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Tirant d’història, 

segurament 

l’Aplec d’ara 

dista molt dels 

del segle passat

A
nar a l’Aplec de La Salut o passar el dia a Port Aven-

tura? Potser de portes en fora sorprèn la pregunta, 

però si féssim l’enquesta entre els sabadellencs cos-

taria trobar qui no ha aprofitat alguna vegada la festivitat de 

La Salut per anar a gaudir d’un dilluns laborable arreu del país 

a les instal·lacions del parc de Salou.

Més enllà de la curiositat local, i del dilema que segur 

aquest any també es donarà a moltes cases, faríem bé en 

donar més pes a la reivindicació d’una de les dues festes 

grans de la ciutat. Una celebració que, a diferència de la Festa 

Major, té un marcat caràcter religiós, però en la qual també 

s’aprofita per posar de manifest els elements més nostrats de 

la cultura popular sabadellenca. 

Des de la cercavila gegantera, 

passant per una exhibició caste-

llera o l’actuació dels bastoners.

Tirant d’història, segurament 

l’Aplec d’ara dista molt dels del 

segle passat. Potser ja no hi ha 

tantes famílies que pugen a fer 

un dinar popular al Santuari, 

però l’argument no val. Sigui 

d’una manera o una altre, la festa segueix sent nostra, dels sa-

badellencs, de tots, i s’ha de posar en valor. Aquest any tenim 

una nova oportunitat. Més dies i més activitats com a reclam. 

I com a opció, quedar-se a Sabadell per no deixar perdre allò 

que ens diferencia.  

Epicentre bastoner

I ja que ens hem endinsat en el món de la cultura popular, 

tampoc no podem passar per alt que abans de la celebració 

de l’Aplec, Sabadell es convertirà en el punt neuràlgic dels 

bastoners. La ciutat i la colla local seran al llarg del cap de 

setmana amfitrions de la Trobada Nacional d’aquesta activi-

tat. I ara, i potser abans que surtin veus que mirin de restar 

importància a la jornada bastonera, toca deixar clar que no 

oblidem que tot poble que es faci respectar ha de defensar 

sempre i sense matisos la cultura. I més, si com és el cas, es 

tracta de cultura popular. Això és obligació de totes i tots.

Per tant, més enllà de si som molt o poc del ball de bastons, 

però en previsió de la gent que aquests dies vindrà a Sabadell 

disposada a xalar amb el grapat d’activitats que els bastoners 

locals han preparat per a l’ocasió, obrim les portes de casa 

nostra com mereix l’ocasió. Presentem-nos com el que som 

i sabem fer i, sobretot, posem Sabadell en el lloc que mereix. 

L’espai reservat a una ciutat d’acollida i sempre preparada 

per a una bona festa.

L’etern dilema 
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La Salut s’estén amb 
el tall diumenge de 
l’eix de nord a sud
Ràdio Sabadell oferirà dilluns un Al Matí especial 
des de els voltants del Santuari de la Salut

Mireia SanS  

@Mireia_SanS

S
abadell es prepara per 
gaudir aquest cap de set-
mana de la segona Festa 

Major, la celebració més antiga 
de la qual en tenim constància: 
la Salut. I ho fa amb un progra-
ma d’activitats que s’allarga fins 
dilluns i que, enguany, inclou 
dins de les propostes la Trobada 
Nacional de Bastoners. Una de 

fantil, veterans i absolut. D’altra 
banda, a les 11 hi haurà la tradi-
cional ofrena floral en memòria 
dels sabadellencs morts al camp 
d’extermini de Mauthausen i de 
les víctimes del nazisme, però 
també la missa solemne prevista 
per dos quarts de dotze del mig-
dia. Entre les novetats d’aquesta 
edició, hi figura una ampliació 
de l’oferta de tallers infantils que 
s’han encarregat a L’Obrador que 
treballarà per crear jocs i jogui-
nes eòliques. A més, s’instal·laran 
taules i cadires per poder gaudir 
del pícnic que estarà amenitzat 
amb actuacions musicals del grup 
Clau de folk i el grup de rumba 
Ai,ai,ai.

Els voltants del Santuari 

tornaran a ser l’epicentre de 

l’Aplec  | Juanma Peláez

l’Avinguda Matadepera, la plaça 
Creu Alta i un altre espai entre el 
carrer Montserrat Roig i la plaça 
Barcelona. “Volem que la ciuta-
dania faci seu l’espai amb usos 
espontanis i d’altres de planifi-
cats”, ha explicat la regidora de 
cultura, Montserrat Chacón. En 
aquests indrets, hi haurà músi-
ca i activitats lúdiques, com ara 

Quinze colles sardanistes d’ar-

reu de Catalunya participaran 

de la 16a edició del Concurs de 

Colles Sardanistes. Va ser l’any 1906 quan 
es va fer per primera vegada aquest acte que 
s’havia perdut amb el pas dels anys i que es 
va recuperar el 2002. El concurs serà dissab-
te a les sis de la tarda a plaça Sant Roc amb la 
participació de la Cobla Contemporània.

les principals novetats d’aquesta 
edició és que es manté el tall a 
l’eix central de nord a sud, des de 
l’Avinguda Matadepera i fins a la 
Creu de Barberà, però que aquest 
any canvia de dia. “Hem traslla-
dat el tall a diumenge pensant en 
la gent que no treballa a Saba-
dell, per tal que ho puguin gau-
dir” ha explicat l’alcalde Maties 
Serracant. D’aquesta manera, 
s’han establert diferents punts 
d’activitats que estaran ubicats a 

propostes esportives, jocs tradi-
cionals i animacions.

Tot i això, el gruix de la pro-
posta es concentra a dilluns amb 
les activitats que es faran ja a la 
Salut. Hi destaca, entre d’altres, la 
34a pujada a la Salut que organit-
za la Unió Excursionista de Saba-
dell, i que arrencarà a la plaça de 
la Sardana amb un esmorzar de 
coca i xocolata. “Malgrat les inno-
vacions, la festa no ha de perdre 
el seu esperit que la caracteritza”, 
ha explicat la tinenta d’alcalde de 
Promoció de la ciutat i innovació, 
Marisol Martínez. Encara en clau 
esportiva, a la zona de la Salut s’hi 
farà l’11è cros amb la participació 
de tres categories diferents: in-
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Karen Madrid  

@KMadrid_ribaS

E
l procés iniciat per la 
Fundació Bosch i Carde-
llach fa dos anys per re-

copilar en un mateix document 
tots els elements que conformen 
la identitat del Vallès Occidental 
encara una etapa decisiva després 
de la constitució, la setmana pas-
sada, de l’òrgan directiu de l’In-
ventari del Patrimoni Immaterial 
del Vallès. Durant quatre anys, 
aquest organisme s’encarregarà 
de recopilar tots els elements que 
diferencien el Vallès de la resta de 
territoris catalans amb l’objectiu 
de difondre’ls i salvaguardar-los. 
L’òrgan, però, parteix de la feina 
feta per la Fundació Bosch i Car-
dellach, que ha fet un buidatge 
inicial de 766 ítems susceptibles 
de ser a l’inventari. El director i 
impulsor de la iniciativa, Josep 

Alavedra, no ha volgut avançar 
quins elements de la ciutat po-
drien passar el filtre per acabar 
sent considerats com a patrimo-
ni immaterial del Vallès, però sí 
que considera que el quinto i les 
paraules pròpies de Sabadell, els 
sabadellenquismes, hi haurien de 
ser representats: “Hem de veure 
què decideix la comissió de segui-

ment, però un dels que crec que 
inventariem és el quinto i també 
les formes de parlar sabadellen-
ques, l’estrep, el petador o el ba-
dabadoc”.

L’òrgan directiu de l’Inventa-
ri del Patrimoni Immaterial del 
Vallès es va constituir oficialment 

dimecres passat, en un acte a la 
Casa Duran, en el qual van assis-
tir totes les institucions que donen 
suport al projecte, entre les quals 
hi ha la Generalitat, la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Sa-
badell. “Ara ja estem oficialment 
constituïts i el projecte tira enda-
vant. Estem molt contents perquè 
hi ha totes les institucions de la 
comarca”, va assegurar Alavedra, 
assenyalant la importància de fer 
aquest pas endavant després de 
dos anys de treballs previs. Ara, el 
nou organisme es reunirà un cop 
a l’any i haurà de “vetllar per les 
directrius de l’inventari”.

El quinto opta a ser patrimoni 

immaterial del Vallès  | Cedida

L’inventari partirà 

del treball de la 

Fundació Bosch 

i Cardellach

K.M. 

