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tranquil·litat i 

bones vacances!

S
uperat el solstici d’estiu, viscut el considerat dia més 

feliç de l’any i sabut que el color que que enguany 

representa aquesta felicitat, oh, casualitats capricio-

ses del destí, és el groc, Sabadell ja pot dir amb la boca ben 

plena que ha arribat l’estiu. El cert és que ha tocat esperar 

més del que ens havíem acostumat darrerament, però ara 

tampoc no es qüestió de fer escarafalls a la seva presència. 

El tret de sortida oficiós -per alguns també oficial- serà la 

celebració demà dissabte de la revetlla de Sant Joan. La no 

sempre ben anomenada nit més curta de l’any -tot i que ho 

pugui semblar- ens portarà un seguit de clàssics que mai 

no hi poden faltar. Un exemple són els rituals que acompa-

nyen el foc, el gran protagonis-

ta de la festa. I és que, la Nit de 

Sant Joan, que presumeix amb 

orgull de ser una de les més 

màgiques del nostre calendari 

festiu, veu com, de mica en 

mica, les platges del país han 

anat guanyant la partida a la 

cara més tradicional que, segurament, es viu a la ciutat.

Tot i això, a Sabadell, fidel a la seva cita, la Flama del Ca-

nigó ajudarà a encendre les fogueres repartides per tots 

els barris. I llavors, les coques i els petards (ai, els petards!) 

agafaran el protagonisme.

Nit, foc, festa i un únic desig: tranquil·litat i bones vacances!

Carregar piles

Amb tot, i amb l’estiu, ara ja sí, desenvolupant realment 

el seu paper de sol i calor, també és moment que els de 

Ràdio Sabadell ens disposem a la tan necessària recàrrega 

de piles. Han estat deu mesos intensos de feina. Deu mesos 

apropant-vos la informació de la ciutat. Una nova tempo-

rada en antena (i amb aquesta ja en van disset), en la qual 

la ràdio ha estat allà on ha calgut que hi fos. I aquest any, 

a més, amb l’afegit que ha suposat aquesta experiència en 

forma de mitjà escrit que és el Sabadell Informatiu que 

teniu a les mans. Una nova proposta informativa que cada 

quinze dies heu trobat als carrers, als bars, als CAP... En 

definitiva, a la ciutat.  

El diari descansa ara unes setmanes. La ràdio no. Des de 

l’antena seguirem al peu del canó, acompanyat-vos amb la 

nostra programació d’estiu. I, sobretot, un petit parèntesi 

que també ens ha de servir per prepar el retorn que, un any 

més, serà coincidint amb la Festa Major. Enguany, a més, 

amb un l’inici d’un curs que promet emocions fortes de 

veritat.

S’ha fet de pregar                        
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La revetlla de Sant 
Joan ja és aquí
Petards 4x4 amplia l’oferta de pirotècnia 
sabadellenca amb la Font del Castell de Can Feu

Pere Gallifa  

@Pere_Gallifa

L
a cançó diu que la Nit de 
Sant Joan és nit d’alegria, 
i els sabadellencs i sabade-

llenques la celebrarem amb coca, 
petards i fogueres. Les pastisseries 
de la ciutat ja fa dies que preparen 
els ingredients per enfornar totes 
les coques d’aquest cap de setma-
na. A la Pastisseria Sallés calculen 
que en vendran entre 500 i un 
miler durant la revetlla i el Sant 
Joan. “Nosaltres preferim que cai-
gui entre setmana, per exemple un 
dimecres, perquè la gent no marxa 
tant a fora de la ciutat”,  comenta 
Francesc Sallés. Tot i això, a hores 
d’ara ja deuen treballar al màxim 
per preparar totes les varietats que 
ofereixen als seus clients. “Tenim 
coques de molts tipus: de pinyons, 
crema, fruita, llardons, de full i de 
brioix, amb cabell d’àngel i farci-
des de nata o trufa”, explica el pas-
tisser. Així doncs, tothom pot triar 
la que més s’adapti als seus gustos.

Petards marca Sabadell 

Pel que fa als petards, tenim una 
molt bona opció per fer una festa 
100% sabadellenca. I és que a Pe-
tards 4x4, al barri dels Merinals, 
ofereixen un bon assortit de pro-
ductes inspirats en entitats i mo-
numents de la ciutat. Ja fa anys 
que Sandra Córcoles inclou al seu 

catàleg la Font dels Castellers, la 
Bateria dels Diables o la Font de 
la Torre de l’Aigua, que enguany 

celebra el seu centenari. Des de 
l’any passat, també es pot adquirir 
la Font de les Bruixes del Nord i la 
Bateria del Gripau, la seva bèstia 
de foc. Però la novetat d’enguany 
és la Font del Castell de Can Feu, 
“un edifici que aquest any ha pas-
sat a patrimoni de la ciutat i hem 

volgut homenatjar dedicant-li una 
font”, afegeix Córcoles. La resta de 
productes que s’ofereixen a la bo-
tiga són els clàssics de cada any: 
bombetes, bengales, piules, xinos 
i falleros. La majoria de famílies, 
explica Córcoles, són responsables 
amb el seu pressupost i acostumen 
a decantar-se pels lots. “El preu ja 
està reduït i és una manera que 
tota la família pugui tirar petards. 
Estan dividits per edats i per gus-
tos, en funció de si es prefereixen 
els trons o els colors”, detalla Cór-
coles.

Garanties d’èxit

Finalment, cal tenir en compte 
algunes recomanacions per gau-
dir de la revetlla amb seguretat. 

Els petards s’han d’adquirir en 
establiments especialitzats i ma-
nipular-los amb seguretat: no 
s’han de portar a les butxaques ni 
a les mans, cal encendre’ls amb les 
metxes, no llençar-los contra per-
sones i tirar-los en exteriors allu-
nyats de les zones boscoses. Totes 
les fogueres, per la seva banda, 
han de tenir el permís municipal 
corresponent i mantenir una dis-
tància de 15 metres de vehicles i 
edificis. Enguany, s’han organitzat 
vuit fogueres, repartides per tota 
la ciutat: Can Deu, La Creu Alta, 
Creu de Barberà, Plana del Pintor, 
Serra d’en Camaró, Torrent del 
Capellà i Gràcia.

Tot a punt per a la revetlla 

de Sant Joan | Cedida

 ACTUALiTAT

Les coques de 

fruita i de full 

amb llardons, les 

més desitjades

La flama encendrà un 

any més les fogueres de 

Sabadell  | Berta Fàbregas

P.G.

D
es del cim del Canigó, 
a la Catalunya Nord, 
la Flama arribarà a 

Sabadell per encendre  totes les 
fogueres de la Nit de Sant Joan. 
Enguany, la Unió Excursionista 
de Sabadell (UES) ha estat l’en-
carregada de recollir el foc des 
de la muntanya del Vallespir per 
portar-la a la ciutat. La rebuda 
començarà a les sis de la tarda, a 
la plaça del Doctor Robert, amb 
la coca de la fleca Martí Portell i 
els fanalets que Òmnium Cultu-
ral, responsable de l’acte, repar-
tirà per a qui es vulgui endur el 
foc a casa.

La Flama del Canigó, però, 
no arribarà fins a les set del ves-
pre, a la ronda de Pau Vila. Des 
d’allà, com cada any, la Joventut 
Atlètica de Sabadell (JAS) la pu-
jarà fins a la plaça de l’Ajunta-
ment. Un cop encès el peveter de 
la Federació Sabadell Cultura, a 
dos quarts de vuit, les entitats 
veïnals que ho desitgin podran 
prendre el relleu de la Flama 
per encendre les fogueres de la 
revetlla dels seus respectius bar-
ris. D’aquesta manera, un any 
més, es renovarà la mil·lenària 
tradició d’estendre la Flama ar-
reu dels Països Catalans.

Una 
Flama en 
moviment



Sabadellinformatiu | 22 de juny de 2018 | 05 CiUTAT

El risc d’incendi forestal 
baixa al mínim  
L’estiu passat es van registrar 35 incendis forestals de poca 
importància al Vallès Occidental, que van cremar 42 hectàrees

Karen Madrid  

@KMadrid_ribas

L
a campanya de prevenció 
d’incendis forestals ja es-
tà en marxa a la comarca, 

amb la tranquil·litat que el risc 
que es declari un foc al bosc és el 
més baix registrat en els últims 
anys. Les pluges de la primavera 
han deixat els boscos molt més 
ben hidratats que en campanyes 
anteriors i només un augment 
molt dràstic de les temperatures 
podria capgirar la situació. “Sem-
bla que estiguem a Escòcia, no 

energia. El president del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, 
Ignasi Giménez, assegura que el 
Centre Logístic de Biomassa, si-
tuat a Terrassa, estarà en marxa 
de forma oficial a partir del prò-
xim 11 de juliol; moment en què 
se’n farà la inauguració. Per a 
Giménez, aquest és un pas molt 
important per donar continuïtat a 
la feina feta en aquesta línia: “La 
quantitat de massa boscosa que 
tenim a la comarca, que és molt 
densa, necessita accions per mi-
llorar la qualitat dels boscos que 
tenim. Només ho podem fer tra-
ient aquest combustible acumulat 
i donar-li una vida útil”. La inau-
guració del Centre Logístic de Bi-
omassa arriba pocs dies després 
de la presentació de dues calde-
res; una a l’Hospital de Terrassa 
i l’altra a la UAB.

