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Sabadell s’engalana per 
viure la Festa Major
El tret de sortida de la festa gran serà el pregó de la soprano Mirna 
Lacambra i l’espectacle inaugural amb la música de protagonista

des de l’Estruch per acabar a pla-
ça Sant Roc amb la presència dels 
geganters i els músics de totes les 
colles de la ciutat. Demà a la tarda 
(18h) pren protagonisme la cerca-
vila de Festa Major amb la presèn-
cia de les colles de foc, de gegan-
ters, els trabucaires i els músics de 
la ciutat. La mostra de les entitats 
de cultura popular arrencarà a la 
plaça de la Creu Alta i recorrerà 
l’eix central fins a arribar a plaça 
Sant Roc. Diumenge (21h) la nit 
de Sabadell s’il·luminarà de llum 

La periodista Gemma Ruiz va ser la 

pregonera de l’any passat | Roger Benet

MIREIA SANS 

@MIREIA_SANS

E
l tret oficial de la Festa 
Major 2019 serà aquest 
vespre amb el pregó de 

Festa Major a càrrec de la sopra-
no sabadellenca Mirna Lacam-
bra. La presidenta dels Amics de 
l’Òpera de Sabadell inaugurarà 
oficialment la celebració conver-
sant sobre la seva trajectòria, la 
de la seva entitat i la importància 
de la cultura a la ciutat de Saba-
dell. Després del pregó serà el 
torn de l’espectacle inaugural, del 
qual només ha transcendit que 
serà sobretot musical. La música i 
les danses també es concentraran 
aquesta Festa Major a l’Envelat 
del passeig amb sardanes, co-
untry i el racó cubà, entre d’altres. 
Dissabte, la jornada festiva arren-
carà amb l’Aplec de Festa Major 
i la tradicional fideuà al Parc Ca-
talunya que comptarà amb l’es-
pectacle d’animació de Els més 
tumàcat i el ball amb Clau de foc.

Festa popular

Però un dels elements essencials 
de la Festa Major són les activi-
tats de cultura popular que giren 
al voltant de les quatre cercaviles 
previstes pels pròxims dies. La 
primera arriba ja aquesta tarda 
(19:30h) amb la de gegants i cap-
grossos de la ciutat que arrencarà 

La festa s’estén de punta a 

punta. Diumenge durant tot el dia i 
dilluns fins al migdia es podrà gau-

dir de jocs tradicionals i esportius, música 
en acústic, patis de contes, escamots de l’Or-
questra Simfònica del Vallès (OSV), classes 
de swing i teatre i animació al carrer. Les 
propostes es concentraran en quatre punts 
repartits per tota la ciutat: la plaça del Pi, 
l’avinguda Concòrdia, la plaça Barcelona i la 
plaça Mestre Planas.

i foc amb la cercavila infernal que 
farà el trajecte entre la Creu Alta i 
el Mercat Central amb la presèn-
cia de les colles de diables de la 
ciutat. I la darrera cercavila de la 
Festa Major serà la gegantera de 
dilluns (18:30h) amb la plantada 
de gegants i la posterior ruta pels 
carrers del centre des del Racó del 
Campanar i fins a la plaça Doctor 
Robert.

Diumenge casteller

Un altre dels punts estel·lars de la 
festa gran serà la jornada castelle-
ra de diumenge a plaça Sant Roc, 
una cita molt especial pel 25è ani-
versari dels Castellers de Saba-
dell. Els saballuts s’acompanya-
ran dels Minyons de Terrassa i els 
Castellers de Barcelona. I també 
diumenge l’Esbart Sabadell Dan-
saire posarà en escena el Ball de 
la Bola amb la demanda que es-
devingui patrimoni festiu de Ca-
talunya. La celebració es tancarà 
dilluns amb el tradicional Castell 
de focs a les deu de la nit.

L’Esbart Sabadell 

Dansaire vol que 

el Ball de la Bola 

sigui patrimoni 

festiu de Catalunya
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Bebe, Roba Estesa o 31 
FAM: propostes musicals 
per a tots els públics
Les dones i els grups locals protagonitzaran gran part 
de la programació musical d’aquesta Festa Major

cent local i més rumber.
Però la música també tindrà 

protagonisme a la plaça Sant Roc 
amb propostes rellevants com 
Judit Neddermann, que presen-
tarà el seu últim disc Nua, avui 
a les 22.30 h. Demà hi actuarà 
la Banda de Música amb l’espec-
tacle Rhapsody In Blue, mentre 
que diumenge, també a les 22 h, 
serà el torn de D’Kantaka, una 
explosió de ritmes cubans marca 
Sabadell.

Bebe és la cap de cartell de la 

Festa Major d’aquets any | Oficial

PERE GALLIFA 

@PERE_GALLIFA

T
res nits, tres temàtiques. 
Els principals concerts 
de la Festa Major 2019 

tornaran a instal·lar-se a l’esce-
nari de l’Eix Macià dividint-se en 
tres vessants. Avui serà el torn de 
l’electrònica, amb els grups saba-
dellencs de trap 31 FAM i Flashy 
Ice Cream els quals acumulen 
milers (milions, en el cas dels 31 
FAM) de reproduccions a Spotify. 
Abans, però, pujarà a l’escenari el 
grup de reggae valencià Candela 
Roots i tancarà la nit la punxadis-
cos gironina Blanca Ross.

Demà, l’escenari contigu a les 
Barraques estarà ocupat per tres 
grups que prometen agradar a tot-
hom. La cantant Bebe portarà el 
seu nou espectacle Corazón, cus-
todiada abans per Obeses, el grup 
osonenc liderat per Arnau Torde-
ra; i després pels terrassencs Al-
bercocks, que s’acomiaden aquest 
any dels escenaris amb les seves 
versions de cançons Disney.

Diumenge, l’EspaiConcert rebrà 
les tarragonines Roba Estesa i el 
seu “folk calentó”. L’encarregada 
d’obrir la nit serà la cantautora Ma-
bel Flores amb el grup La Kayangó 
per omplir les Barraques de ritmes 
mestissos. Finalment, els sabade-
llencs Can Canalla hi posaran l’ac-

Xocolata Express, el programa 

de Ràdio Sabadell, torna a la 
Festa Major. Serà amb una versió 

en directe diumenge a les 19 h a l’Estruch, 
el tercer epicentre musical d’aquests di-
es. Avui a partir de la mitjanit hi actuaran 
els Cronopios i Jazzwoman, mentre que 
demà hi haurà Santa Salut i Los Ganglios. 
Diumenge a les 23 h, serà el moment dels 
grups locals.

La Festa Major ja ha arrencat a 

les Barraques | Roger Benet

P.G.

C
om ja és tradició, les 
festes alternatives són 
les primeres a donar 

el tret de sortida a la Festa Ma-
jor. Ahir dijous van encetar la 
celebració amb una cercavila i 
la lectura del manifest. Són els 
entrants d’un menú carregat 
dels habituals plats forts de les 
Barraques. Dissabte a les 19h, 
des de Can Capablanca comen-
çarà el multitudinari correbars, 
enguany inspirat en la Feria de 
Abril, rebatejada com a Feria 
Barril. Els concursos de titius, 
garrotins i menjaflams seran 
diumenge a partir de les 18h, a 
l’Eix Macià, mentre que el Sa-
ballut de ferro no es decidirà 
fins al dilluns a les 18h.

Les Barraques també in-
clouen una marxa de torxes 
feminista aquesta nit, des del 
passeig Manresa a l’Eix Macià. 
Dissabte a les 11.30 h, els que 
no hagin allargat la nit podran 
participar a la bicitapa o bé es-
perar a la tirada de bitlles cata-
lanes, al taller de circ o al bo-
llywood de la tarda. Diumenge 
al migdia, la proposta és apren-
dre a fer ballar els gegants o ju-
gar al billar.

Les 
Barraques, 
les primeres 
a arrencar
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Primera Mitja 
Marató per Relleus
És la principal novetat de 

la festa esportiva

NÚRIA GARCÍA

@NGARCIAMATAS

F
eminisme, civisme i més 
seguretat. Aquests són els 
tres eixos de la celebra-

ció que l’alcaldessa de Sabadell, 
Marta Farrés, posava de relleu 
durant el discurs institucional en 
el marc de la trobada d’inici de 
la Festa Major de Sabadell, que 
va tenir lloc dimecres al vespre a 
l’Estruch. “Hem tingut en comp-
te la perspectiva de gènere en la 
programació i tindrem moltes 
manifestacions culturals produ-
ïdes i interpretades per dones”, 
assenyalava.

Farrés també va aprofitar el 
seu discurs per obrir el curs polí-
tic i recordar alguns dels pals de 

N.G.

E
ls amants de l’esport te-
nen en la festa gran de 
Sabadell una molt bona 

oportunitat per practicar-lo en 
diferents disciplines com els es-
cacs, el tennis o el billar. Entre 
les novetats d’enguany, però, hi 
ha la primera edició de la Mitja 
Marató per Relleus, una cursa 
de 21 km per equips de tres per-
sones (nois, noies o mixtes) que 
es farà diumenge al matí (9 h). 
Amb sortida i arribada al passeig 

Diumenge tornarà a ser la matinal 

atlètica de Festa Major | Roger Benet

Farrés, acompanyada dels portaveus 

dels grups municipals, va donar la 

benvinguda a la festa | Roger Benet

Sant Oleguer, cadascun dels inte-
grants de l’equip farà una volta 
de 7 km i es passaran el testimoni 
a la confluència dels carrers Sol 
i Padrís i Brutau. “Amb la nova 
cursa volem potenciar la partici-
pació de manera col·laborativa, 
fent esport en equip”, subratlla la 
regidora d’Esports, Laura Reyes. 
La prova s’afegeix a la 41a Cursa 
Popular (7 km), la 7a Cursa de 14 
km, la 14a Mitja Marató i les cur-
ses infantils.

Benvinguda a la Festa 
Major a L’Estruch
L’equipament cultura acull la trobada d’inici de 

la celebració coincidint amb el 25è aniversari

paller del mandat com les inversi-
ons que es volen fer al llarg de la 
ciutat o reptes de futur com treba-
llar per l’ecologisme i la creació de 
llocs de treball.