L
a Festa Gran, que tindrà 
lloc del 17 al 27 de maig, 
amplia activitats en 

aquesta edició, incorporant com 
a novetat una jornada tecnològi-
ca per acostar la realitat virtual, 
el 3D i la robòtica a persones que 
no tenen un gran contacte amb 
aquestes innovacions. Així ma-
teix, també inclou altres activi-
tats lúdiques i esportives neces-
sàries per donar un respir a un 
col·lectiu que ha assumit cada 
cop més responsabilitats famili-
ars arran dels efectes de la crisi 
econòmica. Entre la quinzena 
d’activitats que formen part del 
programa hi ha una ballada de 
Sardanes, una conferència del 
filòsof Francesc Torralba o la re-
presentació al Teatre Principal 
de l’obra Ai Carai! del drama-
turg Josep Maria Benet i Jornet. 
“Tenim moltes ganes d’incorpo-
rar totes aquelles persones que 
moltes vegades no se senten 
concernides” assegura el regidor 
de Cicles de Vida, Miquel Soler.

La Festa 
Gran amplia 
activitats

El parlar de Sabadell 
podria ser patrimoni 
del Vallès
Més de 700 elements podrien formar part de 
l’Inventari del Patrimoni Immaterial del Vallès



06 | 11 de maig de 2018 | Sabadellinformatiu  CIUTAT

Festa Major. “Hem de modificar 
espais del parc per tornar a donar 
actualitat al que en el seu moment 
va ser molt innovador però ara, 25 
anys després, ha quedat una mica 
enrere. Cal fer-li la volta”, assenya-
la Guerrero.

De moment, no hi ha dates 
ni finançament previst per fer 
aquestes intervencions, però sí 
que s’estan emprenent altres ac-

El Parc Catalunya arriba 
als 25 anys necessitat 
de remodelacions
L’adaptació de l’Amfiteatre a la normativa actual és la intervenció més 

ambiciosa que seria necessària, segons el regidor d’Espai Públic

Karen Madrid  

@KMadrid_ribaS

E
l Parc Catalunya arriba als 
seus 25 anys de vida amb 
“la necessitat de reformes 

importants”, malgrat que durant 
aquest mandat s’ha fet una inver-
sió important per renovar el llac 
arran de les pèrdues d’aigua que 
patia el vas i per reparar la cascada. 
De fet, segons el regidor d’Espai 
Públic, Xavi Guerrero, aquestes 
obres han posat de manifest l’an-
tiguitat del parc i un manteniment 
urbanístic insuficient, amb la qual 
cosa “tocaria fer una renovació 
d’altres parts del parc”. Entre les 
actuacions que l’Ajuntament es 
planteja, hi ha la remodelació de 
la zona per a patinadors, tot i que 
la més ambiciosa seria l’adaptació 
de l’Amfiteatre a l’actual normati-
va perquè pogués tornar a acollir 
concerts multitudinaris com els de 

tuacions de promoció d’aquest. 
D’una banda, aquest cap de set-
mana passat s’ha celebrat la 13a 
Festa del Parc, que tot i allargar-
se més de l’habitual, durant tres 
dies, ha hagut de suspendre molts 
dels actes programats per la pluja. 
D’altra banda, s’acaba de publi-
car un llibre de Marta López per 

commemorar el 25è aniversari 
del Parc Catalunya, aprofitant el 
material de l’exposició realitzada 
l’any passat. A més, des de l’Ajun-
tament estudien la possibilitat de 
donar a conèixer i promocionar 
l’ús de tots els parcs de la ciutat 
com una xarxa, especialment en 
vistes a la finalització de les obres 
d’urbanització del Parc del Nord 
i del Parc de les Aigües. “Comen-
çarem a tenir una xarxa de parcs 
importants i cal treballar l’estra-
tègia de forma conjunta per a tots 
ells”, apunta el regidor, malgrat 
que cada un d’aquests espais té el 
seu públic i són molt utilitzats.

Un dels pocs actes que es va celebrar 

a la Festa del Parc  | Roger Benet

Presentació d’una nova edició del 

Fem Vacances  | Karen Madrid

Els programes de lleure per a 
discapacitats rebran més diners
L’Ajuntament eleva la dotació fins als 80.000 € per cobrir el 

sobrecost de les activitats de la tercera edició del Fem Vacances

núria García  

@nGarciaMataS

L
a tercera edició del Fem 
Vacances, un paquet de 
casals d’estiu, estades i co-

lònies per a persones amb algun 
tipus de discapacitat, suposarà 
un augment dels recursos econò-
mics que es destinen al programa 
fins als 80.000 euros. La partida 
municipal permetrà cobrir el so-
brecost de les activitats cobrint el 
75% dels casals d’estiu i el 40% de 
les sortides previstes per a aquest 
2018 i, alhora, ampliar el nombre 
de beneficiaris fins als 153, una 
dotzena de places més que l’any 
passat. “La meta d’aquest govern 

Grandalla, l’Estel, Obrir-se al 
Món i Viu-la. Els representants 
d’aquestes associacions han asse-
gurat que la creació del programa 
ha suposat un abans i un després 
per al col·lectiu, ja que sense el 
finançament municipal les enti-
tats tenien moltes dificultats per 
organitzar activitats d’aquest ti-
pus i molts dels beneficiaris no 
podien optar-hi. “Ara ningú re-
nuncia a les vacances per una raó 
econòmica”, conclou la presiden-
ta d’Andi Down Sabadell, Dolors 
Pallars.

L’aportació municipal al pro-
grama es concretarà amb un con-
veni enlloc d’una subvenció com 
fins ara.

és arribar al cent per cent de la 
cobertura i seguirem fent esfor-
ços per intentar arribar a aquesta 
xifra. Però estem avançant molt 
bé”, ha declarat el regidor d’Acció 
Social, Gabriel Fernández.

L’Ajuntament vol 

promocionar la 

xarxa de parcs 

de la ciutat

El Fem Vacances dóna cober-
tura als usuaris de sis entitats 
locals que treballen amb disca-
pacitats com són l’Avan, Andi, 

La Cambra 
de Comerç 
espera per 
renovar junta
Els dirigents de la Cambra 

de Comerç confien que 

abans de l’estiu hi hagi un 

govern a Catalunya que 

convoqui eleccions als ens 

camerals. La renovació de 

la junta s’hauria d’haver 

fet al 2014, però els canvis 

jurídics i de finançament 

que van afectar les cam-

bres van aturar el procés. 

Amb tot, la destitució de 

l’executiu català per l’ar-

ticle 155 ha acabat retar-

dant encara més el relleu 

a la direcció.

Creu Roja 
forma monitors 
de lleure

Creu Roja exercirà com 

a escola d’educadors 

en el lleure. La delega-

ció territorial de l’entitat 

oferirà un curs específic a 

partir del juny per a mo-

nitors d’entre 14 i 17 anys. 

L’organització ha decidit 

posar en marxa aques-

ta formació per millorar 

l’atenció que els volunta-

ris ofereixen als usuaris 

de Creu Roja. Tot plegat 

després de constatar un 

creixement dels projectes 

impulsats per l’entitat.  

L’economia 
familiar influeix 
en l’èxit 
educatiu
Una renda familiar baixa 

pot perjudicar el rendi-

ment escolar dels fills. 

És la principal conclusió 

d’un estudi de la Uni-

versitat Autònoma de 

Barcelona (UAB), que 

analitza la relació entre 

famílies monoparentals i 

èxit educatiu. L’informe 

determina que la tipologia 

de família no influeix de 

forma decisiva, però sí el 

fet que l’infant no pugui 

accedir a un ordinador o 

no tingui habitació pròpia 

on estudiar.

notíCIES 
bREuS
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també ha demanat que s’abordi el 
problema amb solucions estructu-
rals i no anecdòtiques i ha argu-
mentat que l’emergència habitaci-
onal és una realitat que ja no es pot 
vincular a una crisi determinada: 
“Demanem al legislador estatal 
que posi el focus en la línia de re-
gularització de l’ocupació irregular 
i que no obri noves vies per execu-
tar desnonaments sobre famílies 
que no tenen cap altra possibilitat. 

El govern es mira 
amb lupa la llei de 
desnonaments exprés 
Més de 3.300 sabadellencs podrien veure’s afectats per la mesura, tot 

i que la norma exclou els pisos ocupats propietat de grans tenidors

núria García  

@nGarciaMataS

E
l Congrés dels Diputats 
ha donat llum verda a la 
llei de desnonaments ex-

prés per buidar en un màxim de 
dos mesos habitatges de petits 
propietaris ocupats. Tot i que la 
norma exclou els grans tenidors, 
el govern municipal estima que 
uns 3.300 sabadellencs en situació 
de vulnerabilitat podrien veure’s 
afectats per la nova mesura. Per 
aquest motiu, l’executiu local s’ha 
mostrat molt crític amb la llei im-
pulsada pel PdeCat i n’ha demanat 
la retirada, ja que la seva aplicació 
podria deixar al descobert moltes 
famílies. “El que els diuen és que 
un cop els desnonin es dirigeixin 
als Serveis Socials a demanar un 
pis. I tothom sap que no tenim 
els mecanismes i la reforma no 
presenta cap recurs per als ajunta-
ments”, assenyala el regidor d’Ac-
ció Social, Gabriel Fernández.