La comarca preparada per 

a la campanya d’incendis de 

l’estiu  | Josep Lluis Lai

positives, les Agrupacions de De-
fensa Forestal han començat la 
campanya de prevenció d’incen-
dis amb tots els recursos dispo-
nibles orientats a fer front a un 
possible episodi d’aquest tipus. 
A Sabadell, els 31 voluntaris que 
conformen l’entitat disposen de 
sis vehicles, mentre que al con-
junt de la comarca se superen els 
200 voluntaris i la cinquantena 
de vehicles. Tot plegat, per fer 
front a les necessitats d’una co-

Tot i l’alt nombre d’incendis re-

gistrats històricament al Vallès 

Occidental pel fet d’estar rodejats 
de ciutats i infraestructures, l’estiu passat 
es van reduir lleugerament respecte el 2016, 
passant dels 53 focs als 35. El nombre d’hec-
tàrees calcinades, en canvi, ha crescut, de les 
18 de fa dos estius a les 42 del 2017

estem acostumats a veure un pai-
satge tan verd. Però també és cert 
que la massa forestal ha crescut 
moltíssim i depèn de com vingui 
l’estiu, podríem tenir un episo-
di amb problemes”, assenyala el 
president de les ADF de la comar-
ca, Enric Sapés. Les previsions 
meteorològiques per al mes de 
juliol, però, indiquen que es man-
tindran les pluges, de manera que 
el risc d’incendi es retardaria en 
comparació amb altres estius o, 
fins i tot, la comarca no arribaria 
a estar en estat d’alerta.

Malgrat que les previsions són 

marca on el nombre d’incendis 
sol ser molt alt, malgrat que l’im-
pacte d’aquests acabi sent menor. 
L’estiu passat es van registrar 35 
incendis forestals al Vallès Occi-
dental, que van deixar un total de 
42 hectàrees cremades. “Estem 
fent coses ben fetes. Tenir aquests 
resultats en aquesta comarca, en 
què els boscos tenen una forta 
pressió, és molt positiu”, apunta 
Sapés.

Feina prèvia
Més enllà de la campanya de 

prevenció d’incendis, les agru-
pacions també actuen durant 
l’hivern, adequant els camins i 
netejant les parcel·les forestals. 
En paral·lel a la feina feta per les 
ADF, a la comarca ja fa temps que 
està en marxa l’anomenat projec-
te Boscos, orientat a utilitzar el 
combustible forestal per generar 
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Un dels carrers del Centre que patirà 

la transformació  | Roger Benet

n.G.

L
’Ajuntament posarà en 
marxa a principi de l’any 
vinent les primeres ac-

cions per reduir l’impacte del 
trànsit rodat al Centre. La paci-
ficació afectarà en una primera 
fase entorn de l’Escola Enric 
Casassas. Els carrers Llobet 
fins al carrer Salut i Les Paus, 
des de Llobet fins a Font Nova, 
es convertiran en vies de plata-
forma única sense voreres amb 
un preu de sortida de 260.000 
euros. “L’objectiu és evitar el 
trànsit innecessari per aquests 
carrers i garantir la seguretat 
de tots aquells que anem a peu”, 
diu el tinent d’alcalde de Cohe-
sió Territorial, Juli Fernàndez.

Els veïns de la zona, però, 
consideren que l’actuació és 
insuficient i recorden que ells 
proposaven el tancament al 
trànsit durant sis mesos com a 
prova pilot dels carrers en els 
quals s’intervindrà perquè els 
residents en poguessin fer ús i, 
a partir d’aquí, decidir si la me-
sura funcionava i es convertia 
en definitiva. “No volem carrers 
amb cotxes circulant lent perquè 
hi hagi vida, sinó que volem que 
la gent se’ls faci seus”, subratlla 
Màrius Navazo, responsable de 
mobilitat de l’Associació de Ve-
ïns Centre-Creueta. En aquest 
sentit, Navazo afirma que el go-
vern “s’ha arrugat” arran de les 
veus contràries que van sorgir 
per la presentació de l’anome-
nada “superilla” per a aquest 
sector el 2016.

En paral·lel a la pacificació 
d’aquest àmbit, el govern també 
treballa per restringir el trànsit 
al carrer Sant Pere, que comen-
çarà amb la modificació dels 
sentits dels carrers de l’entorn 
com Migdia, Sant Pau o Àngel 
Guimerà. Totes les intervenci-
ons han d’estar enllestides la 
primavera de l’any que ve.

La 
pacificació 
del Centre 
arrenca 
l’any vinent 

tat i tindrà un impacte molt im-
portant pels barris més propers 
i pel conjunt de la ciutat. És una 
transformació urbana de gran di-
mensió”, assenyala l’alcalde Mati-
es Serracant.

Mentre el servei de trens en 
aquest tram s’allarga, el trajecte 
entre l’estació Can Feu-Gràcia i 
Sant Quirze es cobrirà amb au-
tobusos llançadora pràcticament 
constants per facilitar la mobilitat 
dels usuaris habituals de la línia. 

Tres mesos sense 
Can Feu-Gràcia 
Ferrocarrils talla el servei fins a Sant Quirze des de dilluns i fins 

al 10 de setembre per les obres de soterrament de la línia

núria García  

@nGarciaMatas

E
ls trens de la línia S2 Sa-
badell de Ferrocarrils de 
la Generalitat deixaran de 

circular a partir de dilluns i fins al 
10 de setembre entre les estacions 
de Can Feu-Gràcia i Sant Quirze 
per les obres de soterrament de la 
línia en aquest punt. Després de 
mig any de construcció de murs i 
pantalles al voltant de la infraes-
tructura, ara començaran pròpi-
ament les actuacions per baixar 
l’alçada de les vies i cobrir els 400 
metres que separen els dos barris 
sabadellencs. Les obres haurien 
d’estar enllestides abans de l’inici 
del curs escolar, de forma que co-
incidint amb el retorn a la norma-
litat, els combois circularan pel 
nou traçat. “Podem pensar que 
això és només un soterrament, 
però no. És la transformació d’un 
dels accessos principals de la ciu-

“Ho tenim tot estudiat, sobretot 
com servir en l’hora punta. Arri-
barem a tenir set autobusos cir-
culant en aquest circuit perquè 
durant el juny podem arribar a 
registrar unes mil persones en 
hora punta”, explica el director 
d’Infraestructures de la Gene-
ralitat, Xavier Flores. En aquest 
sentit, Flores recorda que s’han 

ajustat els calendaris al màxim 
per reduir les molèsties causa-
des als usuaris: “Vull demanar 
disculpes a tots els ciutadans que 
puguin veure’s afectats per aquest 
tall, però no hem trobat cap altra 
solució”. Durant aquest període, 
els operaris treballaran pràctica-
ment sense descans amb l’objec-
tiu d’enllestir les intervencions el 
més ràpid possible i causar el mí-
nim impacte en el veïnat.

Les obres de soterrament dels 
Ferrocarrils a Sabadell, que pre-
visiblement estaran acabades la 
primavera de 2019, tenen un pres-
supost de dinou milions d’euros.

Els trens estaran tres mesos 

sense unir Can Feu-Gràcia i 

Sant Quirze | Roger Benet

Una imatge que en breu desapareixerà 

a Sabadell  | Roger Benet

Can Feu i Gràcia guanyen un nou parc 
urbà amb el soterrament del tren
L’Ajuntament decidirà com serà l’espai amb un concurs idees

n.G.

E
l soterrament de les vies 
al seu pas per Gràcia i Can 
Feu suposarà acabar amb 

una barrera física entre els dos bar-
ris, que guanyaran un nou passeig 
i un parc urbà sorgit de la coberta 
de l’estació i que anirà fins al cas-
tell de Can Feu. L’equip de govern 
ja ha començat a treballar en el 
disseny del què serà el projecte de-
finitiu per a aquest espai, tot i que 
ara com ara no se sap exactament 
com serà. De fet, l’Ajuntament de 
Sabadell ja ha donat llum verda al 
plec de clàusules que caldrà apro-
var en les pròximes setmanes per 
poder obrir el concurs d’idees que 

dedicar el nou espai a la memòria 
de l’exalcalde Antoni Farrés, mort 
el 2009, que no té cap carrer ni 
plaça amb el seu nom.

permetrà definir urbanísticament 
aquest sector. “La ciutat no no-
més es mira les obres, sinó que es 
prepara per poder recuperar com 
més aviat millor aquest espai i el 
del voltant del Castell de Can Feu”, 
apunta l’alcalde de Sabadell, Mati-
es Serracant.

