
Revista quinzenal gratuïta
núm. 046 • 22 de novembre de 2019

Lluita Lluita 
necessària necessària 



02 | 22 de noviembre de 2019 | Sabadellinformatiu



Sabadellinformatiu | 22 de noviembre de 2019 | 03 ACTUALITAT

Creixen les detencions per 
maltractaments a Sabadell
També augmenten les denúncies penals per violència masclista, 
segons la Policia Municipal. Les dades s’han fet públiques amb 
motiu del Dia per a l’Eliminació de les Violències envers les Dones

cap del servei de Feminismes i 
Diversitat, Cinta Ferrer, per tren-
car amb els estereotips que giren 
al voltant de les persones que pa-
teixen aquest tipus de violència. 
“Que la nostra idea que les dones 
que pateixen violència masclista 
són principalment dones sense 
estudis i nouvingudes no encaixa 
amb la realitat perquè gairebé la 
meitat de les víctimes tenen estu-
dis obligatoris finalitzats i un 45 
per cent tenen nivell d’estudis su-
periors”, recalca.

Presentació dels actes del 

pròxim dilluns | Roger Benet

NÚRIA GARCÍA 

@NGARCIAMATAS

D
ones més “valentes” 
i que han perdut “la 
por”. Així expliquen des 

del govern municipal i la Policia 
Municipal el creixement, des de 
principi d’any, del nombre de de-
tencions per violència masclista a 
Sabadell, fins a un total de 53. Ai-
xí mateix, també han augmentat 
fins a les 162 les denúncies penals 
per maltractaments en el mateix 
període. Les dades, que s’han do-
nat a conèixer aquesta setmana 
coincidint amb la commemora-
ció, el pròxim dilluns 25 de no-
vembre, del Dia Internacional per 
a l’Eliminació de les Violències 
envers les Dones, es deriven de 
la feina feta pel Servei d’Atenció 
a la Víctima de la Policia Munici-
pal, que enguany ha atès 462 per-
sones, i pel Servei d’Informació 
i Atenció a la Dona de l’Ajunta-
ment, que ha assessorat 336 do-
nes i 55 nens i joves.

Les xifres suposen un incre-
ment dels casos comptabilitzats 
respecte de 2018, la qual cosa ser-
veix per constatar que cada cop 
n’afloren més, però alhora que 
cal continuar aplicant polítiques 
de suport i acompanyament a les 
víctimes.  En especial, apunta la 

La reformulació de les masculini-

tats és el principal eix temàtic del pro-
grama d’actes d’enguany amb motiu 

del 25-N amb el lema “Una cançó massa sona-
da”. L’acte central tindrà lloc dilluns al vespre 
(19h) i consistirà en un recorregut des de la pla-
ça de les Dones del Tèxtil fins a la plaça Doctor 
Robert, on es llegirà el manifest. Així mateix, 
alguns col·lectius feministes han convocat una 
protesta amb l’eslògan “Rebel·lat” per diumen-
ge (19h) davant dels Jutjats de Sabadell.

Les xifres suposen 

un increment 

dels casos 

comptabilitzats 

respecte de 

2018, la qual 

cosa serveix per 

constatar que cada 

cop n’afloren més

Més diners per lluitar contra 

la xacra

Per aconseguir aquesta fita, l’Ajun-
tament de Sabadell rebrà 38.000 
euros del Pacte d’Estat Contra la 
Violència Masclista, una partida 
que és previst que pugui arribar 
durant el primer trimestre de l’any 
que ve. “Ara tenim un gran repte 
de pensar les accions que volem 
fer i quines activitats podem im-
pulsar amb aquesta subvenció 
per seguir erradicant la violència 
contra les dones”, assegura la ti-
nenta d’alcaldessa de Feminisme, 
Marta Morell. En tot cas, ja exis-
teix un protocol per poder abordar 
els casos de violència masclista de 
forma transversal des de diferents 
àrees de l’administració local.
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KAREN MADRID 

@KMADRID_RIBAS

E
ls carrers de Sabadell 
ja no llueixen els noms 
dels alcaldes franquis-

tes Josep Maria Marcet i An-
toni Llonch després que s’ha-
gin fet efectius els canvis en el 
nomenclàtor acordats durant 
el mandat anterior. Tot i que 
la substitució d’aquests noms 
pels de Dones del Tèxtil i Clara 
Campoampor ja era oficial legal-
ment, ara és visible en les pla-

La nova plaça de les Dones 

del Tèxtil | Roger Benet 

L’Alcalde Marcet i Antoni 
Llonch desapareixen dels 
carrers de Sabadell
Els canvis en el nomenclàtor compromesos en el mandat 
anterior s’han fet realitat amb la substitució de les plaques

ques dels carrers. D’altra ban-
da, a més, també s’ha aprofitat 
per instal·lar la placa dedicada 
a l’activista Patricio Peñalver, 
una plaça situada entre els car-
rers Penedès i Moianès  del barri 
de Ca n’Oriac, i reivindicada per 
l’associació de veïns d’aquesta 
zona. També s’han fet oficials la 
plaça del Pi-Pi, al Centre, i la de 
Cipriano Martos. Des de partits 
com la Crida han lamentat que 
la substitució de les plaques no 
hagi anat acompanyada d’actes 
de memòria històrica.



Sabadellinformatiu | 22 de noviembre de 2019 | 05



06 | 22 de noviembre de 2019 | Sabadellinformatiu

El Mercat de Campoamor 
tancarà el març del 2020
El govern de Marta Farrés vol enderrocar-lo i construir-

hi un equipament cultural i pisos per a joves

paradistes”. Amb tot, actualment 
al mercat només hi queda un su-
permercat de la cadena Condis, 
que tancarà el 31 de desembre; 
una xarcuteria, que finalitzarà 
l’activitat amb el mercat; un bar, 
que ha demanat el trasllat a un al-
tre equipament municipal; i una 
joieria, que és qui ha proposat la 
data definitiva de tancament. 