L’alcalde Maties Serracant 

Amb tot, l’alcaldable del PdeCat a 
Sabadell i promotora de llei, Lour-
des Ciuró, defensa que la norma 
servirà per acabar amb les màfies 
que es lucren d’aquestes ocupa-
cions i aposta per ampliar el parc 
d’habitatge social i acabar amb 
la bombolla del lloguer: “No pot 
existir una economia submergida 

al voltant de l’ocupació d’habitat-
ges i lucrar-se per aquests fets. Ai-
xò és el que busca la llei”. La llei 
tampoc no convenç la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca que tem 
que sigui una “excusa” per poder 
desnonar sense cap justificació.

La norma entrarà en vigor 
abans d’aquest estiu i permetran 
que les ocupacions irregulars no 
s’allarguin fins a tres anys com 
passa ara. Segons dades munici-
pals, hi ha al voltant d’un miler de 
pisos ocupats a la ciutat de manera 
irregular i, de les persones que hi 
viuen, un terç són menos de cator-
ze anys.

Polèmica local amb l’aprovació 

de la llei dels desnonaments 

exprés  | Roger Benet

Imatge de la festa d’aquest 

any  | Roger Benet

n.G.

M
és d’un centenar 
d’activitats confor-
men el programa de 

la Festa Major de La Creu Alta 
d’enguany, la primera sota la 
distinció de Patrimoni Festiu 
de Catalunya. La celebració, 
prevista pel cap de setmana del 
18 i el 20 de maig, mantindrà 
els actes clàssics com la cur-
sa de carretons, el concurs de 
Llamps i Trons o els concerts de 
la nit protagonitzats pels grups 
Skandol, Kaliu i Adala. Alhora, 
inclourà novetats com activitats 
relacionades amb els centena-
ris del Teatre Sant Vicenç o la 
Torre de l’Aigua. Pel que fa al 
Tallaret d’Honor, un reconei-
xement que l’Associació de Ve-
ïns de La Creu Alta atorga a un 
creualtenc nostrat, i que aquest 
any serà per al periodista saba-
dellenc i extreballador de Ràdio 
Sabadell Ricard Ustrell.

La Creu 
Alta va de 
Festa Major

La llei entrarà 

en vigor a l’estiu 

i permetrà que 

els desonaments 

es puguin fer 

en dos mesos



08 | 11 de maig de 2018 | Sabadellinformatiu  CIUTAT

2.000 bastoners a Sabadell 
per la Trobada Nacional
Una setantena de colles bastoneres participaran de la festa, 

que enguany organitzen els Bastoners de Sabadell

una agenda plena d’activitats. A 
les 11 h, els amfitrions els faran 
una visita guiada pels espais més 
emblemàtics de la ciutat, una 
passejada que acabarà amb un 
vermut i un dinar popular on hi 
està convidada tota la ciutada-
nia. Després de les cercaviles, els 
bastoners soparan per recuperar 
forces abans que arrenquin els 

Pere Gallifa  

@Pere_Gallifa

A
vui i demà, Sabadell 
acollirà la XLIII Troba-
da Nacional de Basto-

ners de Catalunya, que enguany 
organitzen els nostres bastoners. 
En total, 2.000 balladors partici-
paran de l’efemèride, que tindrà 
el seu plat fort dissabte a la tarda, 
quan dues cercaviles simultànies 
sortiran des del Passeig de la Plaça 
Major i la plaça de l’Imperial per 
arribar fins a la plaça de la Sarda-
na, a Fira Sabadell, on hi haurà la 
gran ballada conjunta. “És un ball 
que van crear els joves de diver-
ses colles d’arreu de Catalunya. 
És un ball molt senzill però amb 
la gràcia que té picades de tots els 
estils de ball de bastons que tenim 
al país. Per tant, ens representa a 
totes”, ha detallat el president de 
l’entitat, Rubèn Ramiro, a Al Matí 
de Ràdio Sabadell. De fet, aquest 
any, els Bastoners de Sabadell 
han obert la trobada a totes les 
colles de Catalunya i no només 
a aquelles que formen part de la 
Federació de Colles Bastoneres, 
que no en representa la totalitat. 
Originalment, havien de ser qua-
tre cercaviles, però les previsions 
meteorològiques han fet canviar 
els plans a última hora.

Durant tot el dia, els basto-
ners que vinguin de fora tindran 

concerts de la nit, amb un cartell 
digne d’una festa major: Roba 
Estesa, Doctor Prats i els sabade-
llencs Ovella Xao. “El fet de tocar 
a prop de casa sempre ens agra-
da. Nosaltres ens sentim molt 
vallesans, així que a Sabadell li 
tenim estima, encara que siguem 
de Terrassa”, comentava entre 
riures el cantant de Doctor Prats, 
Marc Riera. Sobre Roba Estesa, 
Laia Ramiro, responsable de co-
municació de la colla, exposava 
la seva elecció: “Vam pensar en 
elles perquè vam crear aquesta 
festa des del feminisme, amb re-
ivindicació i curant moltes coses 
per tal que les festes siguin se-

gures i lliures de sexisme”. Totes 
les actuacions seran gratuïtes i, 
per evitar el mal temps, es faran 
dins del recinte de Fira Sabadell 
a partir de dos quarts de deu de 
la nit.

Avui, però, la Trobada ja es-
calfa motors. Des de les deu del 
matí, la plaça Creu Alta és l’es-
cenari on les escoles bastoneres 
mostraran totes les habilitats 
apreses durant aquest curs. “Ja 
fa anys que fem tallers en di-
verses escoles de Sabadell. Però 
aquest any, amb l’excusa de la 
Trobada, vam voler implicar-les 
molt més. Els hi vam proposar 
de donar-los una música i que 
creessin els seus propis balls”, ha 
explicat el president de l’entitat. 
De fet, la proposta ha estat molt 
ben rebuda pels centres i n’hi ha 
que, fins i tot, es plantegen obrir 
una classe d’extraescolars de ball 
de bastons. A la tarda de diven-
dres hi haurà concerts de caràc-
ter familiar amb Jaume Ibars i 
Landry el Rumbero, i a la nit la 
festa portarà el segell de la pun-
xadiscs PD Magenta.

Els bastoners han explicat que 
porten “un any i mig treballant a 
mitja jornada” per coordinar to-
tes les activitats de l’efemèride. 
Una feinada que arrenca avui i en 
la qual també hi han implicat un 
centenar llarg de voluntaris que 
ajudaran a fer-la possible.

Sabadell espera 2.000 

bastoners  | Roger Benet

Doctor Prats serà un dels atractius 

de la festa dels bastoners  | Oficial

9.000 persones 
a la Sabadell 
Som Clicks

Per setè any consecutiu, 

la Sabadell Som Clicks ha 

rebut milers de visitants. 

Enguany hi havia 16 dio-

rames immensos, un dels 

quals ocupava 36 metres 

quadrats de l’exposició. 

També hi havia diverses 

botigues amb clicks de 

tots els tipus i de totes 

les èpoques. Tant els 

botiguers com els orga-

nitzadors, Fira Sabadell i 

l’associació Catclicks, han 

valorat molt positivament 

la setena edició i assegu-

ren que repetiran.

El 17 de maig 
arriba el 
Rambla tapa

Cada dijous al vespre, el 

centre de la ciutat s’ani-

marà amb aquesta nova 

proposta gastronòmica. 

De moment hi participen 

vuit restaurants, però 

aquests esperen que en 

uns mesos l’oferta s’ampliï 

a 20 o 25 restauradors de 

la zona. Les tapes seran 

de mitja ració, es marida-

ran amb els millors vins 

i caves i tindran un preu 

de 6 euros. La idea és 

que s’aparqui el cotxe al 

centre i es puguin fer les 

rutes a peu.

Sabadell 
tornarà a ser 
Medievàlia

Del 18 al 20 d’aquest es 

de maig, la ciutat tornarà 

a viure la recreació histò-

ria del seu naixement al 

voltant del Mercat Cen-

tral. Serà en la 22a edició 

de Medivàlia, on hi haurà 

demostracions d’oficis, 

una fira de gastronomia, 

parades d’artesania i 

animació artística, on es 

representaran les lluites 

entre els Recasens i els 

Togores. Com sempre, la 

festa acabarà amb la com-

pra de la vila per part de la 

reina Elionor.

notíCIES 
bREuS

La festa acabarà 

amb Roba Estesa, 

Doctor Prats i 

Ovella xao
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Parlar davant d’un públic, 

fer una presentació,  

defensar un projecte... 

Si el que vols és: 

Convèncer amb

Vine a adquirir les eines i estrategies 

que et permetran descobrir  el teu 

potencial comunicatiu.