L’Estruch va ser l’escenari de 
la recepció de Festa Major, un 
emplaçament triat perquè en-
guany commemora el quart de 

segle de vida. Coincidint amb 
l’efemèride, els assistents a la 
trobada van poder fer una pas-
sejada per les instal·lacions, així 
com un tastet de les activitats 
que s’hi fan.
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Comença el curs 
amb 32.600 alumnes 
i un nou institut 
La posada en marxa de l’institut Narcisa Freixas 
permetrà baixar els alumnes per aula a l’ESO

només compta amb dos centres 
de titularitat pública: l’IES Les 
Termes i el Ribot i Serra. Pel que 
fa al batxillerat, però, aquest any 
registra un descens del nombre 
d’inscrits, segons les dades pro-
visionals facilitades per l’Ajun-
tament de Sabadell. Ara hi ha 
inscrits 2.750 alumnes; 200 
menys que el curs passat. La ma-

Aquest curs s’ha reduït el ràtio 

d’alumnes per aula | Roger Benet

KAREN MADRID 

@KMADRID_RIBAS

E
l curs escolar comença 
a la ciutat el 12 de se-
tembre amb un total de 

32.600 alumnes en el conjunt de 
les etapes educatives que van des 
de l’escola bressol fins 4t d’ESO; 
una xifra pràcticament calcada 
a la del curs anterior i que re-
gistra un pes més important del 
nombre d’estudiants dels centres 
públics enfront els privats o con-
certats. Per contra, augmenten 
considerablement els alumnes 
d’educació secundària obligatò-
ria, en 325 estudiants respecte 
el curs 2018-19, arran del crei-
xement demogràfic iniciat a la 
ciutat l’any 2002 i que ara toca 
sostre. Tot i aquest increment, 
la nota positiva és que s’ha pogut 
reduir la ràtio d’alumnes per au-
la fins al 27,8; una mitjana d’un 
alumne menys per aula que el 
curs anterior. Aquesta reducció 
ha estat possible gràcies a la po-
sada en marxa del nou institut 
Narcisa Freixas, a l’Eixample, 
que arrenca curs amb dues líni-
es de 1r d’ESO i dóna així sortida 
a les necessitats educatives de 
secundària de la zona sud, que 

La Bassa ha tornat a ser l’eix 

central per als banyistes 

sabadellencs | Roger Benet

K.M.

L
es cinc piscines muni-
cipals tancaran l’estiu 
superant el nombre de 

banyistes de l’any passat i mar-
cant un nou rècord. Fins el 25 
d’agost, els equipaments suma-
ven prop de 285.000 usuaris; 
16.000 més que l’estiu ante-
rior. Com és habitual, el gruix 
més important de visitants 
l’ha registrat la Bassa, amb 
163.000; xifra que suposa un 
augment de 19.000 usuaris res-
pecte l’estiu passat. Per a la re-
gidora d’Esports, Laura Reyes, 
els bons números s’expliquen, 
en part, per la millora que han 
viscut les instal·lacions de Sant 
Oleguer, amb l’actuació per 
les fuites d’aigua derivades de 
problemes estructurals amb el 
col·lector. A més, la possibili-
tat de comprar les entrades per 
accedir a la Bassa a través d’in-
ternet també hauria repercutit 
positivament en aquests resul-
tats. La resta de piscines també 
han guanyat usuaris gràcies, 
segons Reyes, a les diferents 
onades de calor registrades. 
Les piscines de Campoamor i 
Olímpia estaran obertes fins 
l’11 de setembre.

Rècord de 
banyistes a 
les piscines 
municipals

teixa tendència a la baixa es viu 
a la Formació Professional, amb 
4.300 alumnes; 250 menys que 
el curs anterior. Tot plegat, mal-
grat que la ciutat té l’oferta d’FP 
més àmplia de la comarca, amb 
cicles de 17 de les 21 famílies pro-
fessionals possibles.

La nota positiva 

és que s’ha pogut 

reduir la ràtio 

d’alumnes per 

aula fins al 27,8
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NÚRIA GARCÍA 

@NGARCIAMATAS

S
abadell estrenarà el Museu 
Aeronàutic de Catalunya el 
pròxim diumenge 8 de se-

tembre, quan les instal·lacions ubi-
cades a l’Aeroport s’obriran per pri-
mer cop al public. L’equipament, 
que recollirà el llegat de l’aviació 
catalana, serà l’únic de tot l’Estat 
que disposarà d’una col·lecció en 
vol i una altra d’estàtica que inclou 
peces de motors, instrumentació 
i rèpliques d’avions de principi 
del segle XX. El nou equipament, 
gestionat per la Fundació Parc Ae-
ronàutic de Catalunya, no estarà 
obert tots els dies, sinó coincidint 
amb les jornades de portes obertes 
que es fan a l’aeròdrom. “Els dies 

Aquest és l’espai on s’ubica el 

Museu Aeronàutic | Roger Benet

de portes obertes es podran veure 
fins a deu aeronaus que tenen im-
portància històrica i volaran davant 
del públic”, explica Daniel Ventura, 
president de la Fundació. S’hi po-
dran descobrir avionetes Bucker 
Jungmann alemanyes; l’enorme 
Antonov soviètic de sis tones o 
l’únic Súper Saeta espanyol que 
queda en vol a Europa.

En una segona fase, el Museu 
Aeronàutic incorporarà interac-
tivitat en el seu conjunt, així com 
realitat augmentada, virtual o si-
muladors amb gravacions de 360 
graus fetes des de les mateixes avi-
onetes exposades. També resten 
pendents les obres per habilitar 
l’accés nord de l’Aeroport de Saba-
dell, uns treballs que milloraran la 
conexió amb la instal·lació. 

El Museu Aeronàutic engega 
el vol per Festa Major
La Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya inaugura les instal·lacions 

de l’Aeroport de Sabadell aquest divendres
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La producció 
del vi Arraona 
augmenta un 25%
A finals d’agost va començar la 

verema al Parc Agrari de Sabadell

PERE GALLIFA 

@PERE_GALLIFA

E
ntre les principals nove-
tats del Parc Taulí hi ha 
la possibilitat de practi-

car extraccions de queixals del 
seny a les consultes externes 
de Maxil·lofacials, a Santa Fe, 
un edifici on s’han fet diversos 
trasllats de consultes. Les noves 
de Salut Mental s’han situat a la 
nova planta F, on també s’ubica-
ran les de Neurologia. En canvi, 
les consultes externes de Der-
matologia pujaran a la primera 
planta, mentre que les d’acci-
dents de trànsit s’ubicaran a la 
planta baixa.

Pel que fa a l’edifici Taulí s’ha 

P.G.

A
questa temporada es 
preveu una bona co-
llita al Parc Agrari sa-

badellenc, amb més quantitat de 
fruita que l’any passat: fregant 
els 6.000 quilos, que donaran 
most per fer 4.000 ampolles de 
vi Arraona, el que suposarà un 
augment del 25% de la produc-
ció respecte a l’any passat.

Aquesta tardor, es trauran al 
mercat les ampolles del vi de la 
collita de l’any passat. Les no-
vetats més importants, aquesta 
temporada, seran en el tipus de 
vi negre, en el qual s’ha “buscat 
una sobre-maduració, perquè 
ens donava unes acideses molt 

Es preveu un bon any a la collita 

sabadellenca | Roger Benet

El Taulí comença el curs amb nous 

equipaments | Roger Benet

elevades i eren bastant difícils 
d’entendre”, ha explicat Iñigo 
Haughey, enòleg del Celler de 
Can Calopa. També ha dit que el 
vi Arraona negre d’aquest any se-
rà el millor que han produït fins 
ara: un negre menys rude, sense 
fusta, sense astringència, que no 
asseca el paladar.

Millores al Taulí 
pel nou curs 
Les reformes es produeixen quan la 

pressió assistencial disminueix

pintat i emplafonat la planta 9, 
s’han canviat els capçals dels llits 
i s’han renovat dos controls d’in-
fermeria.

Aquestes actuacions se sumen 
a les obres de les sales de reanima-

ció post anestèsia, les dues noves 
plantes d’Urgències, i els banys de 
les habitacions de la 3a planta del 
Centenari.
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DIVENDRES 6
De 16 a 21 h
12è OBERT INTERNACIONAL 
D’ESCACS CIUTAT DE SABADELL

Pavelló Municipal de Cal Balsach

Informació i inscripció als telèfons 681 28 

72 54 i 619 30 46 89.

De 17.30 a 21.30 h
ESCENARI GRUPS NOVELLS

Eix Macià, escenari petit

18 h
XOCOLATADA de mercat

Mercat Central

Fins esgotar existències

18 h
19è CAMPIONAT DE TENNIS 
DE FESTA MAJOR

Cercle Sabadellès 1856, ctra. de 

Bellaterra, km 5,10

Inscripcions fins al 4 de setembre 

al telèfon 93 721 51 54 o a www.

cerclesabadelles.cat 

100 places. Activitat no gratuïta

 18 h
18è CAMPIONAT DE PÀDEL 
DE FESTA MAJOR

Cercle Sabadellès 1856, ctra. de 

Bellaterra, km 5,10

Inscripcions fins al 4 de setembre al 

telèfon 

93 721 51 54 o a www.cerclesabadelles.

cat

64 places. Activitat no gratuïta

De 18 a 22 h
16è OPEN D’ESQUAIX DE FESTA MAJOR

Club Tennis Sabadell, c. de Prat de la 

Riba, 91

Inscripcions fins al 4 de setembre a les 20 

h al telèfon 93 726 45 00

De 19 a 20.30 h
ZUMBA AL CARRER

Piscines Municipals Joan Serra, rda. 

Bellesguard, 13

Informació i inscripcions a les Piscines 

Municipals Joan Serra i al telèfon 93 712 

23 68

De 19.30 a 23 h
53è TORNEIG DE TENNIS 
TAULA DE FESTA MAJOR

Sala Tennis Taula Cal Balsach, c. de 

Maria de Bell-lloc, 35

Categoria Absoluta Federada. 

Inscripcions: https://www.falconstt.cat 

20.30 h
CINEFÒRUM: BRAVE (Indomable)

CSA L’Obrera, av. de Barberà, 142

 21 h
CAMPIONAT BILLAR POOL-51 
DE FESTA MAJOR

Snooker Sabadell, c. de Vilarrúbias, 114

Categoria lliure. Inscripcions: 93 726 12 68

21.30 h
RECITAL DE POESIA, amb 
POESIA A TRENC D’ALBA

Casal Pere Quart, Rambla, 69

P R O G R A M A
DESPERTAR DE LA FESTA MAJOR

18 h
DESPERTAR DE FESTA MAJOR: CONCURS 
DE VOLTES DEL BALL DEL RODET

Pl. de Sant Roc

- Pinta el teu Rodet, el capgròs de festa 

major.

- Fem voltar la germaneta del Rodet, la 

bobina, amb els més petits de la ciutat.

- Prova de fer tantes voltes com puguis en 

mig minut amb el Rodet posat.

19.30 h
DESPERTAR DE FESTA MAJOR: 
CERCAVILA DE GEGANTS I 
CAPGROSSOS DE LA CIUTAT

Pl. de Sant Roc

Desperta els gegants i desperta la festa.

Els geganters i els músics de totes les 

colles de gegants de Sabadell s’uneixen per 

portar els gegants de la ciutat. 

Recorregut de la cercavila: l’Estruch, c. 

de Sant Isidre, c. de l’Agricultura, rda. de 

Zamenhof, pl. de Granados, c. de Gràcia i 

pl. de Sant Roc.