Espai de futur

Malgrat que aquest tancament 
suposa deixar enrere una etapa 
significativa per al barri, els veïns 
veuen amb optimisme el projec-

El futur del Mercat de Campoamor 

està a l’espera d’un nou 

projecte | Roger Benet

KAREN MADRID 

@KMADRID_RIBAS

E
l Mercat de Campoamor 
ja té data de tancament 
definitiu: el 31 de març del 

2020. Malgrat que el govern an-
terior va posar sobre la taula un 
projecte per tornar a donar vida 
a l’equipament, amb una remo-
delació integral i l’aplicació d’una 
prova pilot finançada per fons 
europees del projecte EDUSI, el 
nou executiu del PSC i Podem ha 
apostat per tirar-lo enrere i donar 
un altre ús a l’espai; construir-hi 

Es mantenen els problemes 

logístics al centre | Roger Benet

K.M. 

L
’Institut Narcisa Freixas 
va recuperant poc a poc 
una situació de normali-

tat en el seu dia a dia després de 
més de dos mesos en total pro-
visionalitat. A part d’iniciar el 
curs en barracons, el nou equi-
pament del sud de la ciutat tam-
poc comptava amb Wifi, servei 
imprescindible perquè els alum-
nes seguissin les classes amb els 
seus chromebooks, i sense sub-
ministrament elèctric directe. La 
primera setmana d’aquest mes, 
l’institut incorporava el Wifi a 
les aules, de manera que els do-
cents han pogut “utilitzar la me-
todologia que volien”, segons ha 
apuntat a Ràdio Sabadell la di-
rectora del centre, Gemma Puig. 
D’altra banda, aquesta mateixa 
setmana s’han encetat els últims 
preparatius per deixar de fer ser-
vir l’electricitat d’un generador, 
que els mateixos docents havien 
de controlar i dotar de combus-
tible. Amb tot, el Narcisa Freixas 
haurà superat aquests inconve-
nients inicials pràcticament dos 
mesos i mig després de l’inici de 
curs. Per superar l’últim escull, 
passar de barracons a un edifici, 
encara caldrà esperar.

Dos mesos de 
provisionalitat 
a l’Institut 
Narcisa 
Freixas

te proposat pels socialistes ja en 
campanya electoral. “Que els joves 
tinguin un primer habitatge asse-
quible i que no se’n vagin, i tenint 
un equipament cultural, aconse-
guiríem que el barri fos més atrac-
tiu, valora Granero. No obstant 
això, tant l’executiu com els veïns 
assumeixen que aquests projectes 
van per llarg i, de moment, s’em-
placen a obrir un període per re-
pensar el projecte i garantir que no 
queda com una promesa més.

 CIUTAT

un equipament cultural i pisos per 
a joves. En tot cas, el Mercat de 
Campoamor ja acumulava molts 
anys de dèficit i, de fet, en els 
últims anys no s’han pogut reno-
var les llicències perquè no hi ha 
persones interessades en obrir-hi 
nous locals comerciants. “La gent 
compra ara en grans superfícies i 
s’ha anat deixant que es perdés, 
ha assenyalat el president de l’As-
sociació de Veïns de Campoamor, 
Diego Granero, que ha afegit que 
els últims executius “mai han vist 
viable un nou mercat perquè val 
molts diners i no hi ha relleu de 
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El Nadal arriba a Sabadell: moltes 
novetats sense oblidar la tradició
El verd i el vermell són els protagonistes cromàtics d’una campanya 

de Nadal que s’estén a tots els racons de la ciutat.

 CIUTAT

HELENA MOLIST 

@HELENMOLIST

F
inals de novembre ha por-
tat una onada de fred que 
comença a invocar records 

del Nadal: els torrons, els llums al 
carrer, els dinars en família i amics 
i finalment els Reis de l’Orient. 
L’Ajuntament de Sabadell també 
ha notat que arriba aquesta època 
de l’any i ha presentat totes les no-
vetats que els sabadellencs podran 
gaudir durant aquest Nadal.

El tret de sortida de l’època na-
dalenca se celebrarà el 29 de no-
vembre amb l’encesa de llums. En-
guany, aquest acte es repetirà en 
tres espais diferents de la ciutat: al 
Mercat Central, a la plaça del Pi i 
a la Creu de Barberà. Una novetat 

L’entrega de la clau de la ciutat 

als Reis és un dels moments 

més esperats  | Roger Benet

respecte edicions anteriors.
Una altra de les novetats 

d’aquest Nadal és que l’ambai-
xador reial s’instal·larà a la Casa 
Duran. Allà els infants podran 
fer-li entrega de les seves cartes, 
però també de les claus de casa 
seva perquè els reis de l’Orient 
hi puguin entrar la nit del 5 de 
gener.

Una altra de les 

novetats d’aquest 

Nadal és que 

l’ambaixador 

reial s’instal·larà 

a la Casa Duran
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Estrena Morena porta la 
seva família normal al Sol
La companyia sabadellenca Estrena Morena continua fins a l’1 de desembre amb les 

representacions del muntatge Una família normal de Marta Buchaca al Teatre del Sol. 

L’espectacle, estrenat l’abril passat a l’Estruch, és un drama que tracta la història d’una família 

que es desmembra arran de la mort de la mare. Encara teniu dos caps de setmana per gaudir de 

la producció a la sala del carrer del Sol. Els dissabtes a les 21.30 h i els diumenges a les 18.30 h.