Es calcula que el nou passeig 
sorgit del soterrament de l’esta-
ció Can Feu-Gràcia hauria d’es-
tar completament acabat a final 
de l’any vinent. La Comissió del 
Nomenclàtor del consistori hau-
rà d’abordar llavors com anome-
nar aquest nou espai, tot i que ja 
hi ha dues propostes damunt la 
taula. L’Associació Cultural Can 
Feu ha posat en marxa una cam-

Xavier Flores: 

“Ho tenim tot 

estudiat, sobretot 

com servir en 

l’hora punta.”

panya a la plataforma Change.org 
per aconseguir que la Comissió el 
denomini Passeig d’Olzina, antic 
propietari del castell. Per contra, 
l’Agrupació de Veïns de Gràcia 
considera que seria més adequat 
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Mostrar l’oferta de 
Sabadell als visitants, 
objectiu del Pla de Turisme
Empresaris, restauradors i comerciants coneixen 
el pla en una gran gala al Teatre Principal

Karen Madrid  

@KMadrid_ribas

L
a ciutat ja té un Pla Estra-
tègic de Turisme, orientat 
a incrementar el nom-

bre de visitants de Sabadell i els 
atractius que pot oferir a les per-
sones que ja la visiten, sigui per 
negocis o per assistir en esdeve-
niments esportius. Entre les me-
sures que inclou el document per 
assolir aquestes fites hi ha l’ober-
tura d’una oficina de turisme, que 
estarà ubicada a la planta baixa 
de l’Ajuntament amb entrada a la 
plaça Doctor Robert, i la posada 
en marxa d’una pàgina web que 
faci difusió d’elements de ciutat 
com la programació cultural o 
l’oferta gastronòmica. Segons la 
tinenta d’alcalde i regidora de Co-
merç, Consum, Turisme i Esports, 
Marisol Martínez, es vol atraure 
un tipus de client benestant i des-
carta crear un pla de pisos de llo-
guer turístic. “Nosaltres no estem 
plantejant en aquest moment ni 
augmentar més places hoteleres, 
ni anar cap a crear més oferta en 
nombre de places. Estem dient 
que hi ha 156.000 pernoctacions 
que no tenen oferta. Sabadell té 
oferta cultural, té oferta esporti-
va, oferta també d’entorn. Cal que 
donem oferta a les 156.000 perso-
nes que ja estan aquí”. En aquest 

mateix sentit, l’alcalde de Saba-
dell, Maties Serracant, assenyala 
que el Pla Estratègic de Turisme 

és molt important, primer de tot, 
perquè suposa prendre conscièn-
cia de la “potència de la ciutat” i 
de la necessitat de “vendre-la”. “A 
la ciutat passen moltes coses. Hi 
ha gent que vol descansar, gent 

que vol gaudir, gent que vol més 
natura i gent que es vol mou-
re. Hem de fer compatible totes 
aquestes activitats”, assegura Ser-
racant. En resum, per a l’alcalde, 
l’objectiu principal d’aquest do-
cument és “posar en valor el con-
junt de la ciutat”; un exercici que 
fins ara no s’ha fet.

El Plat Estratègic de Turisme 
es va presentar dijous de la set-
mana passada amb una gran gala 
al Teatre Principal, on van assistir 
empresaris, restauradors, comer-
ciants i entitats. L’acte va ser una 
posada en escena de la marca Sa-
badell és turisme, amb padrins 
com la nedadora Ona Carbonell, 
l’entrenador Óscar García Ju-

nyent o  la soprano María Hino-
josa. El cantant Sergio Dalma 
també va ser present a la gala a 
través d’un vídeo on veia amb 
bons ulls l’impuls del Pla Estratè-
gic de Turisme: “Sempre dic que 
encara que porti molt temps fora, 
cada vegada que torno m’agrada 
descobrir la ciutat i passejar pels 
carrers i tornar a trobar la gent de 
sempre. Per mi seria molt impor-
tant que Sabadell tingués un ressò 
universal”. L’acte de presentació, 
presentat per l’actriu local Marta 
Tricuera, també va comptar amb 
una actuació del Quartet Mèlt i 
del grafiter Werens.

Un dels moments de la gala de 

presentació  | Roger Benet

l’objectiu principal 

d’aquest document 

és “posar en 

valor el conjunt 

de la ciutat”

La Bassa ja està en 

marxa  | Roger Benet

Helena Molist  

@HelenMolist

A
quest cap de setmana 
la piscina acull els pri-
mers banyistes amb 

grans novetats. La més impor-
tant és la inauguració de dues 
noves linies d’autobus per fer 
més fàcil l’arribada dels usuaris  
de la Bassa. Es tracta de L15 i 
F15. Aquests autobusos circula-
ran paral·lelament a les actuals 
L5 i L55, però tindran dues noves 
parades: una al capdamunt del 
carrer Pablo Iglesias i l’altra a la 
porta de la Bassa.  Xavi Guerrero, 
regidor d’Espai Públic, assegura 
que “aquesta línia circular con-
nectarà l’estació de FGC, la de 
Rodalies-Renfe i la d’autobusos 
interurbans, fent un tomb per la 
part central de la ciutat per cap-
tar el màxim d’usuaris que en 
lloc de venir amb el vehicle privat 
vinguin en bus”.

Dins La Bassa, les novetats 
són els dos nous tobogans, que 
finalment són una realitat. Per 
últim, s’han presentat dues pà-
gines web en relació a la piscina. 
A partir d’aquesta temporada es 
podran comprar entrades a tra-
vés de la web sabadellpiscines.
cat. L’altra és labassa.cat, des 
d’on es podrà saber l’última hora.

Oberta La 
Bassa amb 
moltes 
novetats
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a un estat de ciutat abandonada, 
lluny dels mínims exigibles”, avi-
sa Eugenio Díaz.

El govern municipal desmen-
teix les acusacions dels respon-
sables de l’empresa  i nega que 
hagi modificat el pressupost des-
tinat al servei de neteja viària i 
recollida d’escombraries. Ara bé, 
admet que els ingressos d’Smat-
sa baixaran arran de l’ajust de les 
factures. Tot i això, el regidor de 

Smatsa amenaça amb 
acomiadaments
L’empresa té previst fer fora 17 treballadors i reduir els serveis si 

el govern municipal no torna al model de facturació inicial

núria García  

@nGarciaMatas

L
a viabilitat d’Smatsa po-
dria estar en entredit. 
L’empresa, amb la con-

cessió per vint anys del servei de 
recollida d’escombraries i neteja 
viària, ha amenaçat amb fer una 
retallada de personal en cas que 
el govern municipal no faci mar-
xa enrere i torni al model de fac-
turació establert en el contracte. 
El gerent d’Smatsa, Eugenio Dí-
az, ha anunciat que la companyia 
deixarà de cobrar 1,2 milions 
d’euros arran de l’aplicació del 
nou sistema i que això els obli-
garà a acomiadar disset treba-
lladors al setembre, però també 
a deixar de fer noves contracta-
cions per cobrir les necessitats 
de l’estiu i a reduir els serveis en 
més de 4.000. “Algú pot enten-
dre que la ciutat pugui ser nete-
jada amb més d’un milió menys 
que fa sis anys? Això ens aboca 

Serveis Centrals, Lluís Perarnau, 
acusa Smatsa d’intentar fer “xan-
tatge” a l’Ajuntament per l’ober-
tura de cinc expedients contra 
la companyia per presumpte 
incompliment de contracte. Pe-
rarnau creu que no sobra cap lloc 
de feina i ha llençat un missatge 
de tranquil·litat als treballadors, 
amb els quals s’ha reunit aquest 

dijous al Casal Pere Quart: “No 
acceptarem que s’utilitzin les 
condicions laborals per sortir-se 
amb la seva”.

Lluny de rebaixar-se la tensió, 
el conflicte entre Smatsa i l’exe-
cutiu de Maties Serracant conti-
nua allargant-se en el temps i ha 
arribat als tribunals arran d’una 
querella de l’empresa per pre-
sumpta prevaricació que ha obli-
gat a comparèixer davant la jutge 
el mateix alcalde, dos regidors, 
diversos tècnics municipals i un 
assessor extern.

Eugenio Díaz en plena roda 

de premsa  | Roger Benet

Imatge actual de la Caserna 

| Roger Benet

El Ministeri de l’interior reobre 
el litigi per la Caserna
Ha presentat un contenciós per recórrer l’anul·lació del conveni signat al 2006

n.G.

E
l govern municipal no 
modificarà els seus plans 
per a l’antiga caserna de 

la Guàrdia Civil a Sabadell, mal-
grat el recurs contenciós-admi-
nistratiu que ha presentat el Mi-
nisteri de l’Interior a un jutjat de 
Barcelona. El departament liderat 
per Fernando Grande-Marlaska 
ha recorregut a la justícia per in-
tentar que es tombi la nul·litat del 
conveni signat l’any 2006 entre 
l’exalcalde Manuel Bustos i l’ales-
hores ministre Alfredo Pérez Ru-
balcaba a través del qual l’Ajunta-
ment havia d’abonar tres milions 
d’euros i cedir una parcel·la al 
Ministeri a Sant Pau de Riu-sec 

ciós no implica en cap cas que la 
ciutat no tingui la titularitat dels 
terrenys del carrer Batllevell, tal 
com deia la resolució de la Comis-
sió Jurídica Assessora de la Gene-
ralitat i ratificada al Ple munici-
pal del febrer. D’aquesta manera, 
l’equip de govern té la intenció 
d’obrir un procés participatiu per 
definir quins equipaments es po-
drien ubicar a l’espai i, alhora, té 
previst rehabilitar la trentena de 
pisos de la Caserna per fer-hi ha-
bitatge social.

El PSC i Ciutadans lamenten 
que el litigi per la titularitat de la 
Caserna no estigui resolt i apel-
len al diàleg entre les dues parts 
perquè la ciutat en pugui fer un ús 
definitiu.

a canvi de recuperar la propietat 
dels terrenys de la Caserna.

L’executiu de Maties Serra-
cant, que sempre havia defensat 
que el solar sempre ha estat de ti-

Eugenio Díaz, 

ha anunciat que 

la companyia 

deixarà de cobrar 

1,2 milions d’euros 

arran de l’aplicació 

del nou sistema

tularitat municipal, assegura que 
el recurs d’Interior entrava dins 
dels plans i afegeix que el conten-

El generador continua en 

servei  | Roger Benet

n.G.

L
’Hospital de Sabadell es 
mantindrà connectat a 
dos generadors elèctrics 

almenys una setmana més des-
prés que un incendi diumenge 
passat deixés a les fosques la 
major part del centre sanitari 
durant sis hores. El foc, que va 
començar en una estació trans-
formadora annexa a l’edifici 
principal, no va provocar cap 
ferit i únicament va suposar el 
trasllat temporal dels pacients 
de l’àrea de semicrítics. “Valo-
rem molt positivament la mane-
ra com hem gestionat la crisi”, 
afirma el director general de la 
Corporació Sanitària Parc Tau-
lí, el doctor Joan Martí. A hores 
d’ara, els tècnics continuen tre-
ballant en la reparació del qua-
dre de comandaments que es va 
veure afectat per les flames i, de 
moment, no se sap com es va ini-
ciar el foc que va propiciar una 
situació força complexa de ges-
tionar: “La que va cremar és una 
àrea molt crítica i no sabem el 
motiu pel qual va cremar perquè 
té un manteniment constant”. Al 
llarg de la setmana, s’han substi-
tuït els dos generadors elèctrics 
col·locats inicialment per donar 
resposta a l’emergència genera-
da per dos de més potents que 
garantiran un subministrament 
elèctric més segur.