 Dies: 4 i 6 de juny 
Horari:  16:30h a 20:30h

Places limitades. Contacta amb 

nosaltres per rebre més informació.

la Paraula

radiosabadell.fm/SBDradiolab
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que no ens agrada. El més difícil 
és acceptar el que som i no pensar 
en el que voldríem ser. I Cyrano 
és el nostre mirall”, confessava 
Homar al programa Al Matí de 
Ràdio Sabadell.

Es tracta d’un Cyrano diferent 
dels altres que han pujat als esce-
naris catalans. Dels 30 personat-
ges de l’obra d’Edmond Rostand, 
en aquesta versió només se’n sal-
ven nou, els quals són interpre-
tats només per cinc actors. Mal-
grat aquesta concreció, “sobretot 
és Cyrano. Tenim ganes de trans-
metre al públic l’esperit essencial 
d’allò que un senyor anomenat 
Edmont Rostand va escriure”, as-
segurava el protagonista. Aquests 
canvis també es veuen en l’esce-
nografia, signada per Lluc Cas-

Lluís Homar 
despulla Cyrano
El mateix equip que va signar Terra Baixa 
reinterpreta ara el clàssic d’Edmond Rostand 
seguint la línia d’anar al moll de l’os del text

Pere Gallifa  

@Pere_Gallifa

L
luís Homar interpreta el 
Cyrano més vulnerable, 
aquell que és capaç de ma-

tar cent homes però que no gosa 
confessar el seu amor a Roxane. I 
tot per culpa d’un nas. Un nas que 
ens parla de totes les nostres fra-
gilitats, de la impossibilitat d’ac-
ceptar-nos, d’aquella llosa que ens 
paralitza. Com van fer amb Terra 
Baixa d’Àngel Guimerà, Pau Miró 
i Lluís Homar han despullat un 
clàssic del teatre per centrar-se 
en l’essència del text. “Ens agrada 
que l’espectador, quan surt del te-
atre, pensi quin és el nas que por-
ta. Tots portem el nostre nas, tots 
tenim aquella part de nosaltres 

tells, i la il·luminació, a càrrec del 
director artístic del Teatre Nacio-
nal de Catalunya, Xavier Albertí. 
Una proposta minimalista però 
efectiva que ajuda a centrar-se en 
el text. “Amb Terra Baixa també 
vam voler treure-li tota aquesta 
part més costumbrista per anar 
a allò que és realment impor-
tant. Hem defugit l’obra de capa 
i espasa, la part d’entreteniment, 
per centrar-nos en la part del co-
neixement de l’ànima humana, 
de reflectir-la dalt de l’escenari i 
mostrar-ne les esquerdes”, con-
fessava Homar.

A part d’esquerdes també hi 
ha fortaleses, ja que el personat-
ge remet, alhora, a la integritat 
i la independència. La lleialtat a 
Roxane també es manifesta cap 
als seus principis, que no aban-
dona en cap moment de l’obra. 

Cyrano diu i fa el que ell consi-
dera més adequat en cada cas: 
“Cada dia empassar-me gripaus 
per esmorzar? No, gràcies”, ex-
clama el poeta. Aquesta mateixa 
llibertat és la que el traductor Al-
bert Arribas també s’ha pres en 
introduir com a darrera paraula 
de l’obra la dignitat. “Tot i que no 
és literal, ens va semblar adequa-
da pels temps que corren. M’ho 
poden treure tot però la dignitat 
depèn de mi. La dignitat no me 
la prendràs mai”, comentava Ho-
mar en el col·loqui posterior a la 
funció amb el públic sabadellenc. 
Durant aquest, l’actor també va 
explicar que es planteja fer l’obra 
en castellà d’aquí un any i mig i 
que, mentrestant, vol descansar i 
viatjar. S’ho té merescut.

Homar interpretant 

Cyrano  | Roger Benet

El Cyrano va triomfar en el seu 

pas pel Principal  | Cedida

Èxit absolut del Mentiders dirigit 

per Albert González  | Cedida

M.P.

L
’obra Mentiders de la Jo-
ventut de la Faràndula ha 
estat guardonada amb sis 

premis al XIII Concurs de Te-
atre Amateur de Sant Feliu de 
Guíxols. En concret, Oriol Berch 
i Jaume López han rebut el pri-
mer premi com a millors actors 
principals. Un altre primer pre-
mi ha estat el de la votació po-
pular, que ha reconegut el mun-
tatge sabadellenc. Carmina Pla 
ha estat premiada amb el segon 
premi a millor actriu de reparti-
ment, el mateix guardó que han 
rebut com a grup. Finalment, 
Albert Gonzàlez i Arnau Solsona 
han obtingut  un tercer premi a 
millor direcció i a millor actor de 
repartiment, respectivament.

Gonzàlez s’ha mostrat molt 
content per tots els reconeixe-
ments i apunta que “el text és 
molt bo i és una comèdia que si 
la fas ben feta, fa molt riure”. I 
aquest equip l’ha fet ben feta, ja 
que aquests sis premis se sumen 
als 11 que ja porten a les espat-
lles. Una xifra que encara es pot 
veure més ampliada quan s’en-
treguin els de Calella. La gira de 
l’obra acabarà a la nostra ciutat, 
al Fresc Festival, el 24 de juliol.

Mentiders 
continua 
acumulant 
premis
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fotoGrafieS de roGer benet (@roGerbr21)
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Andrea Motis porta el disc 
Emocional Dance a la Cava Urpí
La cantant i trompetista barcelonina presenta un treball ple de referències jazzístiques, dues 

composicions pròpies i peces en català com La Gavina o Louisiana o els camps de cotó

aleix Graell  

@aleixGnn

A casa li diuen Andrea. 
Els periodistes de Il Gi-
orno d’Itàlia “la ragga-

za con la trompa” i al diari brità-
nic The Guardian que sona com 
una llegenda del jazz des que era 
adolescent. La trompeta barcelo-
nina formada al caliu de la Sant 
Andreu Jazz Band, Andrea Motis 
presenta Emotional Dance, la se-
va primera aventura discogràfica 
publicada amb el segell Impulse. 
Després d’editar sis treballs en 
companyia de Joan Chamorro, 
Motis ha gravat un disc que re-
flecteix el seu aprenentatge du-
rant anys damunt dels escena-
ris. Chamorro, el piano d’Ignasi 
Terraza, Esteve Pi a la bateria i el 
guitarrista Josep Traver formen 
el nucli dur d’aquest quintet que 
des de fa nou anys acompanya 
Motis als escenaris. Per aquest 
primer disc signat amb el seu 
nom, la jove jazzman de 21 anys 
ha incorporat músics al quintet 
de la talla del saxofonista Joel 

Motis arriba a la Cava Urpí 

amb nou treball | Cedidaresponsable de treballs de John 
Coltrane o Charles Mingus. El 
disc conté una peça homònima 
composada per Terraza i du-
es partitures escrites per Mo-
tis. També hi ha estàndars del 
jazz com Never Will I Marry o 
Babby Girl d’Eddie Jefferson, 
bossanova amb Chenga de Sau-
dade i dos temes originals de 
Motis:  I Didn’t Tell Them Why 

i If You Give Them More Than 
You Can. “Parlem d’una música 
que té més d’un segle, la músi-
ca jazz com a etiqueta en si... és 
una música que et permet opinar 
com jo dic, opinar i dir la teva”, 
diu Joan Chamorro. El compacte 
també compta amb Matilda una 
composició del valencià Perico 

Fhram, l’acordionista Gild Gold-
stein o el percussionista Café De 
Silva. “Va ser una gran sort tocar 
amb una discogràfica tan bona 
i sobretot tenir la possibilitat 
de tocar amb gent tant bona. Jo 
estic molt contenta del resultat” 
explica Motis. 

Aquest Emotional Dance és 
el primer contracte la discogrà-
fica nord-americana Impulse!, 

Sambeat, La Gavina de Marina 
Rossell i Louisiana o els Camps 
de Cotó  dels Amics de les Arts. 
Motis, recorda que va sorgir 
d’una col·laboració en un con-
cert a Sant Cugat i després va 
acabar al repertori del quintet. 
“També la vam tocar a l’obertura 
del shows de Buenavista Social 
Club a Boston i a Nova York i en 
aquell va venir qui ens faria de 
productor per aquest disc i quan 
vam parlar de repetori ens va dir 
que li havia agradat molt aques-
ta cançó que cantàvem en català. 
Que em quedava molt bé i era 
quelcom propi, ja que els músics 
de català no canten en català sinó 
en anglès”. Andrea Motis arriba 
al doble concert de la Cava Urpí  
amb totes les entrades venudes 
desde fa dies. 

Les entrades 

per veure Motis 

estan esgotades 

des de fa dies 

Rapunzel, la princesa 
perduda arriba a 
la Faràndula 
Salva Peig i Maria Pla porten dirigeixen la novetat 

a la cartellera de la Joventut de la Faràndula

a.G.