19.30 h
DESPERTAR DE FESTA MAJOR: 
BALL DEL RODET

Pl. de Sant Roc

Salves de morter i les voltes del 

guanyador/a del concurs del Rodet.

Gaudeix d’una dansa popular molt nostra i 

per a tots els públics.

20.15 h
DESPERTAR DE FESTA MAJOR: 
PILARS D’INICI DE FESTA MAJOR

Pl. de Sant Roc

20.30 h
DESPERTAR DE FESTA MAJOR: 
CERCAVILA DE DIABLES

Pl. de Sant Roc

Recorregut: pl. de Sant Jaume, c. de Sant 

Jaume, pl. de les Marquilles, c. de Sant 

Quirze, c. de Joan Maragall, c. de l’Advocat 

Cirera i pl. de Sant Roc.

21 h
PREGÓ DE FESTA MAJOR
Amb Mirna Lacambra

Pl. de Sant Roc

21.15 h
LA MÚSICA ÉS LA FESTA. ESPECTACLE 
D’INAUGURACIÓ de Festa Major

Pl. de Sant Roc

Sent, vibra i emociona’t amb la música.

21.30 h
SABAFLAIX GEGANT

Pl. de Sant Roc

Vols una polsera lluminosa? Vine a la 

cercavila nocturna de gegants, regalarem 

polseres fluorescents a tothom. 

Recorregut: c. de Gràcia, c. de Sant Antoni, 

c. de Jesús, c. de les Valls, pl. de l’Àngel, c. 

de Marià Fortuny, c. de la Borriana, pl. del 

Pedregar, c. del Pedregar, c. de Sant Joan i 

la Casa Duran.

21.30 h
LA BODEGUITA DEL RAVAL

C. de Raval de Fora, 43

Tapes i begudes a ritme cubà amb el 

trio YAREY, a la seu del Casal d’Amistat 

Catalano-Cubà de Sabadell.

21.30 h
TALLER DE DRAWIO amb Lina Bautista

L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140. Al taller 1

21.45 h
MARXA DE TORXES

Passeig de Manresa, via de Massagué, 

ronda de Zamenhof fins a l’Eix Macià.

Arribada a l’escenari de l’Espai Barraques 

cap a les 23 h, on es llegirà el manifest.

22 h
KAGUAMA. MÚSICA ELECTRÒNICA 
AMB DJ SIM i DJ JULESTHERITEN

C. del Mestre Rius

22 h
BALLADA POPULAR DE SWING

Pl. de l’Àngel

22 h
LA VIE EN ROSE, dansa amb 
la cia. Mar Gómez

L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140. A la Vela

22 h
MILONGA SOCIAL amb Marcelo 
Mercadante Quinteto

Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

• De 22 a 23 h - Ball amb Dj

• 23 h - Primera part Marcelo Mercadante

• 00.15 h - Ball amb Dj

• 01 h - Segona part Marcelo Mercadante

22.30 h
JUDIT NEDDERMANN presenta “NUA”

Pl. de Sant Roc

23 h
MASIA DE CAN RULL. MÚSICA DJ

Av. de Lluís Companys, 69

23 h
SOCABOTA. MÚSICA DJ

C. de la Borriana

23 h
ARRIBADA MARXA DE TORXES 
I LECTURA DE MANIFEST

Eix Macià, escenari petit

23.50 h
CRONOPIOS, música per remoure, 
per encendre i matar silencis

Al pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

1.30 h
JAZZWOMAN, hip-hop

Al pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

Ni en conill de vellut ni en pardalet: la 

rapera de València es reencarna en 

partera per ensenyar les urpes. Formada 

al conservatori com a saxofonista i com a 

músic de xaranga, JazzWoman troba en 

el hip-hop la manera de lluitar contra les 

injustícies i el masclisme.

NIT ELECTRÒNICA

22 h
CONCERT DE CANDELA ROOTS

Eix Macià, a l’EspaiConcert

23.15 h
ESPECTACLE DE FOC amb 
les Bruixes del Nord

Eix Macià, escenari petit

23.30 h
CONCERT DE 31 FAM I 
FLASHY ICE CREAM

Eix Macià, a l’EspaiConcert

31 FAM han tret el seu primer disc i ja 

sonen a Los 40, Flaixbac i a les llistes 

urbanes d’Spotify. 

01 h
CONCERT DE BLANCA ROSS

Eix Macià, a l’EspaiConcert

DISSABTE 7
9 h
11a Edició XII HORES FUTBOL

Pavelló Municipal de Cal Balsach

Inscripcions al telèfon 675 88 87 21

De 9 a 14 h
IV BLITZ INTERNACIONAL D’ESCACS

Pavelló Municipal de Cal Balsach

Informació i inscripció als telèfons 681 28 

72 54 i 619 30 46 90.

10 h
18è CAMPIONAT DE PÀDEL 
DE FESTA MAJOR

Cercle Sabadellès 1856, ctra. de Bellaterra, 

km 5,10

64 places. Inscripcions fins al 4 de 

setembre al telèfon 93 721 51 54 o a www.

cerclesabadelles.cat 

10 h
19è CAMPIONAT DE TENNIS 
DE FESTA MAJOR

Cercle Sabadellès 1856, ctra. de Bellaterra, 

km 5,10

100 places. Inscripcions fins al 4 de 

setembre al telèfon 93 721 51 54 o a www.

cerclesabadelles.cat

A les 10 h, 11.30 h, 17 h i 18.30 h
TEATRE DE TITELLES. ELS 3 PORQUETS

Teatre Arlequí, c. del Sol, 188

Aforament limitat a 50 persones. Entrada 

lliure (+ de 2 anys)

Dues sessions de matí i dues de tarda.

IV APLEC DE FESTA MAJOR - FIDEUÀ

10 h
IV APLEC DE FESTA MAJOR - FIDEUÀ

Parc de Catalunya, esplanada al costat de 

la pl. d’Ernest Lluch

Pots portar la teva carmanyola o bé gaudir 

de la ja tradicional fideuà de Festa Major 

compartint l’espai i les actuacions que 

amenitzaran la jornada.

Disponibilitat de fideuà per a persones 

celíaques. Preguntar a les taquilles.

- 10 h Venda de tiquets per a la fideuà.Preu: 

2 e (una ració de fideuà, beguda i cafè).

- 12.30 h Espectacle d’animació amb “Els 

més Tumàcat”.

- 14 a 15.30 h Servei de fideuà.

- 16 h Ball amb Clau de Folk.

12.30 h
IV APLEC DE FESTA MAJOR “LA 
FESTA DELS MÉS TUMÀCAT” 
amb la cia. Més Tumàcat

Parc de Catalunya, a la clariana de la 

pineda

 FMSBD19
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16 h
IV APLEC DE FESTA MAJOR - FIDEUÀ: 
SOBRETAULA AMB ACORDIONS

Parc de Catalunya, esplanada al costat de 

la pl. d’Ernest Lluch.

De 10 a 13 h
10a JORNADA DE TIR AMB AIRE 
COMPRIMIT, DE FESTA MAJOR

Club de Tir Sabadell, ctra. de Bellaterra, s/n

Per informació truqueu al telèfon 93 711 24 07

De 10 a 13 h i de 16.30 a 20 h
53è TORNEIG DE TENNIS 
TAULA DE FESTA MAJOR

Sala Tennis Taula Cal Balsach, c. de Maria 

de Bell-lloc, 35

Categories: de 8 a 12 anys; de 12 a 16 

anys / Categoria Absoluta no Federada. 

nscripcions: https://www.falconstt.cat 

De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
JORNADES DE ROL AMB EL 
REFUGIO DEL SÁTIRO

Casal Pere Quart, Rambla, 69

Dissabte i diumenge 

De 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h
VISCA LA CANALLA! Jocs i 
tallers amb l’Obrador

Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la 

Biblioteca Vapor Badia)

LABERINTS D’AIGUA

De 10 a 17.30 h
BATEJOS DE SUBMARINISME EN PISCINA

Piscina del Poliesportiu Municipal Cal 

Marcet, c. de Riu-sec, 54

Inscripcions: 640 726 419/secretaria@

unisub-sabadell.org

De 10 a 19 h
SABA-TIC, Mostra interactiva d’eines 
tecnològiques innovadores

Jardí de l’Espai Cultura Unnim, c. d’en Font

Demostracions i tallers d’electrònica, 

hologrames, robots, nanodrons, escape 

room virtual i molt més.

Més informació: http://web.sabadell.cat/

innovacio

10.30 h
TALLER DE SARDANES 

Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

De 10.30 a 14.30 h
TALLER D’AUTODEFENSA FEMINISTA

L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140. A la Sala 2

Taller gratuït. Inscripcions i més informació: a 

partir del 26 d’agost a SIAD, c. de Vidal, 146, 

a genere@ajsabadell.cat o al tel. 93 724 61 68

11 h
TALLER DE DANSES TRADICIONALS 
I DEL BALL DE LA BOLA

11 h
QUÈ ÉS UN TRABUCAIRE?
Taller infantil per conèixer el món dels 

trabucaires.

11 h
JOCS D’ARREL TRADICIONAL

Racó del Campanar

Activitat intergeneracional on els més petits 

juguen amb la gent gran a jocs tradicionals.

11 h
FES-TE DE L’ÍNDIA

Pl. del Vallès

Exhibició de Bollywood, bhangra, 

bollyzumba i masterclass.

Inclou: taller de tatuatges d’henna, mehndi, 

tallers infantils i estand informatiu.

11 h
TALLERS DE BRUIXES I DIABLES

Mercat Central

- d’11 a 13 h tallers amb places limitades

- a les 12 h desfilada de tabals

Hi col·labora: Arca temàtica 

D’11 a 13.30 h
8a FESTA DELS MINI SOCIS, nens i gossos

Pl. del Doctor Robert

Festa oberta a tothom, amb jocs, tallers 

infantils, gimcana per parelles (nen/a amb el 

seu gos/sa), animació infantil, desfilada de 

gossos per adoptar i col·locació d’un estand 

de la Protectora per donar a conèixer als 

ciutadans la tasca que fa i com poden 

col·laborar-hi.

Per a més informació: info.voluntariat@

protectorasabadell.org

D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
VII PLATÓ FOTOGRÀFIC 
DE FESTA MAJOR

Vestíbul de l’Ajuntament

Vine amb la teva família o els teus amics i 

fes-te una foto de record!

11 h i 17.30 h
CIRC EN FAMÍLIA amb 
l’associació Tub d’assaig

L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140 (a la sala 1)

Durada: 2 hores

Recomanat per a més grans de 4 anys. Cal 

portar roba còmoda. Recollir inscripció una 

hora abans del començament del taller a les 

taquilles de l’Estruch.

11.30 h
BICITAPA

Eix Macià

Recorregut pel centre de Sabadell amb 

bicicleta, fent un tastet de tapes amb 

votació final.