En els últims dies, la direc-
ció de l’Hospital de Sabadell 
ha agraït en diferents ocasions 
l’actitud mostrada pels serveis 
d’emergències i els professio-
nals del Taulí perquè “han tre-
ballat per minimitzar l’impacte 
dels pacients ingressats”. De 
la mateixa manera, ha lloat la 
“comprensió” mostrada pels 
malalts afectats per la incidèn-
cia de fa gairebé una setmana. 
“El comportament i la tranquil-
litat dels hospitalitzats ha estat 
fantàstica”, diu el doctor Martí.

El Taulí 
encara 
es manté 
connectat al 
generador
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Tret de sortida 
al Fresc Festival 
Roger Mas, Quimi Portet o Marina BBFace completen 

un cartell ple de propostes per a aquest juliol

aleix Graell  

@aleixGnn

L
a segona edició del Fresc 
Festival tindrà 34 espec-
tacles de teatre, música 

o musicals que ompliran l’Espai 
Cultura i els Jardinets de l’Antiga 
Caixa Sabadell a partir d’aquest 
diumenge. La Nit dels Musicals 
obrirà foc amb la programació 
d’enguany, que es queda sense 
l’espai de l’Aliança Francesa. “A la 
primera edició tots els espectacles 
eren a l’amfiteatre i enguany ho 
desdoblarem amb un nou escena-
ri que estarà a la zona del bar del 
jardí i hi programem espectacles 
més de proximitat amb el públic”, 
explica Joan Carles Sunyer, direc-

tor de la Fundació Antiga Caixa 
Sabadell. Entre els noms més des-
tacats hi ha Lu Rois, que actuarà 
en format trio (26 de juny), Quimi 
Portet (28 de juny), Manu Guix (2 
de juliol), Roger Mas, que presen-
ta Parnàs (4 de juliol), Dani Nel-
lo i la Barcelona Big Blues Band 
(8 de juliol) o Marina BBFace, 

Espectacle de la passada edició 

del Fresc  | Roger Benetl’excantant de The Pepper Pots, 
que actuarà a l’espai de l’Off Fresc 
el dia 14 de juliol. 

La presència sabadellenca al 
cartell no s’acaba amb Lu Rois. 
L’Orquestra d’Acordions de Saba-
dell hi farà un recital el dia 25 de 
juny i també hi haurà un concert 
de la Cobla Mediterrània el 9 de 
juliol. A més, el cantaor Cristian 
Saucedo portarà la seva música a 
l’escenari l’11 de juliol. 

Les propostes van més enllà de 
la música perquè el  també 
acollirà l’última representació 
de Mentiders (24 de juliol), una 
versió de Fuenteovejuna a càrrec 
de la Companyia Obskené (10 de 
juliol), La España Ingobernable 
d’Alberto San Juán (18 de juliol) o 
l’espectacle d’Il·lús Teatre Viuràs 
en el meu vers, amb la participa-
ció de l’actor local Jordi Boixade-
ras. 

Algunes de les activitats són 
gratuïtes. És el cas de dos espec-
tacles infantils Míster Parfum (1 

La Nit dels 

Musicals obrirà 

el foc de la 

progrmació 

Un fil invisible,  
premi San Joan 
d’aquest any 

Pere Gallifa  

@Pere_Gallifa

E
stic molt contenta que 
el jurat s’hagi fixat en la 
meva novel·la. També 

perquè aquest premi l’ha gua-
nyat gent que estimo professio-
nalment i personal, com Carme 
Riera”. Amb aquestes parau-
les, agraïa Gemma Lienas, a Al 
Matí de Ràdio Sabadell, haver 
guanyat la 38a edició del Premi 
BBVA Sant Joan de literatura, 
entregat per la Fundació Anti-
gues Caixes Catalanes. D’entre 
els 44 originals presentats en 
aquesta edició, la seva obra Un 
fil invisible ha estat la guanya-
dora. El text explica dues histò-
ries en paral·lel. D’una banda, la 
investigació que duu a terme la 
Júlia, guionista de documentals 
científics, per posar llum sobre 
un secret familiar; i de l’altra, 

Gemma Lienas s’emporta el 

Sant Joan  | Roger Benet

de juliol) i Tot Sol i Núvol (8 de 
juliol), que es podran veure a la 
zona d’Off Fresc. A més el dimarts 
17 de juliol hi ha una tercera acti-
vitat gratuïta amb un cicle de ci-
nema de muntanya.

la vida de Rosalind Franklin, una 
científica de la primera meitat 
del segle XX, imprescindible pel 
descobriment de la doble hèlix 
de l’ADN. És en aquest sentit que 
neix la perspectiva feminista que 
caracteritza la seva autora: “La 
meva mirada és reivindicativa, fe-
minista. Per tant, les meves obres 
sempre tenen aquesta mirada”.  
El Premi BBVA Sant Joan és el 
tercer més ben dotat de les lletres 
catalanes, amb 35.000 euros, i es 
va entregar dilluns passat al Saló 
Modernista de la seu central de 
l’antiga Caixa Sabadell.
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La Calòrica 
s’emporta dos 
Premis MAX

La companyia La Calòrica, 

de la qual forma part l’ac-

tor sabadellenc Marc Rius, 

va ser la gran revelació de 

la nit dels Premis Max de 

Teatre que enguany s’han 

lliurat a Sevilla. Els cata-

lans van pujar dos cops a 

l’escenari de la gala per 

recollir dos guardons. Un 

dels premis va ser com a 

millor muntatge revelació 

per Fairflay, mentre que 

el segon va premiar el seu 

dramaturg, Joan Yago. 

L’obra tornarà a la carte-

llera la temporada que ve 

amb una nova programa-

ció a la Sala Beckett.

El Festival 30 
nits i més omple 
les nits d’estiu

Les dferents entitats cul-

turals de la ciutat s’agru-

pen sobre aquest progra-

ma comú, el 30 nits i més, 

per oferir a la ciutadania 

una gran varietat d’es-

pectacles. Montserrat 

Chacon, regidora de cul-

tura es lamenta no poder 

arribar a totes les zones 

del pressupost ja que 

“s’han vist limitats per la 

capacitat economica que 

tenien”.

Aquest cap de setmana 

es poden veure propostes 

tant variades com sessions 

DJ o l’obra de teatre L’in-

fern son els altres. 

nOTíCIES 
BREuSLa Torre de l’Aigua al  

cartell de la Festa Major
Pau Manzano, autor de l’obra Explota la festa, on es representa 

“les ganes de sortir i de passar-s’ho bé amb els focs d’artifici”

Pere Gallifa  

@Pere_Gallifa

E
n total, els alumnes de 
l’Escola Pia i l’ESDi han 
presentat dinou obres al 

concurs, que finalment ha gua-
nyat Pau Manzano. El futur il-
lustrador ha descrit la seva obra 
de la següent manera: “És la Tor-
re de l’Aigua en forma de coet. 
Ja té una forma semblant i volia 
expressar com que surt dispara-
da cap al cel. Ho he relacionat 
amb el castell de focs, amb les 
ganes de sortir, els focs d’artifi-
ci i les ganes de passar-s’ho bé”. 
Manzano considera que els co-
lors saturats que ha utilitzat, on 
predomina el taronja, el verd i el 
groc, juntament amb el fet que 

Manzano al costat del seu cartell 

guanyador  | Roger Benet

ha explicat que aquest any vo-
len anar desgranant els secrets 
de la festa a poc a poc. Per això, 
han avançat la presentació del 
cartell, en lloc de fer-ho, com 
cada any, durant l’acte d’ini-

ci de la Festa Major, que serà a 
Can Rull el 5 de setembre. “La 
idea va sortir de la comissió de 
comunicació de la Festa Major. 
Intentem avançar notícies sobre 
la festa per no concentrar-ho 
en un sol dia, i així, fent petites 
aproximacions, aconseguim cre-
ar expectatives”, ha declarat la 
regidora. La pròxima informació 
que se sabrà serà la persona que 
aquest 2018 serà l’encarregada 
de fer el pregó.

enguany la Torre de l’Aigua cele-
bri el seu centenari poden haver 
influït el jurat per ser el guanya-
dor. Els accèssits han estat per 
Laia Capdevila, en primer lloc, i 
Youssef el Kadi, en el segon.

Per la seva banda, la regidora 
de Cultura, Montserrat Chacon, 

En total, s’han 

presentat dinou 

originals al concurs 

de cartells

La Festa Major 
2018 començarà 
a Can Rull 
L’Ajuntament ha escollit la 

plaça Benjamín García per fer-

hi el primer acte de la festa

aleix Graell  

@aleixGnn

L
a plaça Benjamín García 
del barri de Can Rull serà 
l’escenari del primer ac-

te de la Festa Major de la ciutat 
d’aquest 2018. El consistori ha es-
collit aquest espai per fer-hi una 
petita celebració de cultura popu-
lar i el discurs d’inici de la festa, 
que anirà a càrrec de l’alcalde 
Maties Serracant. El tret de sor-
tida tindrà lloc el dimecres 5 de 
setembre a la tarda-vespre. El go-
vern municipal té la voluntat que 
sigui una celebració social i cultu-

Espai on tindrà lloc el tret de sortida de 

la Festa Major d’aquest any  | Cedida

ral que pugui arribar a cada racó 
de Sabadell. Aquest acte segueix 
la línia iniciada els últims anys 
per l’ajuntament, que va descen-
tralitzar el primer acte de la festa 
gran de la ciutat. Sense anar més 
lluny, l’any passat l’espai escollit 
va ser el barri de Torre-romeu. 
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fotoGrafies de roGer benet (@roGerbr21)
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JunIO 2018

Kedades per teixir. 