E
l clàssic Rapunzel, la 
princesa perduda basat 
en la història reescrita 

pels germans Grimm el 1812 ar-
riba aquesta primavera al Teatre 
Municipal La Faràndula. És l’es-
trena de la temporada infantil 
de la Joventut de la Faràndula i 
ve signada per Salva Peig i Maria 
Pla, qui han adaptat el text clàssic 
dels dos germans Grimm a l’ac-

Assaig del muntatge Rapunzel 

que es pot veure a La Faràndula  | 

DavId B./Joventut de la Faràndula

tualitat. El repartiment compta 
amb Alba Grau fent el papaer de 
Rapunzel i Xavi Clapés que serà 
el personatge de Gynn. A més, hi 
haurà la participació de deu mini 
personatges. Xavi Salvador serà el 
rei i Maria Victòria Portalés -qui, 
a més, s’estrena damunt de l’esce-
nari- farà el paper de reina. A més 
hi ha la Fetillera a qui donarà vida 
Maite Ferré. En total el muntatge 
comptarà amb un total de 70 ac-
tors de l’entitat sabadellenca, del 

Taller de Teatre Infantil (TTi) i del 
Taller de Teatre d’adults (TTA). A 
l’escenari, l’espectador podrà veu-
re una aposta arriscada i especta-
cular posada en escena pels deco-
rats que ha creat Mercè Lucchetti. 
Xasqui Ten posa la música a les 
escenes de la vida de la princesa 
i Montse Argemí, de l’escola de 
dansa Bots, ha fet les coreografies 
de les 18 composicions de Rapun-
zel. També si han incorporat ele-
ments i efectes sonors per fer molt 

més enriquidor el relat de l’obra. 
De fet, els dos ja havien treballat 
plegats al muntatge també pro-
duït per la Joventut de la Faràn-
dula, Hansel i Gretel. L’obra és 
el muntatge de la temporada per 
a La Faràndula després de portar 
a escena Ratatouille i La Bella i 
la Bèstia. Rapunzel, la princesa 
perduda es podrà veure al teatre 

del carrer de la República el dia 
19 (dia de l’estrena) i es també els 
dies 20, 26 i 27 de maig en dobles 
sessions; la matinal de les 12 del 
migdia i a les 6 de la tarda. El preu 
de les entrades se situa entre els 11 
i els 14 euros.
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Petits a la cuina. Taller. 

Dimecres (18 h) Fins 

el 30 de maig. Espai 

Cultura Fundació 

Sabadell 1859

Andrea Motis i Joan 

Chamorro Quintet. 

Divendres 11 (19 h i 

22 h). Cava Urpí

oceànic, Sandra 

i Ruben Martínez. 

Concert. Divendres 

11 (22.00 h). Espai 

Cultural Àgora.

Activitats Espai natura 

Fundació Sabadell 

1859. Diumenges 

(excepte agost). 

Masia de Can Deu

Chet, concert vermut. 

Diumenge 13 (12.30 

h). La Capella. Parc 

de Can Gambús

Rapunzel, la princesa 

perduda. Teatre. 

Dissabte 19, 26 (18 h). 

Diumenge 20, 27 (12 h 

i 18 h). La Faràndula

Joseph i l’increïble 

abric en technicolor. 

Teatre. Dissabtes i 

Diumenges (18 h). 

Teatre del Sol

El llibre de la selva. 

Teatre. Diumenges 

13 i 20 (11.30h i 18 h). 

Teatre Sant Vicenç

XLIII trobada nacional 

de bastoners de 

Catalunya. Divendres 

11 i Dissabte 12. 

Diversos espais

Vilafranca, Les 

Phillippes. Teatre. 

Dissabte 12 (20 h). 

El Ciervo Teatre
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Roberto és el 

segon porter 

menys golejat

Les seves actuacions van ser con-
trovertides davant l’Ebro i el Vi-
llarreal B. “No podem amagar el 
que hi ha. Errors individuals ens 
han costat partits en els quals els 
rivals no ens generaven perill, 
però som humans i no faré sang 

Les llums i les ombres 
de Roberto Gutiérrez
El porter tinerfeny del Sabadell lluita pel Zamora de la categoria

adrián arroyo  

@adrian_arroyo

L
a temporada de Roberto 
està sent un llenç pintat 
en clarobscur. El porter 

del Centre d’Esports està mos-
trant-se irregular i l’última jor-
nada contra el Valencia Mesta-
lla n’és un bon exemple, capaç 
de salvar a boca de canó un gol 
cantat d’Álex Blanco i, a la ve-
gada, permetre rematar tot sol a 
Lee després d’una centrada que 
no duia perill i que el porter va 
habilitar. No és el primer error 
garrafal que condemna al canari, 
especialment en els últims duels. 

Malgrat les últimes errades Roberto 

encara opta al Zamora  | Sandra Dihör

Álex Soto i Kevin Del Corral, 

companys de prebenjamins, 

s’enfronten diumenge  | Roger Benet

a.a.

L
a Segona Catalana arriba 
al tram decisiu amb els 
tres sabadellencs jugant-

se la vida. Diumenge (12.15h) el 
Can Rull RT rep el Sabadell Nord 
en un duel local ple d’atractius. 
Els de Jose García ‘Numosky’ es-

Última jornada 
d’infart a la 
Preferent 
Femenina
Els dos llocs de descens 

a Primera Femenina es 

decidiran aquest cap de 

setmana. Tot és en un 

mocador, amb el Sabadell 

fora de perill per average i 

el Planadeu un punt per so-

bre. Diumenge les arlequi-

nades reben el Vilafranca, 

el sisè classificat, a les 12h 

mentre les de la zona nord 

visiten el segon, el Porque-

res (16h). Els dos depenen 

d’ells mateixos, però esta-

ran pendents del que facin 

L’Estartit, Molins i Pontenc. 

Cinc equips buscant evitar 

dues places.

El Mercantil 
signa una 
temporada 
rodona
El triomf per 3-0 del 

Mercantil davant l’Europa 

B en l’últim partit permet 

l’equip gracienc tornar a 

la Lliga Nacional Juvenil 

un any després de perdre 

la categoria. Els blau-

granes s’han adjudicat el 

títol faltant una jornada, 

el que té el premi afegit 

de jugar Copa Catalunya, 

com recorda l’entrenador, 

Dani Fernàndez: “El primer 

repte era pujar. El segon, 

guanyar la lliga. Ara volem 

donar alguna sorpresa a 

la Copa contra els grans. 

Hem de ser ambiciosos”.

notíCIES 
bREuS

goten les opcions de permanèn-
cia contra un líder que suma 15 
jornades seguides sense perdre i 
que és un punt per sobre del To-
na. “Portem preparant el partit 
fa temps i hi ha nervis especials 
per ser un derbi”, diu el visitant 
Kevin Del Corral.

Els de la zona oest, en canvi, 

necessiten el triomf per reengan-
xar-se a la salvació, com recorda 
l’atacant Álex Soto: “És un partit 
dur perquè anem a remolc. Hem 
millorat però la llosa era molt 
gran”. Kevin i Soto van començar 
a jugar junts al Can Oriach i dues 
dècades més tard es veuran cara a 

cara a Can Rull. La Sabadellenca 
visita a les 11.45h un rival direc-
te, l’OAR Vic, amb autocar gratis 
pels seguidors. Guanyar garan-
teix la salvació virtual taronja.

dels meus”, resumeix l’entrena-
dor, Toni Seligrat.

La demostració d’aquesta 
muntanya russa a la porteria és 
que tot i aquestes pífies, Roberto 

és el segon porter menys golejat, i 
arriba a l’última jornada aspirant 
al Zamora. I això que defensa la 
porteria del dotzè classificat! No-
més Reina (Mallorca) el supera, 
amb un coeficient de 0’77 gols per 
partit. A només una centèsima hi 
són Roberto, Falcón (Hércules) i 
Cantero (Villarreal B), aquest úl-
tim sense haver disputat el 75% 
dels partits. L’última jornada dic-
tarà sentència.

El Sabadell Nord 
es juga mig ascens
Derbi fratricida amb el Can Rull 

jugant-se la permanència
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“Tenia moltes ganes de tornar a la 
Liga i ha estat una molt bona deci-
sió veient com ha anat l’any i com 
està d’il·lusionada l’afició del Betis. 
Jugar aquí és un plaer i més si és al 
Betis”, ha explicat a Ràdio Sabadell 
un Cristian Tello que ha jugat una 
trentena de partits en el que por-

Cristian Tello tornarà a jugar 
a Europa entrant per la 
porta gran amb el Betis
Gran balanç del sabadellenc en el primer any al club dels amors de la 

seva família. Demà es veu les cares amb l’etern rival: el Sevilla

adrián arroyo  

@adrian_arroyo

C
ristian Tello jugarà com-
petició europea la prò-
xima temporada. El re-

torn al futbol espanyol de l’únic 
sabadellenc que milita ara com 
ara a Primera no podia ser mi-
llor. Convertit en una de les refe-
rències ofensives del Real Betis, 
l’atacant del barri de Cifuentes ha 
col·laborat en la sensacional tem-
porada que està signant l’equip di-
rigit per Quique Setién, cinquè ara 
mateix i amb plaça europea garan-
tida per a la campanya 2018/19.