FOTOGRAFIES DE ROGER BENET (@ROGERBR21)
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Estapé als estudis de 

Ràdio Sabadell | RS

Reconeixement per a la Farmàcia 

Blanchart | Karen Madrid

Farmàcia Miquel 
Blanchart: 100 
anys d’història i 
un futur incert
La farmàcia de Via Massagué 

ha rebut el Premi Nacional als 
Establiments Comercials Centenaris, 
un reconeixement amb gust agredolç

El Postgrau en Economia Social i 
Solidària, subvencionat un 80%
L’economia social i solidària no prioritza el rendiment econòmic, 

sinó satisfer necessitats i construir un món més just

PERE GALLIFA 

@PERE_GALLIFA

E
l Postgrau en Economia 
Social i Solidària orga-
nitzat per la Universitat 

Autònoma de Barcelona, el Teler 
Cooperatiu i el Vapor Llonch ar-
riba a la tercera edició amb dues 
importants novetats sota el braç. 
La primera és que s’ha aconse-
guit confirmar abans de l’inici del 
curs una subvenció del programa 
ARACOOP del Departament de 
Treball que finança el 80% de la 
matrícula.

L’altra notícia és que l’inici del 
curs s’ha avançat respecte a altres 
edicions i arrencarà el 27 de no-
vembre. “Els estudiants ens deien 

HELENA MOLIST 

@HELENMOLIST 

L
a Farmàcia Miquel Blanc-
hart, de la Via Massagué, 
ha sigut guardonada amb el 

Premi Nacional als Establiments 
Comercials Centenaris que atorga 
la Generalitat de Catalunya. Enca-
ra que el premi sigui tot un honor, 
Miquel Blanchart, titular de l’esta-
bliment sabadellenc, ha denunciat 
en una entrevista a El Cafè de la 
Ràdio, que l’enclavament on es 
troba la farmàcia està completa-
ment abandonat: “La via té més de 
100 o 150 anys i sembla que estigui 
abandonada. Hi ha comerços tan-

que era massa condensat i que es 
passaven sis mesos corrents. Hem 
decidit avançar-ho un mes”, expli-
ca Glòria Estapé, directora del curs. 
Les inscripcions tanquen avui.

Sobre el contingut de les assig-
natures, estan enfocades a apro-
fundir en l’economia social des 
d’un vessant teòric, però també 
pràctic, incloent-hi una escapada 
de tres dies per veure projectes co-
operatius reals. Sobre el perfil de 
l’alumnat, hi ha tant graduats, com 
persones vinculades al món coo-
perativista, emprenedors i tècnics 
municipals. “Hi ha molts ajun-
taments que també donen ajuts 
a empreses socials” i, per tant, és 
necessari formar el seu personal 
en aquest tipus d’economia.

cats i obres a mig fer”. Blanchart 
insisteix que caldria reformar el 
carrer ampliant les voreres, limi-
tant el pas de vehicles i renovant la 
il·luminació. Blanchart es mostra 
pessimista a l’hora d’afrontar el 

futur, assegurant que ja ha denun-
ciat aquesta situació als governs 
municipals de les últimes dècades 
i que mai ha obtingut resposta.
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HELENA MOLIST 

@HELENMOLIST 

E
ls Castellers de Sabadell 
han tancat una tempo-
rada molt difícil per a la 

colla. Els Saballuts no han pogut 
portar cap castell de 9 a plaça i 
perden el títol de Castellers de 
9 aconseguit l’any 2014 a Tarra-
gona.

Aquesta ‘baixada’ dels Saba-
lluts ja prové de l’any passat. 
Així ho explica Bea Jiménez, cap 
de colla dels camises verdes, qui 

Els Saballuts han perdut 

aquest any la seva condició de 

Colla de 9 | Roger Benet

Els Saballuts tanquen 
temporada sense portar 
castells de 9 a plaça
Els Camises Verdes s’enfronten ara a un procés de 
reflexió per revertir la situació de la colla

assegura que en el món dels cas-
tellers s’està notant un desinte-
rès i una baixada de participació 
general. Per a la cap de colla, el 
que més mal li ha fet és no poder 
portar el 4 de 9 que tenien molt 
preparat per a la jornada de la 
Festa Major de Sabadell: “Festa 
Major crec que havíem fet molt 
bones proves de 4 de 9 i el teníem 
molt a tocar”, finalment però, no 
va poder ser.

Tot i aquests mals resul-
tats, la cap de colla defensa que 
aquesta temporada ha servit per 

Bea: “Festa Major 

crec que havíem 

fet molt bones 

proves de 4 de 

9 i el teníem 

molt a tocar”

“picar pedra” i preparar els re-
lleus que l’any ve han de tornar 
la força i la llum als Castellers de 
Sabadell.
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Un dels espectacles de El Més Petit 

de Tots d’aquest any | Oficial

El moment Star Wars és un dels 

més esperats | Roger Benet

L’OSV porta 
els èxits de 
John Williams 
a Terrassa
L’espectacle es va estrenar 

a La Faràndula el divendres 

15 de novembre

Recta final del festival 
El Més Petit de Tots
Encara queden alguns espectacles en cartellera, tot i que 

haurem de sortir de la ciutat per gaudir-ne

PERE GALLIFA 

@PERE_GALLIFA

A
quest és l’últim cap de 
setmana per gaudir del 
festival d’arts escèni-

ques per infants més important 
del país. El Més Petit de Tots 
clourà el certamen aquest diu-
menge, tot i que les propostes que 
es mantenen en cartellera són fo-
ra de la ciutat. I és que el festival 
nascut a Sabadell programa ja a 
una dotzena de ciutats catalanes, 
valencianes i balears.

L’espectacle Tumble in the 
jungle es podrà veure al Mercat 
de les Flors de Barcelona demà 
(11 i 16.30h) i diumenge (11h). Al 
mateix espai es podrà gaudir d’Et 

P.G.

