant Adrià, centre del món blaugrana

Dos nens amb samarretes del Barça van fer de passadors i Laporta i Canga van fer del Besòs un riu blaugrana (a dalt, esquerra).
Stoichkov va ser el més demanat pels aficionats, tant petits com grans. El diumenge 12, les penyes del Futbol Club Barcelona es
van reunir a la plaça de la Vila de Sant Adrià. Un cop sentit el pregó a càrrec de Josep Maria Casanovas, la comitiva es va apropar
fins la seu de la Penya Barcelonista adrianenca, a on es va descobrir el monument de la trobada, obra de l'escultor local Calàbia.

L

a sensació general és que hem fet una bona feina, encara
que no es van poder realitzar tots els actes que havien
programat", comenta Salvador Aragall, president de la Penya
Barcelonista de Sant Adrià de Besòs, organitzadora de la XXVIII
Trobada de Penyes Barcelonistes que es va portar a terme a la
ciutat del 10 al 12 de setembre. I és que un dels actes més
esperats, el récord de les bufandes del Barça que pretenia batre
la penya adrianenca no es va poder intentar per falta de material
i de temps. "Havien previst unes 1.500 bufandes però hi havia
més de 3.000 persones", comenta Aragall. A més, no tothom que
es va apropar a la llera esquerra del riu Besòs (que per unes
hores va ser totalment blaugrana) va estar disposat a ajudar i el
récord no es va poder aconseguir.
El que sí es va aconseguir va ser un récord en afluència de públic,
que va rebasar totes les expectatives. La presència d'ex-jugadors
com Hristo Stoichkov, Eusebio i Enric Masip va ajudar a animar a
la gent a apropar-se al riu. El moment àlgid es va produir amb

l'arribada del president blaugrana, Joan Laporta, que va ser
acompanyat per l'alcalde adrianenc, Jesús María Canga, i gran
part dels regidors de la ciutat. La penya adrianenca va voler recuperar la tradició dels passadors amb dos nois amb samarretes
del Barça que van passejar banderes blaugranes al voltant d'una
senyera catalana que no va ser, finalment, la que es va desplegar al Camp Nou abans del partit del Gamper.
Després del Congrés de Penyes Barcelonistes, que es va portar a terme a l'edifici Fòrum, la trobada va retornar el diumenge
12 de setembre a Sant Adrià amb la recepció a l'ajuntament i el
pregó a càrrec de Josep Maria Casanovas. Els penyistes i les
personalitats es van apropar fins al carrer situat just al darrera
de la seu de la penya adrianenca, on es va descobrir el
monument en record de la trobada obra de l'escultor Guerau
Calàbia. El final de la trobada, amb el dinar a la platja, va comptar
amb la presència de dos jugadors de la primera plantilla: Carles
Puyol i Edmilson.