Cada divendres a les 

17.30 h. Biblioteca 

de La Serra

Brodas Junior 1.2. 

Divendres 22 de juny a 

les 21 h. L’Estruch.

Sabadell i la 

indústria. Exposició. 

Fins al 25 de juliol. 

Biblioteca del Sud

La Flama del Canigó 

arriba a Sabadell. 

Dissabte 23 de juny 

a les 18 h. Plaça 

del Dr. Robert

Activitats Espai natura 

Fundació Sabadell 1859. 

Diumenges (excepte 

agost). Masia de Can Deu

La nit dels Musicals. 

Diumenge 24 de juny 

a les 22 h. Amfiteatre 

del Jardí de l’Espai 

Cultura Sabadell

Sabadell Obert. Fins 

al 8 de juliol.  Museu 

d’Art de Sabadell

Sin notícias de 

Alicia. Diumenge 24 

de juny a les 19.30 

h. La Capella. Parc 

de Can Gambús

Touch, de Joaquim 

Chancho. Exposició. 

Fins al 28 de juliol. 

Galeria Sis

A porta tancada, de 

Jean Paul Sartre. 22, 

24, 29 i 30 de juny. 1, 6, 

7, 8, 20, 21, 22 de juliol. 

Dv: 21.30 h / Ds: 22 h / 

Dg: 18.30 h. Acadèmia 

de Belles Arts
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Dibuixat l’esquelet del 
Centre d’Esports 2018/19
El mercat d’estiu s’inicia amb la columna vertebral garantida. Una dotzena de 

futbolistes tenen contracte, tot i que no es descarta que algun acabi sent baixa

adrián arroyo  

@adrian_arroyo

L
a pissarra de Toni Seligrat i 
Bruno Batlle ja compta amb 
una dotzena de futbolistes 

que l’última campanya jugaven al 
Sabadell. Entre jugadors amb con-
tracte en vigor i d’altres que han 
arribat a un acord per renovar, la 
direcció esportiva ha aconseguit 
mantenir l’esquelet de l’última 
plantilla. Totes les línies del camp 
tenen algun referent que segueix, 
tot i que tampoc es descarta que 
algun dels 12 futbolistes amb con-
tracte puguin desvincular-se en les 
pròximes setmanes.

Començant pel darrere, els dos 
porters que van acabar l’última 

El Centre d’Esports haurà de 

fitxar molt menys que les últimes 

campanyes  | Críspulo Díaz

La completen jugadors que tenien 
dos anys de contracte o bé que el 
van renovar automàticament per 
partits jugats com Migue, Aleix 

Coch o Pol Moreno. D’aquesta 
llista ha caigut Dani Gómez. El 
lateral i el club han decidit rescin-
dir de mutu acord el vincle que els 
unia per a la pròxima temporada.

Al mig del camp l’única absèn-
cia dels habituals és la de Marc 
Martínez, amb més de 2.000 mi-
nuts jugats en el seu primer any 
d’arlequinat. El de Navarcles no 
ha arribat a un acord per continu-
ar, tot i que encara no es descarta 

lliga, Roberto Gutiérrez i Romans 
Carrillo, seguiran defensant la 
porteria arlequinada. Com el le-
tó, Óscar Rubio també ha renovat 
amb el Sabadell, encetant així la 
llista de defenses vinculats amb el 
Centre d’Esports per a la 2018/19. 

un gir en les negociacions. Sí que 
segueixen Pedro Capó, Àngel i el 
renovat Josu Ozkoidi.

La manca de gol ha estat un dels 
principals maldecaps del Sabadell 
17/18 i és on la direcció esportiva 
té fixada la lupa. De moment, la 
millor notícia és la renovació de 
l’home-gol Felipe Sanchón. Mal-
grat les ofertes de l’estranger, el 
de Sant Boi ha arribat a una entesa 
per seguir vestint l’arlequinada. El 
reforç al passat mercat d’hivern, 
Arturo Rodríguez, ja va signar 
un any i mig, amb la qual cosa 
la connexió entre tots dos conti-
nuarà. Bona part de les opcions 
sabadellenques de lluitar entre 
els primers passaran per l’encert 
d’aquests dos futbolistes.

La meitat de la 

plantilla 17/18 

continuarà vestint 

d’arlequinat

Només falten 
quatre equips per 
arrodonir el Grup 
3 de Segona B
A l’espera del play-off, podrien 

completar-lo rivals de Navarra, 

la Rioja o fins i tot Canàries

a.a.

E
l Sabadell ja coneix quin-
ze dels seus dinou rivals 
del 2018/19. L’encaix 

apunta un cop més cap a Llevant. 
Set seran catalans: Barcelona 
‘B’, Cornellà, Lleida, Badalona, 
Peralada-Girona ‘B’, Olot i Espa-
nyol ‘B’. D’aragonesos n’hi haurà 
com a mínim l’Ebro i el Teruel, a 
l’espera de l’Ejea, que ha empatat 
1-1 contra el Cádiz ‘B’. Al Balears 
el podria acompanyar l’Ibiza, que 
ha vençut 1-0 l’Atlético Levante. El 
País Valencià també compta amb 

(2-0 al Martínez Valero) estan 
confirmats.

Si aquest cap de setmana hi ha 
plena dels cinc equips de Tercera 
que poden pujar -dos juguen entre 
ells- arribaran als 20. Si no, el Grup 
3 el podrien completar navarresos 
(Tudelano i Izarra), La Rioja (Lo-
groñés i Calahorra) o fins i tot ca-
naris si manca un per tancar-lo i el 
San Fernando no ascendeix, ja que 
l’únic seria Las Palmas Atlético. En 
els últims anys els conjunts de les 
Illes Canàries han anat al nord i al 
sud, i l’últim precedent amb cata-
lans és de la temporada 97/98.

L’exarlequinat Benja Martínez dissabte 

passat a l’Elche-Villarreal B  | Elche CF

l’Orihuela (triomf 2-1 contra el 
Langreo) i el Castellón, que va em-
patar de penal a l’afegit a Portuga-
lete (1-1). L’Ontinyent, l’Hércules, 
el Valencia-Mestalla, l’Alcoyano i 
el perdedor del Villarreal ‘B’-Elche 
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Sabadell 
representarà  
als Jocs del 
Mediterrani

Tarragona és la seu dels 

Jocs del Mediterrani 2018. 

Una edició que comp-

tarà amb una àmplia 

representació d’espor-

tistes sabadellencs o 

que juguen a clubs de la 

ciutat. Entre d’altres cal 

destacar la presència de 

nou waterpolistes del 

Natació Sabadell, de tres 

nedadors del Club (Marc 

Sánchez, Marina Garcia i 

Bea Gómez), així com la 

del jugador del Barcelona 

Lassa d’handbol, Aleix 

Gómez. 

Jordi Masip 
celebra el 
retorn a 
Primera del 
Valladolid

El porter sabadellenc, que 

ha estat peça clau en el 

conjunt blanc-i-violeta 

aquest any, ha celebrat 

com toca l’ascens dels de 

Pucela a la Lliga BBVA. 

Després d’una tempora-

da irregular, el tram final 

de lliga, amb l’arribada 

de Sergio González a la 

banqueta, ha estat espec-

tacular pels castellans. 

En l’eliminatòria decisiva, 

el Valladolid va superar 

el Numancia de manera 

clara.

nOTíCIES 
BREuS Cáceres i Becerril, els nous 

homes forts de l’Obrador
L’exentrenador del Mercantil dirigirà el filial a 

Segona Catalana la pròxima temporada

adrián arroyo  

@adrian_arroyo

E
ls equips capdavanters 
del futbol base del Saba-
dell tenen nous responsa-

bles. Toni Cáceres supleix Jordi 
Bransuela com a coordinador del 
filial, el juvenil A i el femení. “És 
un repte important per a mi. Es-
pero estar a l’alçada”, diu el nou 
dirigent de l’Obrador, que tindrà 
un rol “molt diferent” al que feia 
al Can Rull RT, on era coordi-
nador general. Aterra al Centre 
d’Esports amb la intenció de fer 
un projecte “estable, però amb la 
fita de recuperar categories”. De 
manera especial, la Primera Ca-
talana amb el Sabadell B després 

Cáceres ha confiat a Becerril 

la banqueta del Sabadell 

B  | Pau Vituri / CES

ofertes, però és una oportunitat”, 
ha confessat l’ex del Mercantil, 
que ja ha dirigit sèniors a Avià i 
Martorell. “És un entrenador jove 

d’edat, però vell de coneixements. 
Ha obtingut ascensos a juvenils 
i també té experiència en ama-
teurs. Coneix de sobres el que es 
trobarà”, diu d’ell Toni Cáceres.

L’objectiu de Becerril serà 
“aturar la caiguda en picat” de 
dos descensos seguits. “No serà 
fàcil perquè molts equips espe-
ren el mateix, però volem estar a 
dalt des de l’inici”, admet Cáce-
res, citant rivals directes com el 
Mollet, el Ripollet o el Parets. Per 
al coordinador aquesta exigèn-
cia no impedeix buscar gent amb 
projecció: “La joventut pot ser un 
contratemps, però apostarem per 
aquest perfil. Som un filial i hem 
de promocionar jugadors al pri-
mer equip”.

del “cop dur” del descens en l’úl-
tim minut de l’últim partit.