L
’Orquestra Simfònica del 
Vallès portarà aquest ho-
menatge al genial compo-

sitor nord-americà aquest vespre 
a les nou, al Centre Cultural de 
Terrassa. És una excel·lent opor-
tunitat per escoltar algunes de les 
bandes sonores més reconegudes 
de la història del cinema, com 
ara Harry Potter, Jurassic Park, 
Jaws o Star Wars. Rubén Gime-
no, que dirigeix l’OSV en aquest 
concert ha explicat al programa 
Al Matí que el programa també 
inclou “un tribut de Willams a al-
tres compositors” amb “temes de 

si j’étais moi!, aquest dissabte (12 
i 17h) i diumenge (12h). Al Teatre 
de l’Aurora d’Igualada programen 
demà (12 i 17.30h) L’Odissea de 
Latung La La. A l’Atrium de Vila-
dencans demà (12 i 17h) es podrà 
veure Musicals per als més me-
nuts;  al Teatre Clavé de Tordera 
Tattarrattat! (17.30h); i al Teatre 
Municipal de Montcada, Planeta 
Ka (11.30, 12.30, 17.30, 18.30h). 
També programen Playscapes 
diumenge (10 i 14h).

A Sabadell, els plats forts van 
tenir lloc durant els caps de set-
mana del 10 i 11 de novembre i el 
16 i 17. Principalment, els espec-
tacles es van programar a La Sala, 
a l’Estruch i en diverses bibliote-
ques municipals.

pel·lícules importants per a la seva 
trajectòria”. Es refereix, per exem-
ple, a llargmetratges com Èxode, 
El Padrí o La Pantera Rosa. El 
doblador Salvador Vidal repeteix 
amb l’OSV com a narrador en un 

concert, on el més important és 
aconseguir l’efecte que el genial 
compositor buscava produir com 
a complement a les pel·lícules.
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FOTOGRAFIES DE ROGER BENET (@ROGERBR21)
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NOVEMBRE 2019

Oliver, el noi de 

l’orfenat. Dissabte 23 

a les 19h i diumenge 24 

a les 11:30h i a les 18h. 

Teatre Sant Vicenç

Llorenç Balsach i Grau 

(1922-1993). Industrial, 

pintor, col.leccionista. 

Exposició. Fins al 23 de 

febrer del 2020. Museu 

d’Art de Sabadell

12h de circulació de 

trens en miniatura. 24 

de novembre de 9h a 

21h. Vallès-Fer Sabadell. 

C/ Es-tació, 21. A l’antiga 

estació de Sabadell Renfe

Els astres des de 

Sabadell: les Plèiade. 

Visita guiada. Divendres 22 

de novembre (19 i 20 h). 

Observatori Astronòmic

El Modernisme i les 

Flors. De la natura 

a l’arquitectura. 

Exposició. Fins al 8 

de desembre. Museu 

d’Història de Sabadell

La vi(d)a de la butxaca. 

La gran aventura 

dels ‘Bolsilibros’ de 

la Bruguera (1946-

1986). Exposició. Fins 

al 29 de març. Espai 

Cultura Sabadell

XXVI DOTZE
HORES

VALLÈS-FER Sabadell



Sabadellinformatiu | 22 de noviembre de 2019 | 15 ESPORTS

Les pentacampiones 
d’Europa també volen 
ser supercampiones
El Club Natació Sabadell i l’Orizzonte italià es donen cita 
a Can Llong per disputar la Supercopa d’Europa

Sloot i Ilse Koolhaas. En el seu lloc 
han arribat la també internacio-
nal setterosa Giulia Emmolo i les 
canadenques Hayley McKelvey i 
Joelle Bekhazi. Precisament, del 
Canadà van aterrar dimecres a la 
ciutat Monika Eggens i Gurpreet 
Sohi, dos reforços de luxe per aju-
dar l’Astralpool a esvair els dubtes 
que s’hagin pogut generar amb les 
dues derrotes contra el Mataró a la 
Supercopa d’Espanya i a la lliga, 
i també per seguir engrandint  el 

Les noies del Club tenen una nova cita 

europea a Can Llong | Roger Benet

PAU VITURI 

@PAUVITURI

C
an Llong torna a vestir 
les seves millors gales per 
viure dimarts (19:30h, 

en directe a Ràdio Sabadell) una 
nova final europea. En aquest cas, 
la de la Supercopa d’Europa. Ha 
passat més de mig any però en 
l’imaginari col·lectiu perdura la fi-
nal de la darrera Eurolliga, aque-
lla històrica remuntada de tres 
gols en cinc minuts contra l’Olym-
piacos que va servir per aixecar la 
cinquena i, de retruc, guanyar-se 
el bitllet per aquesta competició 
a partit únic contra el campió de 
la Copa LEN. No serà la primera 
vegada que l’Astralpool Club Na-
tació Sabadell i l’Ekipe Orizzonte 
es vegin les cares en aquest 2019. 
Es dona la casualitat que el con-
junt de Catània va accedir a la 
segona màxima competició conti-
nental després de caure als quarts 
de final de l’Eurolliga contra les de 
David Palma.

Enguany, l’equip que dirigeix 
Martina Miceli, líder de la Serie A 
italiana amb plena de victòries, ha 
perdut potencial amb les sortides 
de la italiana Roberta Bianconi 
i les holandeses Sabrina van der 

Molt se n’ha parlat en els últims 

dies del fi d’una històrica ratxa. 
Amb la derrota a la lliga contra el 

Mataró, es va posar punt final a 241 victòries 
ininterrompudes a la fase regular. L’última 
ensopegada s’havia produït a la piscina del 
desaparegut Ondarreta l’any 2007. A ca-
sa ens hem de remuntar al 10 de gener del 
2001... quan encara faltava un any per inau-
gurar-se Can Llong.