Des que l’extrem sabadellenc 
va sortir del Barcelona el 2014, 
Tello ha passat tres temporades a 
l’estranger, un any i mig al Porto 
i l’altre any i mig a la Fiorentina. 

tem de temporada, anotant quatre 
gols a la lliga i dos més a la Copa.

Tot i ser sabadellenc, el senti-
ment bètic l’ha mamat des de ben 
petitó a la família. Per exemple, 
el passat estiu, quan va signar 
pel seu actual club, el futbolista 
local no va trigar a publicar imat-
ges seves de petit animant l’equip 
verd-i-blanc a les graderies de 
diferents estadis cada cop que els 
andalusos visitaven Catalunya. 
El jugador format entre d’altres 
al Can Rull Rómulo Tronchoni 
té contracte fins al 2022 i espera 
complir-lo perquè se sent com a 
casa: “Estic molt a gust aquí, ha 
estat un primer any molt positiu 
i la temporada vinent serà molt 
bonica a l’Europa League. Vull 

estar-me uns quants anys aquí, 
gaudir del Betis i que la seva afició 
gaudeixi de mi”.

Derbi a la vista

Demà (18.30h) el Benito Villama-
rín viurà el partit més especial de 
tota la temporada. Sevilla es pre-
para per viure un derbi emocio-
nant i ple morbositat. Quan l’ara 
exentrenador del Sevilla, Vin-
cenzo Montella, va pronosticar 
que era “gairebé impossible” que 
el Betis acabés per sobre dels de 
Nervión a la classificació, el can-
vi ha estat radical, començant pel 
3-5 de la primera volta al Sánchez 
Pizjuán amb gol inclòs de Tello. 
De lluitar entre els millors a la 
Champions, els sevillistes han 
passat a patir de valent per classi-
ficar-se per a Europa. Per contra, 
els verd-i-blancs han signat una 
reacció sensacional que els ha 
dut a recuperar l’apel·latiu d’Eu-
roBetis. “La gent espera tot l’any 
un partit com el de demà. Serà un 
partidàs i arribem en una situació 
impensable a principis de tempo-
rada. Ara l’afició ens veu millors 
que el Sevilla”, comenta Tello.

L’equip, però, arribarà al du-
el de màxima rivalitat després 
d’una ensopegada. Dissabte pas-
sat el Betis va caure 2-0 a San 
Mamés contra l’Athletic Club, 
però fins aleshores els de Seti-

Tello controla l’esfèric davant 

la pressió del madridista 

Carvajal  | La Liga

El futbolista sabadellenc al 

Benito Villamarín amb les seves 

dues filles  | @ctello91

Tello: “Tornar a 

la lliga espanyola 

ha estat una molt 

bona decisió”

én havien sumat 22 punts de 24 
possibles, encaixant només dos 
gols en aquestes vuit jornades i 
mostrant un futbol de molta qua-
litat: “Estem fent un molt bon 
treball i els equips ara comencen 
a respectar-nos molt més. Saben 
que contra nosaltres patiran i 
correran darrere de la pilota. Els 
jugadors agraïm molt que l’entre-
nador des d’un primer moment 
implantés un joc vistós, d’atac i 
de possessió, traient-la sempre 
des del darrere. Ens sentim molt 
còmodes jugant així i és una de les 
claus de l’èxit”. Un Cristian Tello 
que, a tall d’anècdota, va estre-
nar-se com a sènior sent encara 
juvenil contra el Sabadell. Va ser 
l’any 2010 a Sant Adrià del Besòs 
i amb gol inclòs del llavors juga-
dor de l’Espanyol B en el triomf 
perico per 3-2. “Va ser molt emo-
cionant debutar contra l’equip de 
la ciutat”, clou el de Cifuentes. Un 
jugador que l’any vinent tornarà a 
deixar-se veure pel vell continent, 
aquest cop amb la samarreta del 
club dels amors de la seva família.
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involucraran a molta més gent i 
equipaments esportius. “Un dels 
objectius era involucrar més bar-
ris de la ciutat tot i que l’activi-
tat estarà centrada en tres zones 
molt concretes, l’anella esportiva 
de Sant Oleguer, l’Eix Macià i el 
centre de la ciutat”, ha indicat 
Marisol Martínez, 

Una de les novetats d’aquesta 
edició la trobem en el setè i úl-
tim eix, l’Esport al carrer. “És un 

La Festa de l’Esport 
fa un pas més
Una edició que manté el format del 2017, però que creix i s’expandeix 

per tota la ciutat, recuperant espais  i involucrant diferents barris

Joan blanch 

@blanxi2

E
l canvi de format de l’any 
2017 tindrà continuïtat 
a la Festa de l’Esport de 

Sabadell d’aquest any. Així ho ha 
assegurat la regidora d’esports 
de l’Ajuntament, Marisol Martí-
nez, a l’acte de presentació de la 
65a edició, “Creixem en activitat 
i ens expandim molt més del que 
vam fer l’any passat. En aquest 
creixement cal destacar els set 
eixos d’actuació que tindrem 
pels cinc que hi havia al 2017”. 
Aquests set eixos sobre els quals 
girarà la festa d’enguany són els 
següents: la Setmana esportiva, 
el Laboratori d’idees de l’esport 
i jornades e-NFORMA, acte de 
reconeixement d’esportistes i 
entitats, Diada de l’Esport Es-
colar, Fira d’entitats esportives, 
Fotografia dels campions/es i 
l’Esport al carrer. Set eixos que 

repte per a nosaltres. Tindrem 
la concentració d’activitats al 
Parc Catalunya al llarg de tot el 
diumenge 3 de juny. Tindrem 
exhibicions, tallers i activitats 
esportives”, ha admès Martínez. 
En canvi hi ha altres eixos verte-
bradors que es mantenen iguals 
que l’any passat. Per exemple, 

es repetiran l’acte de reconeixe-
ment d’esportistes i entitats (di-
vendres 1 de juny al Teatre Prin-
cipal), la fotografia de campions 
(dissabte 2 de juny 19 h a la Plaça 
del Doctor Robert) o la Diada de 
l’Esport Escolar (dissabte 2 de 
juny al matí a l’anella esportiva 
de Sant Oleguer). 

I finalment un altre dels eixos 
que augmenta la seva producció 
és la segona Fira d’Entitats, que 
passa de 37 carpes a 40. Així 
doncs, recta final abans no s’ini-
ciï aquesta 65a edició de la Festa 
de l’Esport el proper 28 de maig 
i que s’allargarà fins el diumenge 
3 de juny.

Marisol Martínez acompanyada 

de representants de l’esport 

local  | Roger Benet

La Pia amb pas ferm a la Copa 

Catalunya  | Adrián Arroyo

El Vacarisses, últim obstacle de 
l’Escola Pia abans de la final a quatre
Els de Can Colapi van superar el Montcada als vuitens de la Copa Catalunya

J.b.

A tocar de la final a quatre 
de la Copa Catalunya 
de futbol sala. L’Escola 

Pia porta anys buscant la classifi-
cació per a la fase final d’aques-
ta competició, però sempre s’ha 
quedat a les portes. Un cop més, 
els sabadellencs tornen a tenir la 
possibilitat de classificar-se per a 
la final a quatre i aquesta vegada 
no la volen desaprofitar. Després 
d’eliminar al Broncesval Montca-
da (5-9) als vuitens de final, els de 
Can Colapi ja saben que el Vaca-
risses serà el seu darrer obstacle 
als quarts de final. Un conjunt 
que milita a la Tercera Nacional, 
una categoria per sota dels saba-

xim dijous 17 de maig, i en un ho-
rari encara per confirmar. De fet, 
una eliminatòria que arribarà, 
per tant, després del darrer par-
tit de lliga, el que aquest cap de 
setmana jugaran els escolapis a la 
pista de l’Aliança Mataró. Un en-
frontament, a tot això, on els de 
Burgos volen certificar la classifi-
cació per a la pròxima edició de la 
Copa del Rei.