Pablo Becerril és l’entrenador 
triat per dirigir el filial. “Anar al 
Sabadell fa il·lusió perquè és una 
referència a Catalunya. No te-
nia pensat entrenar, he rebutjat 

El Sabadell Nord, ara sí de vacances 
El Young Talent, botxí a la Copa Catalunya Amateur

Joan blancH  

@blanxi2

E
l Sabadell Nord ja és ofi-
cialment de vacances. La 
derrota 3 a 1 al camp del 

Young Talent de Badalona als 
quarts de final de la Copa Cata-
lunya Amateur ha fet que els de 
Ca n’Oriac posin punt final a una 

Punt final del Sabadell Nord a una 

temporada excel·lent  | Roger Benet

temporada brillant. L’ascens a 
Primera Catalana i el bon paper 
en aquesta competició ha acabat 
allargant més de compte la pre-
sent campanya. “Ara és moment 
de carregar piles, de gaudir del 
que hem aconseguit i de pensar 
que en un mes tornem per afron-
tar el repte de la Primera Catala-
na”, ha dit Marc Martí, futbolista 

del Sabadell Nord. Martí va ser 
l’autor del gol insuficient dels de 
Ca n’Oriac al Municipal de Bada-
lona Sud. 

La feina ara és de despatxos 
per acabar de tancar la plantilla 
de la pròxima temporada en la 
qual, el conjunt de Quico Díaz 
tindrà com a objectiu la perma-
nència a la nova categoria.
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El iV Torneig 
Solidari Malalties 
Rares amb l’Hugo
La Sabadellenca organitza la quarta edició d’un 

torneig solidari que enguany va dedicat a l’Hugo, 

un nen sabadellenc que pateix Microtia infantil

Marc PiJuan  

@MarcPiJuan

L
a Unió Esportiva Sabade-
llenca organitza la quarta 
edició del Torneig Solidari 

Malalties Rares. Enguany l’entitat 
taronja s’ha bolcat amb l’Hugo, 
un nen de 3 anys que pateix Mi-
crotia Infantil, una malformació 
de naixement que afecta l’oïda. 
La malaltia es visualitza en el 
naixement i s’observa amb l’ano-
menada ‘orella petita’. Només un 
de cada 5.000-7.000 naixements 
pateixen Microtia. En el 90% dels 
casos només afecta una oïda, i es 
coneix com a Microtia unilateral. 
Si afecta les dues oïdes, es coneix 
com a Microtia bilateral. L’Hugo, 
afortunadament, ara escolta per-
fectament gràcies a una diadema 
amb audiòfons, però pateix un 
dels casos més complicats de Mi-
crotia, és bilateral i de grau I i III. 
El primer grau vol dir que l’ore-
lla és petita, però té la majoria de 
les característiques d’una orella 
normal. El tercer grau presenta la 
forma més comuna de la malaltia, 
i és perquè hi ha present un petit 
lòbul de l’orella i acostuma a es-
tar en una posició diferent. Nor-
malment, els nens que pateixen 
aquest grau tenen el que es coneix 

L’Hugo és el protagonista del toneig 

d’aquest any  | Críspulo Díaz

diners. Així que la gent de la Sa-
badellenca ha decidit dedicar el 
IV Torneig Solidari Malalties Ra-
res, que se celebra el 30 de juny 
a les instal·lacions del Municipal 
la Creu, a l’Hugo. Una matinal 
de futbol que reunirà exjugadors 
professionals, gent de l’esport de 
la ciutat, i periodistes, en un se-
guit de partits 3x3. També hi hau-
rà triangulars del futbol base ta-
ronja, un torneig de velles glòries 
amb equips mítics com el Comerç 
Creu, l’Espronceda, Campoamor 
o la Peña Merengues, i una sessió 
de zumba com a fi de festa. Tot 
plegat acompanyat d’un bon es-
morzar.

com a atrèsia aural, que és l’ab-
sència del conducte auditiu.

Ara, l’objectiu dels pares és 
poder viatjar als Estats Units 

per poder operar-lo. Al Centre 
Internacional d’Atrèsia Microtia 
(Califòrnia) li han de posar unes 
orelles noves per poder escoltar 
sense necessitat de la diadema. I 
per fer possible aquest viatge els 
pares necessiten recollir força 

Per fer possible 

aquest viatge els 

pares necessiten 

recollir força diners

Els palistes del 
Ciervo a Las Vegas 
La ciutat dels casinos acull el 

Mundial de tennis taula de veterans

M.P.

L
as Vegas acoll fins al 25 
de juny una nova edició 
del Campionat del Món 

de Tennis Taula per a veterans. 
Fins a tres jugadors viatgen als 
Estats Units: Francesc Castells, 
Rafel Agea i Josep Pretel. Els 
dos primers participaran en la 
categoria de +60 anys, mentre 
que Pretel ho farà en la de +70. 
“Podem participar-hi tots els que 
tinguem llicència de veterans, 
independentment del nivell que 
tinguem”, explica Pretel. L’or-
ganització de la prova, com ca-
da any, tria uns caps de sèrie, i 
a partir d’aquí, la resta de juga-
dors accedeixen al bombo amb 
tots els participants. “Tots tenen 
molt nivell”, afirma el palista del 
Ciervo.

Aquest tipus de proves no 
són noves per als sabadellencs, 

de fet, ara fa dos anys, Francesc 
Castells ja es va plantar a la fi-
nal de consolació del mundial, 
partit que es va endur per pro-
clamar-se campió del món en la 
final de consolació. Pretel creu 
que repetir aquest gran resultat, 
ara per ara, “és molt complicat”, 
tot i que reconeix que nivell del 
palista del Ciervo pot fer somi-
ar a l’equip. “Tot pot passar”, 
remata. Un Pretel que espera 
fer un bon paper personal, amb 
l’únic objectiu de “passar-m’ho 
bé i fer el meu joc”, reconeix. “El 
meu sistema de joc és una mica 
obert, a la contra, defenso i des-
prés contraataco. No sé fins a on 
arribaré, però jugant d’aquesta 
manera he acabat campió d’Es-
panya diverses vegades. Ara, el 
cert és que el joc d’Espanya no 
té res a veure amb el que es viu 
al Mundial”, conclou el palista 
sabadellenc.

Representants del Ciervo al Mundial 

de veterans  | Francesc Castells
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El Femisport 
assoleix 
l’ascens a l’elit 
del futbol sala 
espanyol

El conjunt vallesà, amb 

vinculació amb l’Amics 

del Pou-Nou Escorial, ha 

assolit l’ascens a Primera 

Divisió femenina després 

de superar al Txantrea 

navarrès (2-0) al partit de 

tornada jugat al Pavelló 

del Nord de Sabadell i de 

l’1 a 1 de l’anada. El Femis-

port es treu així l’espina 

de la temporada passada 

i acompanyarà al Penya 

Esplugues a la màxima 

categoria. A més, ho farà 

segurament jugant de 

manera definitiva els seus 

partits a l’instal·lació de la 

ronda Collsalarca.

Última cita de 
la temporada 
pels palistes de 
CnS i Falcons
Divuit jugadors, nou de 

cada equip, es citen du-

rant tot el cap de setmana 

i bona part de la setma-

na entrant a Antequera 

(Màlaga) per afrontar el 

Campionat d’Espanya per 

categories de tennis taula. 

Els palistes del Natació 

Sabadell viatgen amb 

l’objectiu de gaudir de 

l’experiència, mentre que 

els sub23 falconistes po-

drien lluitar per una bona 

classificació.

nOTíCIES 
BREuS Una nova pedra en el 

camí de Queralt Castellet
La rider local es recupera d’una greu lesió a l’espatlla 

que l’ha obligat a passar pel quiròfan

Joan blancH  

@blanxi2

L
a sabadellenca Queralt Cas-
tellet està habituada a supe-
rar tota mena d’obstacles. A 

la vida personal i a la professional. 
Després de participar als Jocs 
Olímpics d’hivern, a Pieonchang 
al mes de febrer, la rider local va 
tenir un nou contratemps. Una le-
sió a l’espatlla que no li permetia 
desenvolupar la seva tasca amb 
normalitat. “Ha estat una opera-
ció important perquè em produïa 
inestabilitat a l’espatlla. Ara ja he 
superat el pitjor i el que vull és 
guanyar força”, ha manifestat una 
Queralt Castellet que haurà de 
tenir paciència. I és que tot i que 
l’operació va ser un èxit, el període 

Queralt, a la recta final de la 

recuperació  | Roger Benet

seguretat i sense risc de recaure 
amb les primeres caigudes”, ha 
afirmat la sabadellenca. 

El proper pas de Castellet serà 
reunir-se amb els fisioterapeutes 
que porten la seva recuperació i 
decidir si segueix el procés a Su-
ïssa o Nova Zelanda, els dos paï-

de baixa és llarg. En els pròxims 
dies arribarà a l’equador de la seva 
recuperació i treballa amb totes les 
ganes per poder iniciar la tempo-
rada amb normalitat. El calendari 
de half-pipe fixa les primeres pro-
ves de l’any per a finals d’octubre, 
principis de novembre: “No arris-
caré i tot i que vull arribar, ho vull 
fer en les millors condicions. Amb 

El Mundial 
d’ironman de 
Kona s’allunya per 
a Miquel Blanchart 
El sabadellenc es queda sense 

marge d’error després dels mals 

resultats a Lanzarote i Elsinor

J.b.