Duel entre els més 

grans d’Europa: el 

CNS i l’Orizzonte 

sumen 13 de les 

31 Eurolligues 

disputades

palmarès de l’entitat.Cap equip té 
a les seves vitrines tres Supercopes 
d’Europa. Només s’hi apropa el 
Vouliagmeni amb dues. 

Patir per guanyar

L’efectivitat gairebé infal·lible 
del Club a les finals és la millor 
garantia. De les quatre disputa-
des fins al moment, només es va 
perdre la primera a Recco el 2011 
contra l’equip local (8-9). Les tres 
següents també es van resoldre 
per un sol gol de diferència, però 
en aquest cas a favor: el 2013 a 
Moscou contra l’Izmailovo (10-9), 
l’any següent contra l’Olympiacos 
a la Sant Jordi (9-8) i el 2016 a la 
Nova Escullera contra el Mataró 
(10-9). Torn perquè Can Llong 
s’estreni i escrigui amb lletres d’or 
una nova pàgina en el gloriós lli-
bre d’aquest equip.
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El Pavelló del Nord, escenari 
de l’Industrias-Barça
La instal·lació sabadellenca va acollir el 16 de novembre passat un altre esdeveniment 

de magnitud: el partit entre els dos conjunts catalans de la Liga Nacional de futbol 

sala. A diferència de la final de la Copa Catalunya que va enfrontar tots dos equips en 

aquest mateix espai, aquesta vegada la victòria va caure del costat blaugrana

FOTOGRAFIES DE ROGER BENET (@ROGERBR21)
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Antonio Hidalgo ha 
guanyat més de la meitat 
de partits que ha dirigit
L’entrenador vallesà ha sumat 37 punts dels 60 que s’han 

disputat des que va arribar a la banqueta del Sabadell

partits d’aquesta campanya, amb 
un imperial Ian Mackay que està 
lluitant pel Zamora. Amb una mit-
jana de 0,69 gols rebuts per partit, 
el corunyès és a només un gol dels 
líders d’aquest rànquing, Álvaro 
Campos (Castellón) i Pau Torres 
(Lleida).

A casa, a més, el Sabadell s’ha 
acostumat a guanyar. Els tres úl-
tims partits a la Nova Creu Alta 
s’han saldat amb victòries solvents 

Antonio Hidalgo dirigint un entrenament 

aquesta temporada | Roger Benet

ADRIÁN ARROYO 

@ADRIAN_ARROYO

L
es xifres del Centre d’Es-
ports d’Antonio Hidalgo 
estan sent espectaculars. 

Comptant el tram final de la pas-
sada temporada i el que portem 
d’aquesta, el de Canovelles ja ha 
dirigit una vintena de partits al 
capdavant de l’equip arlequinat i 
la mitjana de punts és d’1,85 per 
partit. Més de la meitat d’aquests 
duels (11) han caigut del cantó sa-
badellenc, empatant-ne quatre i 
perdent-ne només cinc. “L’equip 
creu molt en el que fem i qui surt 
des de la banqueta també es deixa 
la vida. Aquestes situacions són 
molt importants perquè en una 
ratxa tan positiva no és fàcil per als 
que no estan jugant però tot i això 
estan entrenant genial fent que tot 
el grup estigui endollat”, reconeix 
Hidalgo, el tècnic d’un equip que ja 
té quatre punts de marge respecte 
al primer equip que si avui acabés 
la lliga, no jugaria el playoff.

Les estadístiques també són 
clarament favorables en l’aspecte 
golejador. En aquestes 20 jorna-
des amb Hidalgo, l’afició del Sa-
badell ha celebrat 23 gols i n’ha 
lamentat només 16 en contra, una 
mitjana inferior a la diana per 
partit. Una dada que encara s’ac-
centua més si només agafem els 

Celebració del gol de falta directa 

diumenge passat a la Nova Creu 

Alta contra el Nàstic | Críspulo Díaz

A.A.

É
dgar Hernández és a dos 
gols dels Pitxitxis del 
grup 3 de Segona B. Les 

quatre dianes del gavanenc el si-
tuen primer al rànquing anota-
dor arlequinat, una de les quals 
de penal a Bunyol i dues de falta 
directa a Llagostera i diumen-
ge contra el Nàstic. El Sabadell 
no feia dos gols de falta des de 
la 2015/16 i per trobar una xi-
fra superior hem de marxar al 
2012, amb tres. “Al Sant Andreu 
en vaig fer tres o quatre i tant 
de bo segueixi fent-ne per aju-
dar l’equip”, recorda el punta, 
que ha ressorgit després d’una 
discreta campanya a la qual no-
més va veure porteria dos cops. 
Édgar té el suport d’un Antonio 
Hidalgo que abans de ser el seu 
entrenador havia estat company 
de vestidor: “És un jugador es-
pecial i ha de sentir l’estima de 
la gent. El conec molt bé i sé com 
funciona. Ho va passar molt ma-
lament l’any passat i això s’està 
traduint ara al camp”. Com Nés-
tor, el 10 del Sabadell suma dues 
jornades seguides marcant. Diu-
menge (12h) al camp de l’Ebro 
arribarà la tercera?