L’altre eliminatòria de quarts 
la disputaran el Penya Esplugues, 
l’altra sorpresa de la competició, 
i el Manresa. Recordem que els 
vencedors d’aquests dos partits es 
classificaran per la final a quatre 
de la Copa Catalunya de futbol sa-
la, on ja esperen el Catgas Santa 
Coloma i el Barcelona Lassa.

dellencs, però que s’ha convertit 
en una de les sorpreses de la Co-
pa Catalunya. Per exemple, als 
vuitens de final, van eliminar al 
Cerdanyola. “Són un equip que 
hi posarà molta il·lusió, que ens 
esperarà molt tancats i que in-

Dissabte tindrà 

lloc la segona 

edició de la 

Fira d’entitats

tentarà fer-se forts en defensa i 
que vagin passant els minuts”, ha 
dit el tècnic de l’Escola Pia, Borja 
Burgos. L’eliminatòria, que serà 
a partit únic, es disputarà el prò-

Èxit històric 
del CnS 
tennis taula

L’equip format pels pa-

listes locals, Pere Weisz, 

Ramón Clivillé, Ferran 

Brugada i Iván Ruiz va 

assolir a Pamplona l’as-

cens a la Divisió d’Honor 

de tennis taula, la se-

gona màxima categoria 

d’aquest esport a àmbit 

estatal. Els sabadellencs 

es van desfer en un partit 

agònic del Bodalilla ma-

drileny (4-3), aprofitant la 

primera d’aquetsa manera 

la primera de les dues 

oportunitats d’ascens que 

tenien.

tres 
‘sabadellencs’ 
als Europeus 
de natació
Marc Sánchez (4x200 

lliure) i Marina Garcia 

(200 braça) competiran 

a Glasgow (1-12 d’agost). 

Bart Kizierowski, entre-

nador del Club Natació 

Sabadell, considera que 

tots dos nedadors poden 

lluitar per les finals a les 

seves respectives proves. 

Més ambiciós és Oscar 

Salguero. El sabadellenc 

participarà del 13 al 19 

d’agost a l’Europeu de 

natació adaptada de Du-

blín amb l’objectiu de ser 

campió.

Creu Alta - 
Sabadell  i oAR 
Gràcia a la 
Copa Catalana
Els arlequinats ja tenen ga-

rantit l’accés a la següent 

fase de la competició 

després de dues victòries 

en dos partits. Dissabte a 

Banyoles es juguen la pri-

mera posició del seu grup. 

Per la seva banda, l’OAR 

debuta aquest cap de 

setmana rebent al Bar Mi 

Casa Handbol Sant Vicenç. 

Completen el grup dels 

sabadellencs, dos filials, el 

del BM Granollers i el del 

Bordils.

notíCIES 
bREuS
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El Natació Sabadell comença 
amb bon peu el play-off pel títol
A les semifinals es trobaran, de nou, el Club Natació Terrassa, que s’ha desfet als quarts de final 

del Sant Andreu. Abans d’iniciar aquestes semifinals, els del Chava Gómez han dit adéu a Europa

Marc PiJuan  

@MarcPiJuan

L
’Astralpool Natació Saba-
dell ha aconseguit passar 
a les semifinals i lluita-

rà per un lloc a la final contra el 
Terrassa. Els jugadors del Club 
van superar a un rocós Mediter-
rani al tercer partit, després de 
guanyar el primer i cedir en el 
segon, jugat a la piscina Josep 
Vallés. En el definitiu, els del 
Chava van vèncer per un contun-
dent 10 a 5. “Pot semblar que ha 
estat còmode però el cert és que 
fins a l’equador del tercer quart 
no hem pogut trencar el partit”, 
comenta Victor Cabanas, jugador 
de l’Astralpool. El vestidor saba-
dellenc ja pensa en l’eliminatòria 

Els nois del Chava esperen ara el derbi 

contra el Terrassa  | Roger Benet

seguit treure resultats positius de 
la piscina sabadellenca. “Crec que 
si en els darrers anys ens estem 
enfrontant als play-offs és perquè 
tots dos som equips potents, de 

nivell, i que intentem plantar cara 
al domini del Barceloneta”, apun-
ta Cabanas. El primer compromís 
d’aquestes semifinals serà aquest 
diumenge, a les 12h, a Can Llong.

Adéu a Europa amb derrota

Entre quarts de final i semifinals 
pel títol domèstic, l’equip masculí 
de l’Astralpool ha tancat la seva 
participació a Champions Lea-
gue. Els del Chava han finalitzat 
setens del grup B, amb 9 punts. 

de semifinals contra el Terrassa, 
en un derbi vallesà, al millor de 
tres partits i amb el factor piscina 
favorable als sabadellencs. Tot i 
això, en els darrers partits jugats 
a casa, el Club ha patit contra un 
conjunt terrassenc que ha acon-

Tot plegat després de perdre (14 
- 4) contra el Szolnoki hongarès, 
en l’últim partit de la lligueta. 
Aquesta era la primera participa-
ció de l’equip masculí del Club en 
la màxima competició europea.

L’equip femení, a un pas del 

títol

Les noies de l’Astralpool, per la 
seva banda, ja són a la final de la 
lliga. Les jugadores de David Pal-
ma van superar al Mediterrani a 
les semifinals, per un global de 2 a 
0, i el Sant Andreu, que es va des-
fer del Mataró, és el rival a la ron-
da definitiva. En cas d’aconseguir 
guanyar la lliga, seria la setzena 
de l’equip femení de waterpolo, i 
la vuitena de manera consecutiva 
d’un conjunt de llegenda.

El CnS és va 

acomiadar 

d’Europa amb 

una derrota

Corominas i el gran 
repte de creuar 
l’Estret nedant 
amb 65 anys 
L’exnedadora del Club Natació 

Sabadell vol commemorar 

el 50è aniversari dels Jocs 

Olímpics de Mèxic’68

M.P.

n
o hi ha reptes impos-
sibles. I si no que ho 
preguntin a la nedadora 

barcelonina Mari Paz Corominas. 
Als seus 65 anys, l’ex del Club s’ha 
proposat creuar l’Estret. I no ho 
farà en solitari. Al seu costat hi 
tindrà el seu germà Juan, i els 
seus amics Quique Sentís i Pepe 
Raventós. Tot plegat per comme-
morar una fita, la que Mari Paz va 
aconseguir l’any 1968 -ara fa 50 
anys- classificant-se per una final 
olímpica, convertint-se en la pri-
mera esportista espanyola, home 

portista del Natació Sabadell. El 
seu pare, un industrial de Saba-
dell, es va reunir amb els respon-
sables del Club, que en aquella 
època ja era un club punter i dis-
posava dels millors entrenadors 
de l’estat, i la va portar a la nostra 
ciutat. Mari Paz va estar durant 
6 anys defensant el CN Sabadell. 
Ara, amb 65 anys, Corominas vol 
seguir fent història creuant l’Es-
tret acompanyada, convertint-se 
en el primer grup que pot com-
pletar la travessa amb tots els 
membres per sobre dels 60 anys. 
Si el temps ho permet, la travessa 
hauria de celebrar-se avui.

Corominas devant el repte de 

creuar l’Estret | Adrià Costa

o dona, en assolir-ho.
Una competició internacional, 

a Mèxic, que va disputar sent es-
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Informar per arribar 
als ciutadans 
Els Informatius de Ràdio Sabadell distribueixen continguts 
rellevants entre diferents franges i mitjans

Pau duran 

R
àdio Sabadell té un con-
tracte de servei amb 
l’ajuntament. Per a fer-

lo efectiu, el departament d’In-
formatius compleix aquesta exi-
gència al llarg de l’any de tot el 
que succeeix a la ciutat. Núria 
García és la cap d’aquest depar-
tament que intenta copsar els te-
mes d’interès social.

La informació s’obté a través 
de l’agenda de contactes amb la 
qual el servei  obté tot el que cal 
saber sobre un tema. De fet, les 
entitats de la ciutat també la fan 
servir en sentit contrari, comuni-

Karen Madrid i Núria García 

editen el Notícies Vespre i 

Notícies Migdia   | Roger Benet

Karen Madrid presenta el 
Notícies Vespre. Creu que el ser-
vei de la informació “ara és més 
pluridisciplinària. A més de fer 
ràdio, posem els continguts a les 
xarxes, en fem webs. Hem de te-
nir una visió més global”. De fet, 
el mateix ciutadà ha passat a ser 
una font d’informació; un senyor 
que va pel carrer, observa un fet, 
i pot enviar una fotografia o un 
text descriptiu a través d’inter-
net a la ràdio. També sorgeixen 
demandes informatives a través 
de problemes, queixes o comu-
nicacions de coses positives que 
succeeixen i acaben sent notícia 
a Ràdio Sabadell.

cant el que tenen interès que se 
sàpiga sobre el que produeixen o 
opinen.

García, que presenta el No-
tícies Migdia, recorda que “Rà-
dio Sabadell és un mitjà públic, 
que ha de tenir aquesta vocació 
de servei públic, i per tant s’ha 
d’intentar que els temes que 
s’expliquen, interessin a la gent, 
i que també els facin un servei. 
Per posar un exemple, no es pot 
centrar tota l’atenció en una pi-
cabaralla política concreta que 
potser després no té un interès 
ni una repercussió tan gran com 
la que se li hagi donat”. La infor-
mació comença a la part de no-

tícies del magazín  que 
condueix Mireia Sans a partir 
de les 9 del matí, i es va actua-
litzant als punts horaris. García 
manté que els continguts “han 
de ser temes que tinguin una 

transcendència i una translació 
real al ciutadà, que li serveixin 
per a alguna cosa”.