Inici a l’Eix Macià: ronda Ponent, c. de Sant 

Jordi, c. del Comte Jofre: Can Capablanca, 

ctra. de Terrassa, c. de Puigcerdà, c. de Joan 

Plans, c. de l’Estrella: La Microcerveseria, 

c. de Calderón, c. de la Unió, c. de Joan 

Plans, pl. de Sant Jaume, Mercat Central: 

Toc al dos, c. de l’Advocat Cirera, pl. de 

l’Ajuntament, pg. de la Plaça Major: El llit, c. 

d’en Font, pl. de les Marquilles i pl. del Gas: 

La teteria. 

11.30 h
BOTELLERIA SANT JAUME. 
VERMUT MUSICAL

C. de Colom (Mercat Central)

Hi col·labora: Cervesa artesana de Sabadell

11.45 h
VISCA LA CANALLA! SATSUMA 
3.0 amb la cia. Scura

Pl. de l’Àngel

Espectacle itinerant des de la pl. de l’Àngel, 

pg. de Manresa, pg. de la Plaça Major, pl. del 

Doctor Robert, Rambla, c. de la República 

i c. de les Tres Creus fins a la Biblioteca 

Vapor Badia.

12 h
BALBOA I OLUT. VERMUT ELECTRÒNIC

Pl. de Ricard Simó i Bach

12 h
TALLER DE CASTELLS

Eix Macià

12 h
SARDANES AMB LA COBLA SABADELL

Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

12 h
ELECTRO-VERMUT DE L’EMBASSA’T

Pl. de Miquel Crusafont

De 12 a 14 h
FAMILIA’RT, tallers i activitats didàctiques

Museu d’Art, c. del Doctor Puig, 16

Espais estables de lliure accés, amb 

activitats dirigides per a nens i nenes de 

0 a 99 anys sobre la Casa Fàbrica Turull 

i sobre la Col·lecció 1875-1936. Exposició 

permanent 

12.30 h
VISCA LA CANALLA! A 
L’ABORDATGE! amb la cia. Scura

Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la 

Biblioteca Vapor Badia)

De 12 a 20 h
CAMPIONAT BILLAR POOL-51 
de Festa Major

Snooker Sabadell, c. de Vilarrúbias, 114

Inscripcions al telèfon 93 726 12 68

16 h
IV APLEC DE FESTA MAJOR - FIDEUÀ: 
SOBRETAULA AMB ACORDIONS

Parc de Catalunya, esplanada al costat de 

la pl. d’Ernest Lluch.

16.30 h
ANIMACIÓ INFANTIL

Eix Macià, escenari petit

17 h
TALLER DE CIRC AMB SABACIRC
Eix Macià, escenari petit

17 h
TIRADA DE BITLLES CATALANES
Pl. de Frederic Mompou

 

De 17 a 20.30 h
VISCA LA CANALLA! Jocs i 
tallers amb l’Obrador

Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la 

Biblioteca Vapor Badia)

CERCAVILA DE FESTA MAJOR

17.45 h
ANUNCI DE LA CERCAVILA 
AMB ELS TRABUCAIRES

Pl. de la Creu Alta

Sortida de la pl. de la Creu Alta, av. de 

l’Onze de Setembre, via de Massagué, c. de 

les Valls, pl. del Pi-pi, c. de Gràcia i pl. de 

Sant Roc.

Hi participen: Trabucaires de Gràcia 

18 h
CERCAVILA DE FESTA MAJOR

Pl. de la Creu Alta

Tabals, gralles, danses i foc. Les colles de 

cultura popular surten al carrer per arribar 

plegats a la pl. de Sant Roc on cadascuna 

fa el seu lluïment: pl. de la Creu Alta, av. de 

l’Onze de Setembre, via de Massagué, c. de 

les Valls, pl. del Pi-pi, c. de Gràcia i pl. de 

Sant Roc.

18 h
ACTUACIÓ CASTELLERA DE VIGÍLIA

Pl. de Sant Roc (en cas de pluja, al 

local dels Castellers de Sabadell, c. dels 

Emprius, 13).

Aixecada de castells tot esperant la 

cercavila

20 h
VERSOTS DE FESTA MAJOR amb 
el Ball de Diables de Sabadell

Pl. de Sant Roc

18 h
ELS ESCAMOTS DE L’OSV

C. de les Tres Creus. Davant de la 

Biblioteca Vapor Badia

18 h
PATI DE CONTES amb Rah-mon Roma

Museu d’Art, c. del Doctor Puig, 16

Narració i música sobre la Colla de Sabadell 

(+ de 4 anys)

18 h
PATI DE CONTES: ELS SONS 
ROBATS amb Eva González

Escola Bressol Cau Catau, pl. del Vallès, 13

(+ d’1 any)

18 h
PATI DE CONTES: EN BUM I EL TRESOR 
PIRATA amb la cia. Homenots

Casal Pere Quart, Rambla, 69

(+ de 3 anys)

18 h
BALLADA DE COUNTRY

Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

18 h
LA MUSA SE’N VA A LA PLAÇA

Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13

Visita dinamitzada sobre el Sabadell 

medieval.

Activitat familiar per a infants de 3 a 10 

anys. Places limitades, per ordre d’arribada.

 

18 h
TALLER DE TANGO ARGENTÍ

Mercat de Sant Joan, pl. de Sant Joan, 1

- Taller de 18 a 20.30 h

- Milonga de pràctiques de 20.30 a 22.30 h

Aforament limitat a 90 persones

18 h
FESTIVAL INFANTIL KIDS GAMES 2019

Parc de Catalunya, pl. de l’Argub

Jocs per trencar el gel, jocs d’experiència...

De 18 a 20 h
BÀSQUET AL CARRER PER A 
NENES I NENS (de 6 a 13 anys)

Pl. de la Creu Alta

Inscripció a www.creualtabasquet.cat

De 18 a 21 h
FAMILIA’RT, tallers i activitats didàctiques

Museu d’Art, c. del Doctor Puig, 16

Espais estables de lliure accés i gratuïts, 

amb activitats dirigides sobre la Casa 

Fàbrica Turull i sobre la Col·lecció 1875-1936. 

Exposició permanent.

18.30 h
VISCA LA CANALLA! REVOLUCIÓ 
amb la cia. Pentina el gat

18.30 h
BOLLYWOOD

Eix Macià, escenari petit

19 h
PARLA SABADELL

Casal Pere Quart, Rambla, 69

19 h
PATI DE CONTES: EL BUM I EL TRESOR 
PIRATA amb la cia. Homenots

Casal Pere Quart, Rambla, 69

(+ de 3 anys)

19 h
PATI DE CONTES: ELS SONS 
ROBATS amb Eva González

Escola Bressol Cau Catau, pl. del Vallès, 13

(+ d’1 any)

19 h
PATI DE CONTES amb Rah-mon Roma

Museu d’Art, c. del Doctor Puig, 16

Narració i música sobre la Colla de Sabadell 

(+ de 4 anys)

19 h
CORREBARS

Carrers i places de la ciutat. Inici al Casal 

Can Capablanca. 

Cal estar atents a les xarxes socials.

19.30 h
ELS ESCAMOTS DE L’OSV

Rambla, cantonada c. de Lacy

20 h
BALLADA POPULAR DE SWING

Pl. de l’Àngel

20 h
A SALTO ALTO - Entre gentilezas 
e extermínios, amb la cia. 
brasilera Circo No Ato

L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

De 20 a 21 h
BÀSQUET INCLUSIU

Pl. de la Creu Alta

Hi col·labora: ANDI

20.15 h
LECTURA TEATRALITZADA 
DE MITES GRECS

Nova Acròpolis, c. del Sol, 188
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20.30 h
DANSES D’ANDALUSIA amb l’Agrupació 
Andalusa San Sebastián de los Ballesteros

Pl. del Vallès

20.30 h
ELS ESCAMOTS DE L’OSV

Pl. de l’Imperial

21 h
SALTA,VOLA, GAUDEIX DEL CIRC!

L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140. A la Nau B.

• 21.30 h: Taller d’acrobàcies (minitramp, salts...)

• 22.45 h: Taller d’aeris (teles, trapezi)

Recomanat a partir de 12 anys. Cal dur roba 

còmoda. 

Recollir invitació dues hores abans del 

començament de l’espectacle a les taquilles 

de l’Estruch 

De 21 a 23 h
DANSA PER A TOTHOM amb 
l’Associació Moviment Expressió

L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140. Sala 1

Amb l’acompanyament en directe dels músics 

Cristian Torres (teclat) i Carrie Lewis (veu).

De 21 a 01 h
STREETBALL 3x3

Pl. de la Creu Alta

A partir de 16 anys. Informació i inscripcions 

a laballes@basquetsabadell.com i el mateix 

dia de 18 a 20 h.

21.30 h
DE FARRA, EN CONCERT

Eix Macià, escenari petit

21.30 h
DANSES DE MÚRCIA amb el 
Centro Regional de Murcia

Pl. del Vallès

21 h
RACÓ CUBÀ: SOPAR POPULAR

Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

Artesania, mojitos i gastronomia cubana.

Sopar típic cubà: pollastre al chilindrón 

amb amanida, arròs, frijoles i chicharritas. 

Postres, pa i beguda. Reserva de tiquets als 

telèfons 656 36 17 80 i 649 09 93 25.

22 h
RHAPSODY IN BLUE, amb la 
Banda de Música de Sabadell

Pl. de Sant Roc

22 h
KAGUAMA. MÚSICA ELECTRÒNICA 
AMB DJ ZODE 2 i DJ RIPPIN

C. del Mestre Rius

23 h
RACÓ CUBÀ: BALL AMB CARLOS CARO 
I L’ORQUESTRA SABOR CUBANO

Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

23 h
MASIA DE CAN RULL. MÚSICA DJ

Av. de Lluís Companys, 69

23 h
SOCABOTA. MÚSICA DJ

C. de la Borriana

23 h
BALL TRONERA AMB LA GLAMOUR BAND

Av. de la Concòrdia

23 h
SET DE MÚSICA ELECTRÒNICA 
amb Yansi Soler i Estel Boada

L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140. Al teatre

23.50 h
SANTA SALUT en concert

L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

1.30 h
LOS GANGLIOS presenten “Leyenda negra”

L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

LA NIT PER TOTHOM

20 h
OBESES: GIRA ESTEL·lAR presenta 
“Fills de les estrelles”

Eix Macià, a l’EspaiConcert

23.30 h
CORAZÓN, BEBE EN CONCERT

Eix Macià, a l’EspaiConcert

1.30 h
ALBERCOCKS

Eix Macià, a l’EspaiConcert

DIUMENGE 8
9 h
41a CURSA POPULAR, 14a MITJA 
MARATÓ CIUTAT DE SABADELL, 
1a MITJA MARATÓ PER RELLEUS 
I 7a CURSA DELS 14

Passeig de Sant Oleguer

3 curses en un mateix recorregut de 7 km 

(Cursa Popular amb 1 volta al circuit), 14 km 

(Cursa La dels 14, amb 2 voltes al circuit) i 

21 km (Mitja Marató amb 3 voltes al circuit i 

un total de 21.097 metres).

