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El monument a la Sardana anirà finalment al Besòs

                                                                                            El monument a la sardana de 
                                                                                           Sant Adrià se situarà finalment al
                                                                                            barri del Besòs; la plaça Josep
                                                                                            Terradelles té tots els números i 
                                                                                           és el lloc sol·licitat pel veïnat i les
                                                                                            entitats, com l’Esbart Dansaire.
                                                                                            Així s’ha decidit després de
                                                                                            tancar el procés participatiu on
                                                                                            els ciutadans a favor de que
                                                                                            tornés a la plaça de la Vila s’han
                                                                                            quedat en minoria. 
                                                  
                                                                                      L’a  L'alcalde ha anunciat, però, que
                                                                                            obrirà un concurs d’idees per
                                                                            instal·lar al centre un monument  
representatiu  de  la  cultura  catalana.  La  participació  de  la  consulta  ciutadana  s’ha 
canalitzat per dues vies: via web  de l’Ajuntament i a través de la urna instal·lada a l’ 
Oficina d’Atenció al Ciutadà. 
Un total de 987 persones han participat en l’enquesta digital. D’aquestes, 813 han votat en 
contra d’ubicar el monument a la plaça de la Vila i 174 a favor.
A la urna s’han recollit 21 vots, 8 en contra del retorn de l’escultura al centre i 13 a favor.

800 persones no volen el monument a la sardana a la plaça de la 
Vila

El procés participatiu per decidir la ubicació es tanca amb el Besòs com a emplaçament

El monument a la sardana de Sant Adrià se situarà finalment al barri del Besòs. Així 
s’ha decidit després de tancar el procés participatiu on els ciutadans a favor de que 
tornés a la plaça de la Vila s’han quedat en minoria. L’alcalde ha anunciat,però, que 
obrirà un concurs d’idees per instal·lar al centre un monument representatiu de la 
cultura catalana.

El 31 de març es va tancar el procés participatiu que es va obrir, a principi del mes passat,  
perquè la ciutadania adrianenca donés la seva opinió sobre quina havia de ser la nova 
ubicació  del  Monument  a  la  Sardana.  El  resultat  de  la  consulta  ha  estat  buscar  una 
ubicació alternativa a la plaça de la Vila.
Aquesta participació s’ha canalitzat per dues vies: d’una banda,mitjançant una enquesta al 
web de l’Ajuntament,  en el  qual  els  ciutadans i  ciutadanes podien escollir  entre dues 
opcions (ubicar el monument a la plaça de la Vila o en un altre espai del municipi);d’altra  
banda,  a  través  de  la  urna instal·lada a  l’  Oficina  d’Atenció  al  Ciutadà  on  es  podien 
dipositar el seu vot a favor d’una de les opcions anteriors. 
Un total de 987 persones han participat en l’enquesta digital. D’aquestes, 813 han votat en 
contra d’ubicar el monument a la plaça de la Vila i 174 a favor de col·locar-lo a la plaça.
A la urna s’han recollit 21 vots, 8 en contra d’ubicar el monument a la plaça de la Vila i 13  



a favor. 
Una bona part de les persones que han votat una ubicació alternativa a la plaça de la Vila, 
han proposat instal·lar l’antic monument al barri del Besòs.
Paral·lelament  a  aquesta  votació,  l’Ajuntament  ha  rebut  una  quinzena  d’instàncies 
d’entitats de Sant Adrià en les quals es proposava també el Besòs com a nou espai. Per 
aquest motiu,respectant la voluntat de la ciutadania, l’Ajuntament ubicarà el Monument a 
la Sardana en aquest barri.