M
iquel Blanchart ha vist 
com se li ha complicat 
el gran objectiu de la 

temporada: el Mundial d’Ironman 
de Kona (Hawaii). Un repte que 
tenia ben encarat a inicis d’any, 
però que s’ha torçat després de les 
dues últimes cites a Lanzarote i El-
sinor (Dinamarca). A les Canàries,  
el sabadellenc va ser setè, mentre 
que al Campionat d’Europa de Mig 
Ironman celebrat al país escandi-
nau no va poder passar de la vin-
tena posició, tenint en tot moment 
males sensacions. “No sé què em 

El Mundial de Kona s’ha complicat 

per a Blanchart  | Cedida

va passar i encara no he trobat ex-
plicació, però anava sense forces 
des de l’inici. L’objectiu se’ns com-
plica, però hem de ser positius i 
pensar que encara ens queda algu-
na bala”, ha assenyalat Blanchart. 

El proper pas de 

Castellet serà 

reunir-se amb els 

fisioterapeutes 

que porten la 

seva recuperació

sos que habitualment acullen a la 
rider local durant la seva època 
competitiva. El que no hi ha dubte 
és que Castellet tornarà a aixecar-
se d’aquest contratemps impor-
tant que li ha tocat viure, i que no 
perdrà la il·lusió ni les ganes de 
poder participar a uns altres Jocs 
Olímpics d’hivern, en aquest cas  a 
Tòquio, al 2020.
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La calor tindrà un 
company conegut: 
Connectats a l’estiu 
La ràdio participa en una cita que arribarà a 
una audiència d’un milió i mig de persones

Pau duran

L
a temporada d’estiu ajunta 
Ràdio Sabadell amb cinc 
emissores municipals més 

per afrontar un repte que amplia 
el seu abast i els seus horitzons. 
La proposta és el programa Con-
nectats a l’estiu, on el mitjà de la 
nostra ciutat se suma als de Bada-
lona, el Prat de Llobregat, Terras-
sa i Sant Cugat.

Aleix Graell i Roger Benet se-
ran el redactor i el tècnic que, 
respectivament, aportaran el seu 
talent a l’oferta de continguts que 
oferirà el programa des de les 
acaballes del mes de juliol i fins 
que comenci la temporada d’hi-
vern. La manera d’estar al dia de 
l’agenda i les activitats esportives 
que oferirà Sabadell serà a través 
d’aquest espai que arriba a la se-
gona edició, després que l’estiu 
de l’any passat arrenqués tenint 
a Badalona com a capçalera. En-
guany, aquest paper correspon a 
Sant Cugat.

La informació i els continguts 
propis del format magazín seran 
l’eix central del Connectats a l’es-
tiu. En el benentès que la tensió 
informativa baixa en aquest perí-
ode de l’any, i que, més enllà del 

que la pròpia actualitat vagi ge-
nerant, l’objectiu és dotar el pro-
grama d’idees fresques i pensades 
per arribar a una audiència po-
tencial de més d’un milió i mig de 
persones, més enllà del municipi i 
la comarca, com sol ser habitual.

Sabadell a l’estiu

Precisament, Aleix Graell desta-
ca que “farem un programa on 
passin moltes coses, molt versà-
til, i que al mateix temps tingui 
aquella capacitat d’entrevistar 
tot un Director General de Tràn-
sit el dimarts, i el dimecres por-
ta a Ona Carbonell i dijous som 
capaços de parlar amb Lo Pau 
de Ponts, un personatge que fa 

cançons amb molta gràcia i que 
omple les xarxes”.

Al mes d’agost passat el pro-
pòsit dels sabadellencs que par-
ticipaven en el programa era 
descobrir que bategava encara a 
la ciutat per aquelles dates. El tò-
pic diu que és un mes on ja no hi 
ha res, i en canvi, el Connectats a 
l’estiu va revelar que hi havia un 
cicle de cinema a la fresca que es 
feia a Can Gambús, lectures dra-
matitzades cada dimecres a la 
terrassa del Museu del Gas “amb 
entrades exhaurides i actors de 
primer nivell” com destaca Graell.

Aquest espai també va donar 

a conèixer viatges que fan els sa-
badellencs al llarg de l’estiu, per 
exemple, com explica el corres-
ponsal de Ràdio Sabadell “amb 
criteris com ara: on puc anar a es-
calar. Això ens va portar a parlar 
de destins com Yosemite, a Cali-
fòrnia o Sud-àfrica”.

Els continguts que es podran 
escoltar al llarg de l’estiu es pre-
paren en diferents nivells d’im-
mediatesa. Graell diu que “cal 
tenir la gent avisada. A vegades, 
et pot anar d’un dia o de dos de 
què siguin aquí o no”. El fet que 
l’equip que col·labora al Connec-
tats a l’estiu per part de Ràdio Sa-
badell sigui repetidor, facilita que 
des del primer dia ja coneixen la 
manera de treballar. I aquest és 
un fet que també es donarà en al-
tres emissores locals que partici-
pen en el programa.

La Festa Major marcarà el fi-
nal d’aquesta experiència radio-
fònica.

Graell repetirà experiència al 

Connectats a l’estiu  | Roger Benet

Alex Graell: “Farem 

un programa 

on passin 

moltes coses”

Ràdio Sabadell consolida la 

seva graella  | Roger Benet

P.d.

C
ontinuïtat a la grae-
lla de Ràdio Sabadell 
de cara al curs vinent 

respecte a la temporada que ara 
s’acaba. Ara bé, sí que cal fer 
esment de dues novetats que 
es poden donar per segures en 
la temporada 2018-19. El cap 
d’Antena de la ràdio, Sergi Gar-
cés, avança que es consolidaran 
dues propostes que s’han anat 
gestant a les ones a mitjans 
del curs que encara ens ocupa: 
“D’una banda, el Tr3tz3, el pro-
grama d’esports i nutrició que 
va arribar amb la temporada 
molt avançada i que continua-
rà a ple rendiment”. De l’altra, 
Garcés diu que Salsitxes Paradís 
es continuarà emetent a les vigí-
lies dels festius.

Els personatges coneguts de 
la ciutat tindran el seu lloc en 
una entrevista setmanal, que ara 
mateix s’està definint. En línies 
generals, la temporada d’hivern 
que començarà, viurà molta més 
presència de la ràdio al carrer. I 
també podrem veure entrevistes 
que es fan a la ràdio, a escala au-
diovisual, a través de YouTube, 
Instagram Live i Facebook Live. 
Per tant, prepareu-vos per a l’ar-
ribada de la ràdio en imatge!

Més carrer i 
més imatge: 
la ràdio del 
curs vinent



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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Xarxa Media Info, un 
programa de ràdio per 
buscar i trobar feina
L’espai, que s’emetrà els divendres a Ràdio Sabadell, està realitzat per les noies i nois 

que cursen el mòdul de ràdio, dins la formació de les cases d’oficis al Vapor Llonch

Montse P.creus  

@MontsePcreus

A
rriba el final de curs i a 
SBD Ràdio Lab ha arri-
bat el moment de po-

sar en pràctica el que s’ha après. 
Aquest és el cas d’un grup de jo-
ves, concretament catorze noies i 
nois que, a partir del 29 de juny, 
posaran en antena el programa 
Xarxa Media Info. 

Tots estan formant-se a Vapor 
Llonch i, dins d’aquesta forma-
ció, estan aprenent com es fa un 
programa de ràdio. Uns com a 
tècnics de so i muntatge musical 
i els altres com a generadors de 
continguts de programes radio-
fònics. Dels catorze joves, quatre 
són l’equip d’agents de xarxes que 
han aconseguit un contracte labo-
ral dins del programa d’ocupació 
Enfeina’t, destinat a gent aturada 
de llarga durada. La resta de no-
ies i nois estudien i treballen a la 
Casa d’Oficis de producció multi-
mèdia, un pla d’ocupació per a jo-
ves d’entre 16 i 25 anys. En aquest 
cas, tenen sis mesos de formació i 
sis mesos més laborals.

Els divendres en antena

Tot aquest equip es posa al da-

L’equip que realitzarà setmanalment 

el programa Xarxa Media Info  | OficialSabadell, es posen a l’abast i que 
poden ser d’utilitat si una perso-
na està buscant feina, formació, 
vol posar en marxa un negoci o 
intenta adquirir experiència labo-
ral a través de programes d’ocu-
pació”. Així doncs, afegeixen els 
responsables municipals, “Xarxa 
Media Info, a través de diverses 
seccions especialitzades, serà un 
relat de l’activitat que es fa des de 
Promoció Econòmica de Sabadell 
i els seus equipaments com Vapor 
Llonch, el Centre de Formació Cal 

Molins, el Centre de Promoció 
Empresarial o el Centre d’Empre-
ses Industrials de Can Roqueta”. 

Per començar, el primer pro-
grama es centrarà en explicar la 
història, transformació i actual 
activitat de Cal Molins, la fàbrica 
tèxtil convertida en centre de for-
mació situada al carrer Calders. A 
més, s’entrevistarà persones que 
van començar el seu camí profes-
sional a través d’algun dels plans 

vant d’una nova proposta de rà-
dio, el programa Xarxa Media 
Info que s’emetrà cada divendres 
(16h-17h) a Ràdio Sabadell fins 
a finals del mes de desembre. 
Aquest espai està pensat per ofe-
rir molta informació de tot el que 
envolta el món de buscar i trobar 
feina. De fet, els responsables de 
l’àrea de Treball i Empresa de 
l’Ajuntament expliquen que “el 
principal objectiu és apropar a 
la ciutadania tots aquells aspec-
tes que, des de l’Ajuntament de 

que proposa Promoció Econòmi-
ca. I, com que és un espai radio-
fònic fet per i per a joves, també 
comptarà amb una secció d’ac-
tivitats de cap de setmana molt 
amena i amb un punt d’humor. 

nous formats

Però Xarxa Media Info, com in-
dica el seu nom, va més enllà del 
que és un producte radiofònic 
clàssic. A banda de la seva emis-
sió setmanal, també es penjarà en 
format podcast i facilitarà la in-
teracció amb l’audiència a través 
dels canals de SBD Ràdio Lab i 
Ràdio Sabadell a les diverses xar-
xes socials. 