A més, en l’edició d’enguany s’introdueix 

la 1a Mitja Marató per relleus en els formats 

següents:

- Equip masculí

- Equip femení

- Equip mixt MMF (2 homes + 1 dona)

- Equip mixt MFF (1 home + 2 dones)

Sortida i arribada: pg. de Sant Oleguer

9 h
11a EDICIÓ XII HORES FUTBOL

Pavelló Municipal de Cal Balsach

Inscripcions al telèfon 675 88 87 21

9 h
CONCENTRACIÓ CLUB 600 SABADELL

C. de Pi i Margall, davant del c. de Lluís

- de 9 a 9.30 h: obertura d’inscripcions per 

participar en la gimcana

- de 10.30 a 12.30 h: gimcana i lliurament de 

trofeus

10 h
11a GIMCANA FOTOGRÀFICA 
DE FESTA MAJOR

Carrers i places de la ciutat

Inscripcions: seu de Càmera Club, al c. de 

Sant Joan, 20, de 10 a 10.45 h. Activitat 

no gratuïta. Informació i bases: www.

cameraclubsabadell.cat

10 h
GALEJADA DE TRABUCAIRES

Pl. de Clara Campoamor (abans pl. 

d’Antoni Llonch)

10 h, 11.30 h, 17 h i 18.30 h
TEATRE DE TITELLES. ELS 3 PORQUETS

Teatre Arlequí, c. del Sol, 188

Aforament limitat a 50 persones. Entrada 

lliure (+ de 2 anys)

Dues sessions de matí i dues de tarda.

De 10 a 13 h
XVIII EXHIBICIÓ DE MODELISME NAVAL

Parc de Catalunya, al llac

De 10 a 13.30 h
BATEJOS DE SUBMARINISME EN PISCINA

Piscina del Poliesportiu Municipal Cal 

Marcet, c. de Riu-sec, 54

Inscripcions: 640 726 419/secretaria@

unisub-sabadell.org 

De 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h
VISCA LA CANALLA! Jocs i 
tallers amb l’Obrador

Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la 

Biblioteca Vapor Badia)

LABERINTS D’AIGUA

11 h
GRAN FESTA IRLANDESA AMB 
L’ORQUESTRA CELTA DE BARCELONA

Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

D’11 a 13 h
TALLER AMB FORQUES DE CAN DEU

Eix Macià, escenari petit

11.30 h
LA MUSA I ELS MOSAICS

Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13

Visita dinamitzada sobre un taller romà 

de mosaics. Activitat familiar per a infants 

de 3 a 10 anys. Places limitades, per ordre 

d’arribada.

11.30 h
14a CURSA POPULAR 
INFANTIL DE SABADELL

Passeig de Sant Oleguer

Inscripcions a www.sabadell.cat o www.

mitjasabadell.cat

Sortida i arribada de les curses: pg. de Sant 

Oleguer. Punt de concentració: Escola dels 

Salesians. 

D’11.30 a 14 h i de 17 a 20.30 h
LA FESTA DE PUNTA A PUNTA

Jocs tradicionals, esportius i música en 

acústic

JOCS TRADICIONALS I JOCS ESPORTIUS:

D’11.30 a 14 h
Jocs tradicionals de fusta, jocs de taula, 
de gran mida (bitlles, corda, billars, 
laberints, la xarranca, la granota...), jocs 
esportius com menjaboles, cursa de 
sacs, esquís cooperatius, hula hop...
- Entre pl. del Pi i c. de Balaguer

- Entre av. de la Concòrdia i c. de Muntaner

- Entre av. de Barberà i pl. del Mestre Planes

- Entre pl. de Barcelona i pl. de la Creu de 

Barberà

MÚSICA EN ACÚSTIC

De 12 a 14 h

Música al carrer simultàniament en els 4 

trams de la Festa de Punta a Punta.

- Entre pl. del Pi i c. de Balaguer

- Entre av. de la Concòrdia i c. de Muntaner

- Entre av. de Barberà i pl. del Mestre Planes

- Entre pl. de Barcelona i pl. de la Creu de 

Barberà

12 h
ACTIVITATS AMB ELS 
GEGANTS DE GRÀCIA

Eix Macià, escenari petit

12 h
PATI DE CONTES DE HANS CHRISTIAN 
ANDERSEN amb Eva González

Casal Pere Quart, Rambla, 69

(+ de 3 anys)

12 h
CONCERT DE CORALS GRANS

Pl. del Vallès

Coral del Casal de Torre-romeu, direcció: 

Laura Campella; Coral Alegria, direcció: 

Montserrat Gurri; Coral Les Cardines, 

direcció: Àngels Medrano.

12 h
JORNADA CASTELLERA DE 
FESTA MAJOR amb els Minyons de 
Terrassa, els Castellers de Barcelona 
i els Castellers de Sabadell

Pl. de Sant Roc (En cas de pluja, l’actuació 

es farà a la Fira Sabadell)

12 h
BALBOA I OLUT. VERMUT ELECTRÒNIC

Pl. de Ricard Simó i Bach

12 h
PATI DE CONTES: BIBLIÒFILUS 
amb Ruskus Patruskus

Museu d’Art, c. del Doctor Puig, 16

(+ de 3 anys)

De 12 a 14 h
FAMILIA’RT, tallers i activitats didàctiques

Museu d’Art, c. del Doctor Puig, 16

12.30 h
CERCAVILA CLUB 600 DE SABADELL

C. de Pi i Margall, davant del c. de Lluís

12.30 h
VISCA LA CANALLA! “PELL DE 
GALLINA” amb la cia. Sac Espectacles

Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la 

Biblioteca Vapor Badia)

13 h
PATI DE CONTES DE HANS CHRISTIAN 
ANDERSEN amb Eva González

Casal Pere Quart, Rambla, 69

(+ de 3 anys)

13 h
PATI DE CONTES: BIBLIÒFILUS 
amb Ruskus Patruskus

Museu d’Art, c. del Doctor Puig, 16

(+ de 3 anys)

13.30 h
APERITIU I DINAR amb les cooperatives 
El Teixit de la Terra i El Rodal

Eix Macià

Cal tenir tiquet prèviament. Més info a les 

xarxes!

16 h
MICRO OBERT

Eix Macià, escenari petit

De 16 a 21 h
XII OBERT INTERNACIONAL 
D’ESCACS “CIUTAT DE SABADELL”

Pavelló Municipal de Cal Balsach

Informació i inscripció als telèfons 681 28 72 

54 i 619 30 46 89.

17 h
VISCA LA CANALLA! “DELL’ARTE” 
amb la cia. Alea Teatre

C. de Gràcia

De 17 a 20.30 h
LA FESTA DE PUNTA A PUNTA
Jocs tradicionals, jocs esportius, música en 

acústic, pati de contes, swing i escamots de 

l’OSV.

JOCS TRADICIONALS I JOCS ESPORTIUS:
De 17 a 20 h
Jocs de taula (bitlles, corda, billars...), 

menjaboles, cursa de sacs, esquís 

cooperatius...

• Entre pl. del Pi i c. de Balaguer

• Entre av. de la Concòrdia i c. de Muntaner

• Entre av. de Barberà i pl. del Mestre Planes

• Entre pl. de Barcelona i pl. de la Creu de 

Barberà

PATI DE CONTES
De 18 a 20 h
• Pati de l’escola d’adults de la Concòrdia

• Pl. del Mestre Planes

CLASSE OBERTA DE SWING
A les 19 h simultàniament
• Pl. del Pi 

• Pl. de Barcelona

ESCAMOTS DE L’OSV 
• A les 18 h: pl. de la Creu de Barberà

• A les 19 h: pl. de la Creu Alta

• A les 20 h: c. de Balaguer cantonada av. 

de Matadepera

A les 20 h
ACTUACIÓ DE VAISE & ALEXA
 Pl. de la Creu de Barberà

MÚSICA EN ACÚSTIC

De 20.30 a 22 h

Música al carrer simultàniament en els 4 

trams de la Festa de Punta a Punta.

• Entre pl. del Pi i c. de Balaguer

• Entre av. de la Concòrdia i c. de Muntaner
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• Entre av. de Barberà i pl. del Mestre Planes

• Entre pl. de Barcelona i pl. de la Creu de 

Barberà

De 17 a 20.30 h
VISCA LA CANALLA! Jocs i 
tallers amb l’Obrador

Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la 

Biblioteca Vapor Badia)

18.30 h
VISCA LA CANALLA! “EXPLOSIVE” 
amb la cia. La Cremallera

Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la 

Biblioteca Vapor Badia)

18 h
TITIUS, GARROTINS I MENJAFLAMS

Eix Macià, escenari petit

Segueix improvisant receptes amb flams, vi 

i sidra dalt de l’escenari.

18 h
PASSEJADA I EXPOSICIÓ DE 
MOTOS CLÀSSIQUES

Pl. de les Dones del Tèxtil (abans pl. de 

l’Alcalde Marcet)

18 h
CONCERT DE LA BANDA DE 
MÚSICA DE SABADELL

A la glorieta del Parc Taulí

18.15 h
SEGUICI DEL BALL DE LA BOLA

Casa Duran, c. del Pedregar, 7

18.30 h
22è BALL DE LA BOLA

Pl. de Sant Roc

18.30 h
DANSES DEL PERÚ amb l’Associació 
Peruana de Sabadell

Pl. del Vallès

19 h
XOCOLATA EXPRESS en viu!

L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

19 h
PATI DE CONTES: EN BUM I EL 
LLIBRE MÀGIC DE LES FADES 
amb la cia. Homenots
 Escola Bressol Cau Catau, pl. del Vallès, 13

(+ de 3 anys)

19 h
PATI DE CONTES: BIBLIÒFILUS 
amb Ruskus Patruskus

Pati del Museu d’Art, c. del Doctor Puig, 16 

(+ de 3 anys)

19 h
CLASSE OBERTA DE SWING

Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

De 19 a 20 h
FOC!

Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13

Demostració d’encesa de foc utilitzant 

tècniques tradicionals.

Places limitades, per ordre d’arribada.