Édgar 
Hernández, 
especialista 
a pilota 
aturada

En 13 jornades, 

Ian Mackay 

només ha recollit 

nou pilotes 

de la xarxa

de l’equip arlequinat, com ara l’úl-
tima per 2-0 davant el Gimnàstic. 
Hidalgo ha subratllat aquesta da-
da: “Continuem sent forts a casa i 
aquesta dinàmica és clau”. I és que 
l’última derrota de local data de 
l’agost, a la jornada inaugural da-
vant un Castellón que en l’actuali-
tat és el líder dos punts per sobre 
del Centre d’Esports.
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L’Obrador arlequinat, una 
fàbrica d’il·lusions
La quarantena llarga d’equips del futbol base arlequinat -incloent-hi femenins, inclusiu, 

filial i fins i tot la primera plantilla- van presentar-se en públic a la Nova Creu Alta 

davant centenars de persones. Alguns d’aquests conjunts estan lluitant per l’ascens, 

com ara el Juvenil A que milita a Nacional o el Cadet A i l’Infantil A a Preferent.

 ESPORTS 

@CRISPULO68/ CES
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14 medalles i una mínima, 
el balanç del CNS a Gijón
Marina Garcia va ser la més destacada del Club en el 

Campionat d’Espanya d’hivern de piscina curta

Marina García va tornar a ser la 

més destacada de l’expedició 

del CNS | Roger Benet

El Cercle va salvar la categoria a la 

promoció de permanència | Oficial

SERGI PARK 

@SERGIPARKV

C
atorze medalles (vuit 
plates, sis bronzes) per 
als representants del 

Club Natació Sabadell. Aquest 
és el botí obtingut a Gijón en el 
Campionat Estatal de piscina cur-
ta (25 metres). La més destacada, 
un cop més, va ser Marina Garcia. 
La bracista es va embutxacar un 
total de vuit metalls: cinc de plata 
i tres de bronze. La barcelonina, 
a més, va obtenir la mínima per a 
l’Europeu de Glasgow en els 200 
braça. Garcia, això sí, ha volgut 
deixar clares les seves prioritats: 
“Hem de fer un plantejament de 
com afrontarem el mes que ve. 
Hi ha l’Europeu però just després 
tenim el classificatori olímpic, per 

això s’ha de fer un pensament. 
L’Europeu és un bon aparador 
per posar-te en situació, però 
2020 és any olímpic i se li ha de 
donar prioritat”. I és que aquest 
mes de desembre, després de la 
cita escocesa, l’Amsterdam Swim 
Cup estarà esperant a la cantona-

Garcia podria 

renunciar a 

l’Europeu pensant 

en la classificació 

olímpica

El Cercle acaricia 
la dècada a 
l’elit del tenis
El primer equip masculí 

aconsegueix la vuitena permanència 

seguida a Primera Divisió

S.P.

E
l Cercle Sabadellès va tor-
nar a demostrar com de 
bé sap aguantar la pres-

sió i continuarà, un any més, a la 
màxima categoria del tenis esta-
tal per a equips masculins. Serà 
la novena temporada consecutiva 
a l’elit. Tot gràcies al triomf (1-4) 
a la promoció jugada a València 
contra l’Sporting. “Ha estat l’any 
més dur perquè jugàvem fora i 
contra un gran equip que, a més, 
ens va guanyar el primer punt”, 
apunta Bruno Barrientos, el direc-

tor esportiu del club sabadellenc. 
Amb els deures ja fets, l’entitat de 
la carretera de Bellaterra es pre-
para ara per organitzar el Campi-
onat de Catalunya per equips. El 
torneig se celebrarà entre el 27 i 
el 30 d’aquest mateix mes.

Les noies del CTS es mantenen 

entre els vuit millors equips 

del tennis espanyol | Oficial

S.P.

L
’equip femení del Ten-
nis Sabadell ha seguit 
les passes de l’última 

temporada i ha aconseguit la 
permanència a la promoció. En 
el Campionat d’Espanya de Pri-
mera, el conjunt sabadellenc va 
caure als dos primers encreua-
ments contra el Barcino (1-3) i 
l’Stadium Casablanca (2-3), fet 
que l’obligava a no fallar si volia 
continuar a l’elit. En el duel per 
la setena plaça, buscant eludir el 
descens directe, el Tennis va en-
dur-se la victòria per 3-1. Amb el 
mateix marcador es va derrotar 
El Limonar a la promoció con-
tra el segon de Segona Divisió. 
“Patint com sempre, però hem 
aconseguit la permanència, amb 
la qual cosa hem assolit l’objec-
tiu. Confiem que les pròximes 
salvacions siguin menys pati-
des”, declarava en el programa 
Hotel Suís Yolanda Clemot. De 
cara al futur, la capitana del 
Tennis Sabadell somia amb ob-
jectius més ambiciosos: “Seria 
fantàstic aconseguir la perma-
nència abans o fins i tot guanyar 
la primera ronda, cosa que no 
hem fet mai en tota la història”.

El femení 
del Tennis 
Sabadell 
seguirà entre 
els millors

da i serà la primera oportunitat 
per obtenir el bitllet per a Tòquio. 
La decisió final de si renuncia a 
anar a Glasgow o no es prendrà 
ben aviat. D’altra banda, i tornant 

a l’Estatal de Gijón, el Club Nata-
ció Sabadell va quedar en quarta 
posició a la classificació per clubs 
en homes i en tercera en dones. 
A més de Garcia, també es van 
endur de la cita asturiana algun 
metall, ja fos en proves individu-
als o de relleus, Carla Seco, Laura 
Díaz, Judit Ignacio, Aina Olivan, 
Álex Ramos, Àlex Castejón, Ser-
gio de Celis, Marc Vivas i Joan 
Casanovas.

 ESPORTS
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Escolta’ns, mira’ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu

Pelat
l’avi!

El m
és p

etit

de t
ots

!!

Parel
leta

d’anec
s!

CANTA UNA PLENA I GUANYARÀS
UN LOT DE REGALS

Per participar, recull el teu cartró de dilluns 
25 a divendres 29 de novembre a la 

recepció de la Ràdio de 9 a 17 hores.