T’agrada la música?  T’agrada la ràdio?

Segur que

tens molt a dir!

Vine i aprèn el llenguatge 
radiofònic i expressa la teva 

creativitat musical.

 Dies: 25 al 29 de juny 
  (places limitades)

 Horari: de 9h a 11h del matí
 

Taller de radiofórmula KIDS FM 
per a nois i noies de 9 a 14 anys 

kidsFM

radiosabadell.fm/SBDradiolab
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Què és un estudi 
biomecànic i quins 
beneficis aporta?

Vols aprendre a fer 
cava de saüc?

bernat cabeStany Perich, PodòleG  

httPS://www.novaMedicuM.coM

T
an si ets esportista com si no ho ets; segur 
que saps que els peus són una de les zones 
del nostre cos que més pateix. Recordeu 

que el peu consta de 28 ossos, 33 articulacions i més 
de 100 tendons que fan que aquestes estructures es 
puguin adaptar al terreny irregular, mantenir el cos 
en equilibri, caminar, corre, etc. Per tal de conèixer 
quina és la nostra forma de caminar o córrer els po-
dòlegs poden fer un estudi biomecànic. 

Aquest estudi del pacient es fa diverses posici-
ons: en situació estàtica (dret), assegut o estirat en 
una llitera d’exploració per tal de valorar la forma 
i el rang de mobilitat de les diferents articulacions. 
Amb l’ajuda de plataformes informatitzades es pot 
avaluar les pressions plantars i fer una anàlisi de 
la pressió que es fa en el  moment de caminar o 
córrer. Es considera que hi ha dues fases clares en 
el moment de caminar: la fase de suport i la fase 
de vol...  El recolzament del peu durant la marxa 
el dividim en tres fases: el xoc de taló, la fase de 
suport total i la fase propulsiva. Amb l’estudi de la 
trepitjada es podrà valorar si les fases de la marxa 
o la carrera són adequades i en el cas que no ho siguin; poder quantificar on apareixen 
les zones de sobrecàrrega o les desviacions del centre de gravetat.

Pel que fa a l’estudi en estàtica: el pacient estarà dret sobre la plataforma i es po-
dran valorar punts de màxima pressió. Seguidament es realitzarà un estudi dinàmic 
per avaluar si la progressió del peu en caminar és la correcta. Aquesta part és de vital 
importància per evitar lesions per sobrecàrrega, valorar eixos, etc. Per últim es realit-
zarà un estudi postural per analitzar la manera d’aguantar l’equilibri, la distribució de 
pesos i els punts de gravetat.

Els estudis de la marxa es realitzen a qualsevol pacient de totes les edats per valorar 
si la manera de caminar o inclús d’estar drets és la correcta i ajuden als podòlegs a 
determinar el millor tractament per a cada persona. Recorda que caminar bé és una 
inversió en salut i qualitat de vida!

Marta dubreuil, biòloGa  

httP://www.feMarrelS.cat

L
a varietat d’usos medicinals del 
saüc (Sambucus nigra) és tan 
gran que difícilment es pot re-

sumir en unes línies. S’ha utilitzat com 
a anticatarral, per fer baixar la febre, 
pel dolor, com a antiinflamatori, pel 
mal de queixal, pel mal d’orella, com 
a antisèptic, contra la tos, com a di-
gestiu o per al guariment d’úlceres i 
ferides. Però avui no ens ocuparem de 
les seves propietats medicinals, sinó 
que explicarem com es pot fer el cava 
de saüc, recol·lectant i aprofitant les 
seves inflorescències que surten quan 
esclata la primavera.

Ingredients per uns cinc litres:

8-10 inflorescències de saüc  
700 grams de sucre
1-2 llimones
2 cullerades de vinagre de vi
4 litres i mig d’aigua

Primer de tot, diluïm el sucre en els 4,5 litres d’aigua i hi afegim les inflorescèn-
cies, les 2 cullerades de vinagre de vi i les llimones (en podeu posar 1 o dues, això ja 
va al gust del consumidor. Hi ha gent que hi posa sols el suc de la llimona i d’altres 
que la tallen a trossos i la hi posen tota). Ho deixem tot en un recipient obert durant 
2-4 dies dins de casa. Passat aquest temps, ho colem i ho posem en algun recipient 
que podem tapar amb una gassa de fil. Allà ho deixem reposar uns 15 dies, durant 
els quals es produirà el procés de fermentació i el gas carbònic generat podrà sortir 
a través de la gassa. Passats aquests dies, ho podem envasar en ampolles de cava, 
de gasosa, de vichy, etc. I deixar-les reposar en horitzontal. En aquest pas es gene-
ra molta pressió, per tant cal assegurar-se que l’ampolla quedi ben tancada (si és 
amb tap de suro, fixar-lo bé amb filferro o algun altre element). També deixar-les 
en algun lloc que no hi hagi perill en el cas que explotessin per la pressió. Es deixa 
reposar tres setmanes i ja tenim el cava llest amb una bombolla petita i refrescant 
al paladar.

Els estudis de la marxa es 

realitzen a pacients de totes les 

edats i ajuden als podòlegs a 

determinar el millor tractament
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Tothom a taula! Cuixa de 
xai a baixa temperatura

Joan fàbreGaS, ProPietari llar del 

llibre

J
oan Manuel Soldevilla Albertí 
(BCN, 1964) és catedràtic de litera-
tura a l’institut Ramon Muntaner 

de Figueres i estudiós dels mitjans de co-
municació de masses. Ha estat professor a 
la Universitat de Girona i comissari de di-
ferents exposicions sobre el món del còmic 
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L’amic de Praga és un llibre sobres 

dos joves que fan amistat al bell mig de la 
guerra civil. La vida els separa i els por-
ta a Xangai, Barcelona, Praga, l’Havana, 

Girona o Moscou. No es tornen a veure 
fins que, trenta anys després del seu co-
miat, una casualitat permet que repren-
guin, amb dificultats, la relació. Aquests 
dos personatges reals, František Kriegel, 
metge comunista txec, i  Jaume Ministral, 
escriptor i mestre català, van viure una in-
tensa amistat sacsejada pels avatars polí-
tics, bèl·lics i socials del segle passat. Dos 
investigadors empordanesos de ficció, la 
Dacs i en Tarongi, emprenen l’aventura de 
recuperar aquesta història fascinant. Amb 
la combinació de documents reals –car-
tes, notícies de premsa, memòries, infor-
mes policials– i de recreacions literàries, 
L’amic de Praga es presenta com un intens 
exercici narratiu en què els lectors, al ma-
teix temps que els investigadors, van re-
construint una amistat que és, alhora, un 
retrat en primera línia de l’Europa recent.
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C
uinar a baixa tempera-
tura és una tècnica de 
cocció aplicant tempe-

ratures suaus que oscil·len entre 
els 50 i 100 graus, amb les quals 
obtindrem l’exactitud adequada 
del punt òptim de cocció con-
trolat pel temps i la temperatu-
ra. En el cas d’aquesta recepta, 
aconseguirem que el xai no es 

ressequi o perdi part de l’aigua. A 
més, utilitzarem una borsa de coc-
ció on es cuinarà en el seu propi 
suc per mantenir el sabor, la textu-
ra i qualitats nutricionals. 

Ingredients:

Cuixa de xai 5 unitats
Patata 1 kg
Sal i pebre
Mantega 100gr
Llorer
Crema de llet 50ml
Oli d’oliva

quen amb data perquè durarà dos 
mesos a la nevera en perfecte estat.

Parmentier:
Pelar les patates i bullir-les sen-

ceres. Escórrer i passar pel passa-
puré. Lligar amb mantega i una mi-
ca de crema de llet. Condimentar i 
reservar.

Acabat i presentació
Per a la presentació en el plat, 

obrim la borsa de xai, retirem l’os 

Espàrrecs 1manat
Borsa buida cocció 2unitats

Elaboració Cocció xai:

Retirar els excessos de greix del 
xai i el segell de la carn. Salpebrar i 
col·locar dins de la borsa de cocció. 
Afegir llorer i una petita quantitat 
d’oli d’oliva. Envasar vigilant que 
cap os trenqui la borsa i es conservi 
al buit.

Enfornar al vapor a 80° durant 
tota la nit. En arribar es pot refre-
dar la borsa en aigua i gel. Es mar-
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i tallem la ració pertinent que 
després posarem en el forn. 
Deixem cuinar a 180° fins que 
estigui ben daurada. Col·loquem 
damunt del parmentier i afegim 
la salsa espanyola.

En el plat col·loquem el par-
mentier, damunt el xai i al vol-
tant unes puntes d’espàrrec 
saltejades. I a sorprendre els 
comensals!