19.30 h
DANSES DE LLATINOAMÈRICA amb 
l’Asociación Latinoamericana de Sabadell

Pl. del Vallès

CERCAVILA 

20 h
TABALADA

Pl. de la Creu Alta

21 h
CERCAVILA INFERNAL

22.30 h
MERCAT DEL FOC
 Mercat Central

20 h
BALLADA DE SWING AMB ELS 
WHOOPEE HOPPERS
 Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

20 h
POEMES D’AMOR amb Papers de Versàlia
 Casal Pere Quart, Rambla, 69

20.30 h
DANSES DE L’ARAGÓ amb el 
Centro Aragonés de Sabadell
 Pl. del Vallès

22 h
SARDANES AMB LA COBLA JOVENÍVOLA
 Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

22 h
KAGUAMA. MÚSICA ELECTRÒNICA 
AMB DJ BIGVIC i DJ IVAN OVICH
 C. del Mestre Rius

22 h
D’KANTAKA. KARIME AMAYA & STATE 
FLAMENCO
 Pl. de Sant Roc

23 h
MASIA DE CAN RULL. MÚSICA DJ
 Av. de Lluís Companys, 69

23 h
CANTADA D’HAVANERES amb 
Havaneres Ultramar i Cavall Bernat
 Pl. del Vallès

23 h
CONCERT DE LA COORDINADORA 
DE MÚSICS DE SABADELL
 L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

• 23 h: Firewood Band

• 24 h: Salada Group

23 h
BALL TRONERA AMB LA TROPICAL
 Pl. del Mestre Planas

LA NIT DE BARRAQUES

22 h
CONCERT DE MABEL 
FLORES & La Kaganyó
 Eix Macià, a l’EspaiConcert

23.30 h
ESPECTACLE A PEU DE CARRER
 Eix Macià, a l’escenari petit

23.50 h
CONCERT DE ROBA ESTESA
 Eix Macià, a l’EspaiConcert

1.30 h
CONCERT DE CAN CANALLA
 Eix Macià, a l’EspaiConcert

DILLUNS 9
De 10 a 14 h
VISCA LA CANALLA! Jocs i 
tallers amb l’Obrador
 Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la 

Biblioteca Vapor Badia)

LABERINTS D’AIGUA

10.30 h
“ELS MENTIDERS” amb la cia. El Sidral
 Pl. de l’Àngel

10.30 h
15a GIMCANA INFANTIL AMB BICICLETES, 
activitat infantil (de 3 a 7 anys)
 Rda. de Ponent

A partir de les 10.30 h i fins a la finalització 

de la passejada.

De 10.30 a 12 h
GIMCANA DE FESTA MAJOR
 Rda. de Ponent

11 h
PASSEJADA POPULAR AMB 
BICICLETES I PATINS
 Rda. de Ponent

11 h
TROBADA DE PUNTAIRES
 Rambla / c. d’Antoni M. Claret

D’11 a 14 h
VII PLATÓ FOTOGRÀFIC 
DE FESTA MAJOR
 Vestíbul de l’Ajuntament

Per setè any consecutiu, la gent que passeja 

es podrà transformar per un moment en 

model.

Vine amb la teva família o els teus amics i 

fes-te una foto de record!

11.30 h
STENSYL. Taller de creació modernista
 Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13

Taller per a infants i adults

Places limitades, per ordre d’arribada.

11.45 h
“ELS MENTIDERS” amb la cia. El Sidral
 C. de les Tres Creus

12 h
SARAU amb Danses al Carrer
 Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

12 h
BALBOA I OLUT. VERMUT ELECTRÒNIC
 Pl. de Ricard Simó i Bach

De 12 a 14 h
FAMILIA’RT, tallers i activitats didàctiques
 Museu d’Art, c. del Doctor Puig, 16

De 12 a 14 h
DE PUNTA A PUNTA
Teatre de carrer i animació, escamots de 

l’OSV i música en acústic

TEATRE DE CARRER I ANIMACIÓ

De 12 a 14 h
 Itinerants i espectacles d’animació 

simultàniament en els 4 trams de la Festa 

de Punta a Punta.

 

ESCAMOTS DE L’OSV 
- A les 11.30 h: pl. de Barcelona

- A les 12.30 h: c. de Pi i Margall

- A les 13.30 h: av. de la Concòrdia

MÚSICA EN ACÚSTIC

De 12 a 14 h
Música al carrer simultàniament en els 4 

trams de la Festa de Punta a Punta.

12.30 h
“LA GRAN FESTA” amb la 
cia. Encara farem salat
 Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la 

Biblioteca Vapor Badia)

Música, ball i més! No s’hi val a estar parat!

De 16 a 21 h
XII OBERT INTERNACIONAL 
D’ESCACS CIUTAT DE SABADELL
 Pavelló Municipal de Cal Balsach

Informació i inscripció als telèfons 681 28 72 

54 i 619 30 46 89.

16.30 h
TALLER DE SEVILLANES 
amb Clemen Sevilla
 Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

CERCAVILA DE GEGANTS

17 h
TALLER DE GEGANTS
  Racó del Campanar

17 h
PLANTADA DE GEGANTS
 Racó del Campanar

18.30 h
CERCAVILA GEGANT
 Carrers i places de la ciutat

Plantada de gegants al Racó del Campanar.

Racó del Campanar, pl. del Doctor Robert, 

pl. de Sant Roc, c. de l’Advocat Cirera, c. 

de Joan Maragall, c. de Sant Quirze, pl. de 

les Marquilles, c. d’en Font, c. de l’Escola 

Industrial, pl. del Pi-pi, c. de Gràcia, c. de 

Sant Antoni, c. de Jesús, c. de les Valls, 

pl. de l’Àngel, c. de Marià Fortuny, c. de la 

Borriana, pl. del Pedregar, c. del Pedregar i 

pl. del Doctor Robert.

18 h
SARDANES AMB LA COBLA 
NOVA VALLÈS
 Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

18 h
PATI DE CONTES amb Rah-mon Roma
 Museu d’Art, c. del Doctor Puig, 16

Narració i música sobre la Colla de Sabadell 

(+ de 4 anys)

18 h
EL SABALLUT DE FERRO
 Eix Macià

Com calcularies el teu potencial físic 

després de la Festa Major? Vine, participa i 

comprova la magnitud de la tragèdia...

18 h
TALLER DE CASTELLS
 Pl. de les Dones del Tèxtil (abans pl. de 

l’Alcalde Marcet)

T’explicarem què és un folre, t’ensenyarem 

com es col·loca l’acotxador, veuràs com 

toquem la gralla, viuràs com es fan els 

castells.

De 18 a 20 h
FAMILIA’RT, tallers i activitats didàctiques
 Museu d’Art, c. del Doctor Puig, 16

Espais estables de lliure accés, amb 

activitats dirigides per a nens i nenes de 

0 a 99 anys sobre la Casa Fàbrica Turull 

i sobre la Col·lecció 1875-1936. Exposició 

permanent.

19 h
PATI DE CONTES amb Rah-mon Roma
 Museu d’Art, c. del Doctor Puig, 16

Narració i música sobre la Colla de Sabadell 

(+ de 4 anys)

19.45 h
CONCERT DE CORALS
 Pl. de Sant Roc

Tradicional cantada de corals amb Coral 

Talia, Coral Estrella Daurada i la Coral 

Tocasons.

De 20 a 24 h
CAMPIONAT BILLAR POOL-51 
DE FESTA MAJOR
 Snooker Sabadell, c. de Vilarrúbias, 114

Categoria Fèmines

Inscripcions al telèfon 93 726 12 68

20 h
BALLADA POPULAR DE SWING
 Pl. de l’Àngel

FI DE FESTA

22 h
CASTELL DE FOCS 
 Parc de Catalunya

22.15 h
BALL TRONERA AMB 
HOTEL COCHAMBRE
 Eix Macià

 AGENDA
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Exposicions 
per agafar aire 
durant aquesta 
Festa Major
El Museu d’Història i l’Acadèmia 

de Belles Arts inauguren 

exposicions aquests dies festius

Falstaff de Verdi va ser un dels 

èxits operístics de la temporada 

passada | Roger Benet

A.G.

L
a Festa Major presenta la 
seves exposicions. El Mu-
seu d’Història en té una 

sobre Modernisme i les flors, i 
una altra del Sabadell de la Guer-
ra Civil, i a més a l’Acadèmia de 
Belles Arts, una retrospectiva de 
40 anys d’obres de Montserrat 
Senserrich. Per a l’alcaldessa 
Marta Farrés “inaugurar les ex-
posicions és el primer acte de la 
Festa Major” i “per nosaltres és 
molt important aquest tret de 
sortida”. La instal·lació sobre el 
Modernisme es podrà veure fins 
al 8 de desembre, i consta d’una 
especial atenció als processos de 
fabricació de les diverses arts 
aplicades.  També es pot visi-
tar “1939: l’abans i el després. 
Sabadell 27 de gener de 1939”, 
que commemora els 80 anys de 

Dimarts es van presentar les primers 

exposicions de Festa Major | Roger Benet

la fi de la Guerra Civil. Organitza-
da per la Diputació de Barcelona 
i amb la col·laboració de l’Arxiu 
Històric de Sabadell, mostra una 
projecció de l’entrada de les tropes 
franquistes feta pel sabadellenc 
Josep Esteve Codina. Hi serà fins 
al 29 de setembre. A l’Acadèmia 
de Belles Arts de Sabadell es pot 
veure l’exposició “Fent camí”, que 
és una retrospectiva de 40 anys 
d’obres de Montserrat Senserrich. 
L’autora abasta ceràmica, pintu-
ra, dibuix i gravats. Algunes peces 
encara no s’han donat a conèixer 
i és una bona oportunitat per a 
redescobrir a l’artista sabadellen-
ca. L’espai d’exposició ocupa les 3 
sales del centre. Aquesta artista és 
deixeble de Lluís Clapés. El cen-
tenar d’obres exposades es podrà 
veure fins al dia 5 d’octubre.

abans de fer gira per Catalunya. 
Al febrer arribarà el títol més po-
pular de la temporada operísti-
ca. Serà La Traviata en què Giu-
seppe Verdi juga amb el mirall 
per fer “un retrat d’una societat 
hipòcrita”, com afirma Torrents. 
El llibret es basa en la història 
publicada quatre anys abans de 
l’estrena de l’òpera La dona de 
les camèlies d’Alexandre Du-
mas. Serà un text que també té 
un debut el tenor Albert Casals 
al paper d’Alfredo i la tornada 
de Maite Alberola a la platea. 
Només les passades temporades 
aquesta excel·lent soprano ja va 
representar els papers de Mimi a 

La Bohème i d’Elisabetta di Va-
lois a Don Carlo. L’any operístic 
acabarà al maig amb Macbeth, 
és un drama històric situat a Es-
còcia durant el segle XI. Per a  
Torrents té “tota la força de Sha-
kespeare” i es tracta d’un gran 
títol. El llibret el signa Giuseppe 
Verdi, el tercer compositor italià 
de la temporada, i compta amb 
una dupla de veus de la sopra-
no Maribel Ortega fent de Lady 
Macbeth, que repeteix al paper, i 
el baríton Toni Marsol debutant 
al paper de Macbeth.