Darrera de l’equip de produc-
ció i realització, hi ha el grup de 
formadors que vetlla per la bona 
qualitat del producte. Així, l’Alo-
dia Quesada, l’Oriol Àvila i en 
Juan Fuertes, per part de Vapor 
Llonch i els professionals de l’es-
cola municipal de ràdio, són els 
qui supervisen tota la feina, tant 
de la part tècnica com de l’elabo-
ració de continguts i posada en 
antena.

El Xarxa Media Info és el pri-
mer programa de producció prò-
pia de SBD Ràdio Lab a l’antena 
de Ràdio Sabadell.
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Loxandra, de 
María iordanidu 
(El Acantilado)

Com millorar la 
teva salut durant 
l’embaràs?

ceicilia Picún, resPonsable el librerío de la Plata  

@libreriodlPlata

T
ot en ella és gran. Una veu gran, un 
cor gran, un estómac gran. I quan en-
tra en un lloc, ho fa com una fragata, 

amb les seves veles desplegades”. Aquest és un 
fragment extret de Loxandra, una meravellosa 
novel·la sensual i sensorial, pròdiga en amor a 
la vida, als petits mons quotidians i altres més 
universals on conviuen grecs, turcs, kurds i ar-
menis. És la primera novel·la de la constantino-
politana María Iordanidu, escrita quan l’autora 
tenia 65 anys. Es va inspirar en la seva àvia per 
donar vida a aquest personatge generós, amb 
mans fetes per criar nens, aliens i propis, i ofe-
rir aliment i protecció als qui l’envolten. És la 
presència constant del bon menjar en forma 
de molls, dolmás, imam bayildi o halvás el que 
fa salivar els lectors, que queden seduïts per la 
poderosa veu de Loxandra, que ressona com una campana de l’església de Santa Sofia. 
Hi ha una saviesa i complicitat entre dones, transmesa de mares a filles i expressada en 
els tripijocs amb la Verge de Baluklí, amb la qual sembla haver signat un contracte per 
a la seva vida terrenal. A la Verge li ofereix les seves joies, que són a la vegada riquesa 
i memòria familiar, a canvi del que més desitja: un fill. El temps en la novel·la sembla 
transcorre al ritme de les marees i dels mesos, que primer porten el peix a les mans de 
Loxandra i després a la taula, per a la delícia de tots. Els senyals per no perdre’s són els 
naixements, les morts, les noces... Tot i que, també, alguna roba que guarda gelosament: 
-“Escolta’m, Eleni, te’n recordes del vestit color albergínia? Quan seria que ho vaig co-
sir?” En la Grecia d’avui, Loxandra perviu en la gent, en els carrers i el bon acolliment que 
inspira quan els visitants d’altres terres citen el seu nom. També perdura la casa de l’avia 
de Maria Iordanidu. S’ha convertit en un restaurant, que porta el nom de Loxandra! La 
novel·la ha estat traduïda al castellà per Selma Ancira, qui també va traduir la novel·la de 
Nikos Kazantzakis Zorba el grec i qui va rebre en el 2011 el Premi Nacional a l’Obra d’un 
Traductor atorgat pel Ministeri de Cultura d’Espanya.

carolina Hausser, quiroPràctica  

HttP://quiroPracticaesPecifica.cat

L
es visites al quiropràctic 
poden ajudar-te si estàs 
pensant quedar-te em-

barassada, perquè millorarà la 
regularitat de les regles, ajudarà 
el teu úter a funcionar millor i 
preparar el teu cos a tots els can-
vis. I si ja estàs embarassada? 
Enhorabona!  El canal del part 
està compost pels dos malucs i 
el sacre, junts formen la pelvis 
femenina. Alhora que el nadó 
creix, es produeix més pressió a 
la pelvis i això porta a una desalineació i a desequilibris als lligaments que subjecten 
l’úter i, fins i tot, pot modificar la forma del canal de part i arribar a reduir la seva 
mida. Situació que pot portar a posicions incorrectes del fetus (transversal, podàlica 
o inversa).  Alineant la pelvis s’aconsegueix restaurar la mida correcta del canal de 
part perquè el bebè tingui espai per créixer. Durant els mesos d’embaràs, el cos de la 
futura mare passa per increïbles canvis! Els hormonals fan que les juntures i els tei-
xits tous es relaxin per acomodar el creixement del nadó. Així i tot, aquesta condició 
també porta a una propensió a les desalineacions i al dolor. L’augment de pes causa 
més estrès del normal en músculs i lligaments de l’esquena i de la pelvis i a més, el 
centre de gravetat es desplaça, obligant a la dona embarassada a compensar-ho amb 
una postura incorrecta. 

Quins són els beneficis de les cures quiropràctiques? 

- Reducció de les molèsties i la sensació d’incomoditat (un estudi recent ha demostrat 
que es pot reduir el mal d’esquena en un 84%).

- Reducció del temps de part (fins a un 34% per primerenques i un 39% per als suc-
cessius).

- Experimentar un embaràs saludable.
- Més possibilitats d’un embaràs de baix risc.
- Més possibilitats d’un correcte posicionament fetal.
- Un 50% menys de possibilitats de necessitar intervencions durant el part (fòrceps, 

ventoses, cesàries).
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La planta del dia: La murtra, 
la planta d’Afrodita

dr. diMitri nauMov. director 

dedentaestHeticcorPoration  

@dentaestHetic

E
ls implants dentals es destinen a 
substituir dents que s’han perdut 
per qualsevol causa, i s’integren a 

la dentadura de forma natural, creant una 
nova harmonia a la boca. Actualment es 
realitzen implants dentals postextracció, 

que es col·loquen el mateix dia en què es 
retira la peça dental trencada; si és possi-
ble. I si també es posa la corona, es tracta 
d’implants immediats.

En els implants immediats, es posa 
l’implant i una corona provisional, perquè 
estèticament la persona surti de la clíni-
ca amb la seva peça dental renovada. La 
corona definitiva es posarà després d’uns 
2-3 mesos aproximadament, encara que 

depèn del cas i de l’opinió del professional.  
Amb els implants immediats, el pacient 
guanya temps en el seu tractament dental. 
No obstant això, cal estudiar exhaustiva-
ment a cada pacient, ja  què en ocasions 
no és una opció adequada -per exemple si 
hi ha infecció, o quan l’os que ho suporta 
no és suficient-. Per aquesta raó és essen-
cial acudir a un odontòleg de confiança i 

amb la suficient experiència perquè ens 
assessori.

Aquest tractament es recomana per a 
persones que tenen alguna peça que ha 
perdut la seva vida útil, per càries, per 
trencament o si és una peça no restaura-
ble, sobretot. A més, amb l’extracció de la 
dent o queixal que hi ha en el lloc a inter-
venir, solucionem una patologia que no es 
podia tractar o una fractura impossible de 
corregir. És molt aconsellable que, des-
prés de la implantació, el pacient elimi-
ni o redueixi notablement alguns hàbits 
que poden arribar a danyar l’estabilitat 
de l’implant. Fumar o beure alcohol, per 
exemple. En general, després de realit-
zar un implant dental immediat, hem de 
cuidar especialment la nostra salut buco-
dental perquè res pugui modificar la seva 
correcta col·locació.

Marta dubreHuil,  

biòloGa i resPonsable de 

feMarrels.cat

L
a murtra o murtonera 
(Myrtus communis) és 
un arbust aromàtic molt 

emblemàtic de la cultura medi-
terrània. Ha format part dels 
rituals sagrats i apareix en les 
religions cristiana, musulma-
na i jueva. Formava part de la 
simbologia de l’antiga Grècia, 
en què representava l’amor i 

la bellesa, i la planta era consa-
grada a la deessa Afrodita (i a 
la seva equivalent, Venus, en la 
mitologia romana). Per això era 
utilitzada en corones i garlandes 
de casaments, i tradicionalment 
se’n fan els rams de núvies.

Les fulles, que es poden collir 
durant tot l’any, són antisèpti-
ques i expectorants, i s’utilitzen 
per tractar infeccions de les vies 
respiratòries, vies urinàries i he-
morroides. També són digestives 
i lleugerament sedants. Exter-

de fruits per cada 10 parts de 
licor. Es deixa en un recipient 
hermètic en un lloc ombrívol 
durant 2 mesos i es remena de 
tant en tant. Finalment es cola i 
ja està preparat per servir.

El seu oli essencial també és 

nament són vulneràries, astrin-
gents, antifúngiques, antibacte-
rianes i antiseborrèiques. De fet, 
podem deixar macerar les fulles 
de murtra triturades en oli d’oli-
va durant 3 setmanes, colem l’oli, 
i el podem fer servir per reforçar 
el cabell.

Els fruits van bé per aturar la 
diarrea i com a desinfectant in-
testinal. Podem fer un licor de 
murtra macerant els fruits en ai-
guardent, anís dolç o algun altre 
licor de base. S’afegeix una part 

Els implants dentals 
immediats i la 
postextracció!

molt apreciat i s’utilitza per 
problemes en vies respira-
tòries, hemorroides i varius, 
infeccions de vies urinàries i 
com a astringent facial per les 
persones amb tendència a la 
pell grassa i l’acne.

coordinadora dels ‘batecs’: raquel García. @raquelPetita