El quinto començarà dilluns 2 de desembre, 
es cantaran números en directe cada dia al progra-

ma AL MATÍ i es publicaran a les nostres xarxes.

 RÀDIO SABADELL
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Franc Lluís Giró: “La ràdio 
és màgia pura, és el millor 
mitjà de comunicació”
El comunicador de Breda recorda el seu pas per Ràdio Sabadell, un lloc 
on no havia estat anteriorment i que li ha deixat una empremta singular

PAU DURAN

@PAUDURANIDEHARO

L
’any 2016 l’emissora des-
pertava la ciutat amb 
una veu inconfusible que 

t’aixecava del llit més ràpid que 
qualsevol despertador amb la se-
va energia. Es tractava d’en Franc 
Lluís Giró i el seu Desperta Saba-
dell, el programa matinal amb el 
qual la casa feia una aposta per 
atreure nous oients per la ràdio, 
en especial entre un públic jove. A 
més, encara li quedava temps per   
seguir l’actualitat castellera a les 
places amb l’espai Enfilats, amb 
la tècnica Bea Aguilar, una feina 
que els va permetre aconseguir 
una menció de qualitat per part 
de Ràdio Associació de Catalunya.

Franc Lluís en la seva tornada als 

estudis de Ràdio Sabadell | RS

A l’ex de Ràdio Sabadell se’l pot 

seguir ara a iCat.fm | Cedida
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carrer el 5 de desembre
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Si tens cap informació o alguna 

història que ens vulguis explicar, 

fes-ho enviant un correu a 

informatius@radiosabadell.fm o 

amb una nota de veu al 678775686

El radiofonista explica al pro-
grama Al Matí, que “la ràdio és 
màgia pura, és el millor mitjà de 
comunicació, perquè et permet 
fer el que vulguis. Pots controlar i 
modular tot el que passa”.

Amb una trajectòria feta a 
COM Ràdio, es va incorporar al 
programa de les tardes de Ràdio 
Sabadell amb en Manolo Garrido. 
Trepitjava per primer cop la ciutat 
l’any 2013, sense haver-ho fet mai 
abans. Al seu currículum saba-
dellenc també hi ha Els veïns del 

tercer, amb Marc Pijuan i Mireia 
Sans. A més dels programes ja ci-
tats, i com que és inquiet de mena, 
va impulsar emissions especials 
puntuals, com ara una retransmis-
sió de la nit dels Òscars, on tothom 
hi va posar el seu granet de sorra.

Posteriorment al seu pas per 
Sabadell, el comunicador va co-
mençar una experiència televisiva 
al mes de juliol del 2016 al pro-
grama 8 al dia; que presentava 
una altra il·lustre extreballadora 
de Ràdio Sabadell, Laura Rosel.

Actualment el podeu escoltar 
a una emissora musical, iCat.fm, 
posant cançons emotives. Pre-
cisament ell, tot un fan de Sam 
Cooke, que quan van néixer les 
seves filles bessones, recorda que 
sonava What a wonderful world.

Enfilats va rebre 

una menció de 

qualitat de Ràdio 

Associació de 

Catalunya
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Snacks, els 
indispensables 
de l’oficina

Williamina Fleming, 
la gran classificadora 
d’estrelles

CRISTINA GUAL, DIVULGADORA I COACH NUTRICIONAL WWW.KALEGRIA.ES

L
’snack és el “mos” en-
tre hores que et permet 
mantenir l’activitat, 

t’aporta energia, nutrients i 
sacietat fins l’hora de dinar. 
Per això, són INDISPENSA-
BLES a l’oficina. Els hem clas-
sificat en 2 GRUPS:

TAKE & GO:

No cal preparar-los. Només afegir-los a la llista de la compra.
FRUITA: Al natural o deshidratada sense sucres afegits. Fàcil de transportar i conser-
var.
FRUITA SECA: Ametlles, nous, anacards. Millor crus i sense sal. 15 ametlles: és un 
snack de 100 kcal, molta fibra, vitamina E, calci, seleni, proteïnes vegetals i greixos 
saludables.
LLAVORS: de Carabassa i/o gira-sol. Crus i sense sal. 30 grams de pipes són 180 kcal 
amb minerals, vitamines i antioxidants.
CEREALS: de baix índex glucèmic: civada, musli o sègol, aporten la fibra.

PREPARATS EN 5 MINUTS:

HUMMUS: Recepta fàcil si tens els cigrons cuits. Una ració: 50gr de cigrons, 2 cullera-
des de tahini, suc de ½ llimona, rajolí d’oli i condimentar al gust amb sal, comí, pebre 
negre i pebre vermell. Triturar tots els ingredients i afegir bastonets de pastanaga.
CRÊPES DE CIVADA: Pots prendre’ls sols o farcits d’amanida, patés vegetals o amb 
fruites laminades. Recepta: Ingredients 4u: 1 tassa de civada integral, 1 tassa d’aigua, 
1 cullerada d’oli de coco i condimentar al gust sal, aromàtiques o si prefereixes el dolç: 
canyella, cacau o atzavara. Elaboració: Batre els ingredients. Estendre una fina capa de 
la barreja a la paella ben calenta.
SMOOTHIES: Els smoothies tenen l’avantatge en relació amb els sucs que conser-
ven la fibra dels ingredients ajudant a mantenir estables els nivells de sucre a la sang. 
IMPORTANT inclou força fulla verda i una sola peça de fruita per evitar una “bomba 
líquida de sucres”.
TIP: Un detall que marca la diferència: La fruita talla-la a làmines fines, afegeix un 
polsim de canyella i /o cacau. Amb aquest “Toc” potenciaràs sabor i afegiràs propietats 
nutricionals a l’snack.