ALEIX GRAELL 

@ALEIXGNN

U
na ventafocs obrirà la 
37a temporada dels 
Amics de l’Òpera de 

Sabadell. Aquest llibret de Gia-
como Rossini estrenat el 1817 a 
Roma -amb una inicial hostilitat 
del públic- és la tercera vega-
da que es representa a La Fa-
ràndula i el públic reconeixerà 
de seguida que no es basa en el 
conte popular. Però serà una es-
trena diferent. El passat mes de 
febrer va morir el vicepresident 
de l’entitat i marit de Mirna La-
cambra, Xavier Gondolbeu. “La 
pèrdua del Xavier ha suposat un 
buit molt gran a nivell personal, 
portem molt dins el seu record”, 
afirma Jordi Torrents, actual 
vicepresident de l’entitat i pre-
sentador del programa Parlem 
d’Òpera de Ràdio Sabadell. La 
Cenerentola serà la primera òpe-
ra de la temporada sabadellenca 
i comptarà amb la mezzosoprano 
Carol García al paper d’Angeli-
na. García aterra a Sabadell per 
primera vegada i és una cantant 
que comença a fer-se un nom en 
l’escena internacional. Serà a la 
ciutat entre el 23 i el 27 d’octubre 

Rossini i Verdi 
a la temporada 
de l’Òpera
L’entitat comença a l’octubre l’any amb La 
Cenerentola i seguirà amb La Traviata i Macbeth
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Kedades per teixir. 

Cada divendres a 

les 17.30h. Biblioteca 

de La Serra

El Modernisme i les 

Flors. De la natura 

a l’arquitectura. 

Exposició. Fins al 8 

de desembre. Museu 

d’Història de Sabadell

Fent camí. Montserrat 

Senserrich. Exposició. 

Fins al 5 d’octubre. 

Acadèmia de Belles 

Arts de Sabadell

L’envelat. Arquitectura 

singular i símbol de la 

Festa Major. Exposició. Fins 

al 27 de setembre. Espai 

Cultura Fundació 1859

Sabadell, Up to date? 

Col·lectiu Starter. Cent 

anys de la Colla de 

Sabadell. Exposició. Fins 

al 25 de setembre. Museu 

d’Art de Sabadell

Llorenç Balsach i Grau (1922-

1993). Industrial, pintor, 

col·leccionista. Exposició. 

Fins al 23 de febrer del 2020. 

Museu d’Art de Sabadell

Activitats Espai Natura 

Fundació Sabadell 

1859. Diumenges 

(excepte agost). 

Masia de Can Deu

1939: l’abans i el 

després. Sabadell 27 

de gener de 1939. 

Exposició. Fins al 29 

de setembre. Museu 

d’Història de Sabadell

Ballades de sardanes 

Festa Major i Diada. 

Sabadell Sardanista. 7, 

8, 9 i 11 de setembre. 

Passeig de la Plaça 

Major i Parc Catalunya

Xocolata Express en 

viu! Los Watts, XVB 

i BB SIN SED. 8 de 

setembre a partir de 

les 19h. Ca l’Estruch
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Les lesions, el primer 
contratemps del Sabadell
Jesús Olmo i Jurgi Oteo se sumen a Antonio Romero 
a la llista de lesionats arlequinats de gravetat

passar pel quiròfan o si cicatritza 
tot sol per determinar si la baixa 
és d’un mes o de més de quatre. 
En la seva primera etapa al Saba-
dell, Olmo també es va lesionar a 
la mateixa zona, però a l’altre peu 
i amb un trencament aleshores 
total que el va tenir 515 dies sen-
se competir.

Cau Jurgi

Aquest dilluns va arribar l’últim 
capítol d’aquest malson. En l’en-

A Bunyol, l’equip va dedicar el triomf 

al lesionat Antonio Romero | Twitter

ADRIÁN ARROYO 

@ADRIAN_ARROYO

E
l Centre d’Esports Saba-
dell està vivint un autèn-
tic calvari amb les lesions. 

La infermeria arlequinada està 
plena tot i portar només un parell 
de jornades de lliga. L’infortuni 
s’ha instal·lat al conjunt d’Anto-
nio Hidalgo amb quatre lesions, 
tres de les quals de mesos de recu-
peració. El primer va ser Antonio 
Romero, operat divendres passat 
per un trencament als encreuats. 
Un mal gest al genoll esquerre 
en l’amistós de pretemporada a 
Llagostera va deixar l’andalús en 
fora de joc tota la temporada, en 
la primera lesió de gravetat que 
pateix el migcampista en tota la 
seva carrera.

En l’entrenament previ al de-
but contra el Castellón va ser el 
punta Boris Garrós, acabat d’ater-
rar com a nova incorporació, qui 
va patir un petit trencament al 
bíceps femoral. És la lesió menys 
greu de totes les patides, però es-
tà fent que l’ex del Recreativo o el 
Gavà entre d’altres es perdi el pri-
mer mes de lliga abans de debu-
tar amb l’arlequinada. L’endemà, 
primera jornada, Jesús Olmo va 
rebre l’impacte d’un rival al taló 
a la sortida d’una falta. El central 
té trencat parcialment el tendó 
d’Aquil·les, i depèn de si ha de 

En tota la temporada passada, el 

Sabadell va patir quatre lesions 

de més d’un mes. Una d’elles, la de 
Felipe Sanchón, per raons musculars. Les altres 
tres al genoll: Aleix Coch encreuats (igual que 
Romero), Konyk menisc (com Jurgi) i Migue 
distensió. Enguany l’equip arlequinat ha arribat 
a la segona jornada amb un panorama similar 
tot i haver intensificat les revisions prèvies als 
entrenaments. L’atzar també hi influeix.

trenament de recuperació poste-
rior al triomf contra l’Atlético Le-
vante, Jurgi Oteo es va trencar tot 
sol el menisc extern del genoll es-
querre. El basc va passar ahir per 
la sala d’operacions i avui inicia 
una recuperació que el tindrà fora 
dels terrenys de joc quatre mesos. 
A la primera jornada l’equip ja va 
saltar a la Nova Creu Alta amb 
una samarreta d’ànims a Rome-
ro, a qui li van dedicar la victòria 
la setmana passada a terres de 
Llevant. Les mostres de suport a 
Olmo i Oteo també s’han succeït 
en els últims dies a les xarxes so-
cials. La infermeria està sent el 
principal maldecap per a Hidalgo 
en aquest inici de campionat. Si 
no hi ha més contratemps d’últi-
ma hora diumenge (19h) el tècnic 
vallesà comptarà amb 19 efectius 
-incloent-hi a Alberto Leira, nou 
fitxatge sub-23 arribat en l’últim 
dia de mercat- per afrontar el Sa-
badell-Valencia Mestalla, duel a 
la Nova Creu Alta que coincideix 
amb la Festa Major de la ciutat.

Jurgi Oteo va ser 

operat ahir del 

trencament al 

menisc extern del 

genoll esquerre
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PAU VITURI 

@PAUVITURI

V
ida nova però mateixes 
dinàmiques d’inici per 
als juvenils ‘A’ del Club 

Esportiu Mercantil i el Centre 
d’Esports Sabadell en l’estrena 
de la Lliga Nacional Juvenil. Tot 
i fer una gran pretemporada, amb 
set victòries en nou amistosos, el 
conjunt mercantilista va debu-
tar empatant (1-1) a casa contra 
la Unificación Bellvitge. Millor li 
van anar les coses al juvenil ar-
lequinat, flamant campió invicte 
a Preferent. L’equip ara entrenat 
per Miki Lladó va guanyar (1-2) 
al camp de la Fundació Esportiva 
Grama, també acabada de pujar 
de categoria.

El Mercantil va empatar en 

l’estrena contra la Unificación 

Bellvitge | Sergi Park 

Tots dos estan cridats a ocu-
par la zona mitjana-alta de la 
classificació aquesta temporada. 
Nàstic Manresa, Badalona, Prat... 
són alguns dels rivals directes 
que poden fer ombra però, amb 
la presència de tants juvenils ‘B’, 
ocupar una de les dues places 
d’ascens a Divisió d’Honor no 
sembla una utopia.

És la segona 

temporada 

consecutiva a 

a la categoria 

del Mercantil i la 

primera del CES

Mercantil i Sabadell juvenil 
comencen on ho van deixar
Els blaugrana pequen de manca d’efectivitat i els arlequinats, acabats 

d’ascendir, segueixen guanyant en l’estrena de la Lliga Nacional
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Destaquen, això sí, un parell de 
canvis. L’organització introdueix 
un sistema GPS que farà augmen-
tar la seguretat. “Es farà un segui-
ment de tots els vehicles per saber 
on estan en tot moment. Si hi ha un 
incident, els pilots podran comu-
nicar-ho”, explica Jaume Marco, 
president del Motor Club Sabadell. 
D’altra banda, també s’ha volgut 
donar protagonisme a les dones. 
L’equip format per Anna Tallada i 
Laura Camps serà l’encarregat de 
conduir el ‘Cotxe zero’. “Seran els 
ulls de direcció i del cap de segure-
tat de la cursa”, especifica Marco.

Encara en clau femenina, qui es 

El Ral·li de la Llana escalfa 
motors per a la celebració 
de la vintena edició
Les instal·lacions d’Autosi Sabadell van acollir la presentació de la 

cursa, que arrencarà el 14 de setembre al Parc Catalunya

SERGI PARK 

@SERGIPARKV

E
l Motor Club Sabadell ja ho 
té gairebé tot a punt per a 
la celebració del XX Ral·li 

de la Llana. Serà, en general, una 
edició continuista respecte a l’an-
terior. La carrera se celebrarà el 
pròxim dissabte al Parc Catalunya 
de Sabadell i mantindrà un re-
corregut molt similar. La popular 
prova, de gairebé 261 quilòmetres, 
puntuarà, entre d’altres, per al 
Campionat de Catalunya de Ral·lis 
d’Asfalt o el Trofeu de Catalunya 
de Ral·lisprints.

El Pavelló del Nord 
acull les finals de 
Copa Catalunya 
de futbol sala 
Se celebraran entre dimarts 

i dimecres tant la masculina 

com la femenina

S.P. 

U
n cop més, el Pavelló del 
Nord congregarà un es-
deveniment esportiu de 

renom. En aquest cas, seran les 
finals masculina i femenina de 
la Copa Catalunya de futbol sala 
(en els homes, en format de final 
a quatre). La importància del tor-
neig es projecta en el fet que serà 
televisat. El dimarts que ve tin-
dran lloc les semifinals masculi-
nes: el Salou (Segona B) es veurà 
les cares amb la Industrias Santa 
Coloma (Primera Divisió) a partir 
de les 19h; posteriorment, el Fut-
sal Aliança Mataró s’enfrontarà al 

El Barcelona Lassa defensarà el 

títol a Sabadell | Paco Largo

El Parc Catalunya serà un cop 

més el punt de partida del Ral·li 

de la Llana | Roger Benet

L’equip format 

per Anna Tallada 

i Laura Camps 

serà l’encarregat 

de conduir el 

‘Cotxe zero’

va estrenar en una presentació del 
Ral·li de la Llana va ser la regidora 
d’esports, Laura Reyes. “És un orgull 
que aquest tipus de prova surti de la 
ciutat. Donarem suport en tot allò 
que puguem”, va declarar agraïda.

vigent campió, el Barça (21:15h). 
L’endemà, serà el torn per a les 
finals. Primer, la femenina, entre 
el Mecanoviga Eixample (Segona 
Divisió) i la Penya Esplugues (Pri-

mera Divisió) a les 19h; la mas-
culina (21:15h) la disputaran els 
vencedors de dimarts.
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T’escoltem, et mirem, et llegim i et seguim.

Ens arribes al cor

Escolta’ns, mira’ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu
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La nova temporada  
vol arribar a tu
Les principals novetats es concentren en la franja matinal, que clarifica 
els formats donant més protagonisme a les seves presentadores

PAU DURAN

@PAUDURANIDEHARO

I
ntensificar la part informativa del 
que fins ara era Al Matí. Aquest 
és l’objectiu principal de Ràdio 

Sabadell en paraules del seu Cap 
d’Antena, Sergi Garcés, qui expli-
ca que “li donem un cos propi a la 
informació. Fins ara seguíem un 
format de magazín més genèric”. A 
l’hora de sempre, comença doncs El 
cafè de la ràdio, un bon esmorzar 
d’informació. La seva directora, Mi-
reia Sans, raona que “una cafeteria 
és aquell espai on les persones s’as-
seuen per triturar la informació” i 

Part de l’equip de Ràdio Sabadell 

acompanyat del tinent d’alcalde 

Pol Gibert | Roger Benet

tora destaca també que Pere Urpí 
descobrirà establiments singulars 
de tota la vida al qui ho diria. I pre-
veu una tertúlia mensual de sexe 
amb Laura Clotet.

A la resta de la graella, amb 
una aposta clara de no tocar gai-
re el que ja funciona, el Xocolata 
Express passarà a ser un espai 
setmanal i s’emetrà els dilluns, al 
llarg de dues hores, incloent-hi 
entrevistes i actualitat dels grups 
musicals. Pere Massagué deixarà 
d’executar el programa en mode 
“self” i comptarà amb un tècnic a 
les vies de so. A més, el Tretze crei-
xerà mitja hora més de durada.

és el context idoni per a comentar 
els fets amb els protagonistes de 
l’actualitat, la part més política i 
també seccions com el reservat, la 
crema del cafè o sal al cafè. Sans 
comenta que vol “anar més enllà del 
que és el fet noticiable” i que pretén 
“explicar perquè passen les coses” 
a través de comentaristes històrics 
combinats amb nous fitxatges, do-
nant cabuda a experts i analistes en 
àmbits com, per exemple, l’econo-
mia o la justícia.

A partir de les 11, Al Matí. Ra-
quel García ressalta que enceta 
una secció de consum responsable: 
consumint consciència. La direc-
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Com prevenir 
conflictes veïnals?

Viu el Rodal amb la 
UES: La Torre Turull

D
es del servei de mediació us oferim algunes recomanacions:
- Soroll: evitar sorolls que puguin molestar el descans dels veïns (vigilar el vo-
lum de la música o el televisor; jugar amb patins, pilotes...) i entre les 21 hores 

a les 8 del matí no fer activitats sorolloses (trepants, martells), traslladar mobles, 
utilitzar electrodomèstics com la rentadora, aspiradora...

- Animals domèstics: evitar que estigui moltes hores sol, ja que pot bordar i miolar. I 
procurar que no embruti els espais comuns, ni el carrer.

- Ús d’espais comuns: llocs de pas, terrats, sota-escala, trasters, sala de comptadors, 
patis, etc. És convenient posar-se d’acord amb l’ús, considerant totes les opinions i 
necessitats i alhora essent flexibles i tolerants. També fer un bon ús de l’ascensor i 
procurar no deixar objectes en llocs de pas.

- A l’estendre la roba o regar les plantes: mireu que l’aigua no causi molèsties als veïns 
de sota, ni al carrer. Per regar és important fer-ho en un horari de menor afluència 
de gent  (de les 11 de la nit fins a les 7 del matí) i amb precaució.

- Sobre balcons i finestres: anar amb cura que no caiguin objectes, llençar brutícia o 
espolsar les estores.

- Sobre la neteja: és important mantenir el replà, l’ascensor i les escales netes. Si sou 
els mateixos veïns que us feu càrrec de la neteja, cal organitzar-se, establir torns de 
neteja i respectar-los.

- Sobre les instal·lacions i els serveis comunitaris: és millor no manipular-les. Aviseu el 
president si detecteu problemes que afecten l’edifici.

- Sobre la convivència: el diàleg és el millor camí per resoldre els problemes; al servei 
de mediació us oferim eines de mediació per afavorir la gestió dels confites que pu-
guin sorgir a la vostra comunitat. Podeu trucar al 937453172, o través del web: www.
sabadell.cat/mediacio o adreçant-vos qualsevol oficina d’atenció ciutadana.

LLUÍS FERNÀNDEZ LÓPEZ, MEMBRE DE LA SECCIÓ HISTÒRIA UES 

@UESABADELL 

U
s costarà de 
creure, però 
fa més de 100 

anys a un sabadellenc 
se li va ocórrer comprar 
un elefant per llaurar els 
camps del pla de la Bru-
guera. Més amunt de 
Can Pagès, al km 4,3 de 
la carretera de Castellar 
hi ha un gran portal de 
pedra que dona pas a un 
camí amb arbres que porta a la Torre del Turull. Segur que l’heu vist moltes vegades, 
dins la gran finca de Can Moragues. La porta principal és gran, de ferro i dona al 
camí dels arbres. A l’interior hi ha una caseta per als masovers, uns extensos jardins 
amb hort i el gran casal, que té una torre de defensa. La construcció és amb una 
barreja d’estils: arcs gòtics de mig punt, finestres amb dovelles i motllures, galeries, 
torratxes amb aires de castell, parets de pedra en combinació amb maó de formes 
semblants al modernisme, arrebossats que imiten carreus de pedres... A l’interior hi 
ha dues grans llars de foc i una pila d’habitacions i estances amb mosaics, parquets 
i sostres enteixinats.

La va fer construir la família Turull de Sabadell com a torre d’estiueig. Els mateixos 
que tenien casa i fàbrica en el que avui és el Museu d’Art de Sabadell. Tenien també 
una altra torre Turull, al final del carrer de Quevedo. Una de les famílies més riques 
de la ciutat. Pere Turull va ser el fundador de la Caixa d’Estalvis de Sabadell. Grans co-
merciants, industrials, financers i banquers. A Sabadell encara queden persones que 
quan algú tira de veta li diuen: “sembles de Cal Turull!”. Un historiador de Castellar 
diu que “la fortuna dels Turull era tan extraordinària com les seves excentricitats. La 
més esbojarrada, la compra d’un elefant de l’Índia per a llaurar els camps del pla de la 
Bruguera, pensant que faria més feina que un bou. El portaren en el seu vaixell amb 
un home encarregat de cuidar-lo; però finalment el van haver de regalar...”.

Durant la Guerra Civil els Turull van ser molt perjudicats, els van confiscar els 
camps del pla de la Bruguera, a més de la casa i la torre. Els camps els convertiren en 
camps d’aviació i en refugis antiaeris que encara es poden veure. La torre va servir de 
residència de pilots russos, dels que provaven els avions de combat, uns avions que en 
deien Mosques i que es muntaven als tallers de Cal Baigual de Sabadell.

COORDINADORA DELS ‘BATECS’: RAQUEL GARCÍA. @RAQUELPETITA
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Tot el que sap l’Alejandro / Lo 
que sabe Alejandro, Andrés 
Pi Andreu, il·lustrat per Luis 
Castro Enjamio. Pagès editors.

La murtra, la planta d’Afrodita

ESPERANÇA CASTRO 

@LIBRERIODLPLATA

“A
vui he après 
una paraula 
nova. Es fa ser-

vir quan la veïna té dos cotxes 
però no sap conduir, o quan 
el teu pare treballa en una 
gelateria i a tu els gelats no 
t’agraden”. La paraula es ‘iro-

MARTA DUBREUIL, BIÒLOGA 

I RESPONSABLE DE 

@FEMARRELS

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

emblemàtic de la cultura me-
diterrània. 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 con-

nia’. Això ens diu L’Alejandro, el 
personatge de 8 anys creat per 
Andrés Pi Andreu, i que està de-
cidit a fer–se escoltar entre els 
adults; ell té moltes coses a dir 
sobre la vida i tria una manera 
intel·ligent de fer-ho: escriu. Ai-
xò l’ajuda a clarificar, entendre i 
elaborar el que viu i observa. Es-
criu sobre el que percep a través 
d’una osmosis integradora que 

Alguns d’aquests breus relats 
podrien ser tot un compendi de 
filosofia,  altres, són tan propers 
que podrien convertir-se en mi-
rall del mateix autor. Absoluta-
ment revelador és el relat de set 
línies de la pàgina 58 dedicat El 
millor pare. Possible objecte de 

mena de tant en tant. Finalment 
es cola i ja està preparat per servir.

El seu oli essencial també 
és molt apreciat i s’utilitza per 
problemes en vies respiratòries, 

l’ajuda a construir una bastida 
sòlida amb què tolerar millor 
les circumstàncies adverses, la 
realitat social que l’envolta, les 
frustracions; també les parado-
xes i contradiccions del món.  La 
seva mirada, menys contami-
nada que la dels adults, traspua 
alegria, innocència i tendresa 
però en absolut inconsciència, 
superficialitat o infantilisme.  

conversa sobre com fantasia 
i ficció poden contribuir a la 
superació d’absències i dols 
en la infància. No passeu per 
alt Les tasses de te, El bany 
de les il·lusions, Parlar sen-
se i, per descomptat, Ocellet, 
perquè són veritables tresors. 
Són 93 relats molt curts, de 
lectura agradable que provo-
quen el somriure i la reflexió 
on descobrir els aspectes i re-
cursos més sans , lluminosos, 
positius i alternatius que els 
infants poden desenvolupar 
per enfrontar-se al món. Les 
il·lustracions d’en Luis Cas-
tro Enjamio i el disseny del 
format contribueixen a tenir 
a les mans un llibre realitzar 
amb intel·ligència, sensibilitat 
i sentit pedagògic. Un llibre 
per gaudir-ne.

hemorroides i varius, infecci-
ons de vies urinàries i com a 
astringent facial per les per-
sones amb tendència a la pell 
grassa i l’acnè.

sagrada a la deesa Afrodita (i a la 
seva equivalent, Venus, en la mi-
tologia romana). Per això era uti-
litzada 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-
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 intes-
tinal. Podem fer un licor de murtra 
macerat els fruits en aiguardent, 
anís dolç o algun altre licor de ba-
se. S’afegeix una part de fruits per 
cada 10 parts de licor. Es deixa en 
un recipient hermètic en un lloc 
ombrívol durant 2 mesos i es re-