ALBERT MORRAL, DIRECTOR CIENTÍFIC DE L’AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA SABADELL 

@ASTROSABADELL

E
l 1879, Williamina Paton Ste-
ven Fleming tenia 23 anys i 
estava embarassada. Havia 

viatjat des de la seva Escòcia natal 
fins a Boston, als Estats Units, jun-
tament amb el seu marit. Però quan 
aquest va saber que estava embaras-
sada la va abandonar. Les coses no 
pintaven massa bé per aquella mare 
jove, soltera i sense diners en un país 
estranger.

Es va afanyar a buscar feina i en va trobar com a servent de l’Observatori de la 
Universitat de Harvard. A Escòcia havia exercit com a professora però ara necessi-
tava una feina urgent i va agafar la primera que va trobar. El que encara no sabia era 
que la duria a una exitosa carrera com astrònoma.

El director de l’observatori, Edward Pickering, tenia un equip de “dones compu-
tadores” que es dedicaven a analitzar imatges captades amb els telescopis de Har-
vard i d’altres centres. En calculava la brillantor, la posició i les característiques de 
milers d’estrelles.   

Fleming va començar com a dona de fer feines però Pickering va veure un  poten-
cial en ella i la va fitxar com a dona calculadora. Al principi només havia d’aplicar un 
mètode de càlcul per analitzar les fotografies i imatges de les estrelles, però aviat va 
començar a descobrir astres importants: estrelles noves que havien explotat, nanes 
blanques i altres cossos celestes. Per exemple l’any 1888 va ser la primera d’observar 
una nebulosa molt coneguda avui en dia: la Nebulosa del Cap de Cavall. Al llarg de la 
seva carrera va descobrir 57 nebuloses més, 310 estrelles variables, 10 noves i altres 
cossos celestes. També va establir els primers estàndards fotogràfics de magnitud, 
utilitzats per a mesurar la brillantor d’algunes estrelles. Va promoure la contractació 
de dones ajudants en astronomia i va participar en la confecció del Catàleg Draper on 
es van classificar 10.000 estrelles, i va publicar dos articles a la prestigiosa revista The 
Astrophysical Journal sobre 2 estrelles variables que ella havia descobert.  El 1899 el 
seu treball va ser reconegut per la Harvard Corporation que li va concedir el lloc de 
Conservadora de l’Arxiu de fotografies astronòmiques. Va ser la primera dona que va 
ocupar el càrrec. Va morir el 1911 a l’edat de 54 anys.

COORDINADORA DELS ‘BATECS’: RAQUEL GARCÍA. @RAQUELPETITA

 BATECS
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Llegir és sexi: El coloquio de 
las perras de Luna Miguel 
(editorial Capitan Swing)

GLÒRIA MONTANÉ, FARMACÈUTICA 

@FARMACIAMONTANE

L
a grip i el refredat són malalties 
típiques de l’hivern, tot i que no 
són exclusives d’aquesta època, 

ara són més freqüents. I quan tenim tos 
i mocs, tenim grip o un refredat? El refre-
dat és una malaltia respiratòria causada 

per uns 100 virus diferents que es colen 
per les nostres vies respiratòries; els rino-
virus i els  coronavirus. La transmissió és 
igual que amb la grip, per contacte amb 
gotes de saliva que contenen el virus, 
quan parlem, tossim i estornudem, si no 
ens protegim  bé transmetem el virus. 
Els petitons de menys d’un any es refre-
den més perquè encara tenen les defenses 

molt baixes, també els nens en edat esco-
lar i les persones d’edat avançada, els sè-
niors. Un refredat en si es pot pensar que 
no és important però un refredat pot ser 
inici de un problema de salut o malaltia 
més greu. La grip també és causada per 
virus però del tipus l’’influenza’. La pre-
venció en els dos casos és la mateixa: ren-
tar bé les mans, no estar molta estona en 
llocs tancats amb molta gent, tapar nas i 
boca en esternudar o tossir. En el cas de la 
grip hi ha la vacuna, indicada en persones 

de risc, com poden ser sanitaris, persones 
amb malalties com asma, diabetis, la gent 
major de 60 anys i les embarassades.

Recomanacions: ingesta de líquids per 
mantenir-se hidratat, ventilar habitaci-
ons, humitejar l’habitació, temperatura 
suau, evitar fums i tabac i fer repòs

Tractament: no hi ha tractament espe-
cífic, però podem tractar els símptomes; 
tractar la febre amb antitèrmics, el mal de 
coll i la tos amb pastilles balsàmiques pel 
cos i xarops, descongestius per a la mu-
cositat.

Molt important, parlem de virus, no de 
bacteris, per tant l’antibiòtic no serveix 
per tractar ni la grip, ni el refredat. No fem 
mal ús dels antibiòtics fent-los servir per 
malalties per les quals no serveixen, no-
més aconseguim crear resistències contra 
aquests antibiòtics i fem que deixin de ser 
efectius.

TEFI I ANNA, RESPONSABLES 

LLIBRERIA MACONDO 

@LLIBRER_MACONDO

D
otze mini biografies 
d’escriptores en les 
quals ens adonem de 

la necessitat de l’autora, Luna 
Miguel, de reivindicar-les. To-
tes autores hispanoparlants, 
que van ser d’alguna manera 

silenciades, ocultes i menysprea-
des només per ser dones. És un 
assaig que t’enganxa, que t’em-
peny a buscar els textos i llibres 
de les escriptores. Unes més co-
negudes que altres, com Gabri-
ela Mistralenc premi Nobel de 
literatura o Alejandra Pizarnik i 
una mica menys com a Agustina 
González o Aurora Bernárdez.

Luna Miguel en aquest home-

si la feminitat fos un impedi-
ment per escriure bé. Després de 
donar-nos detalls de cadascuna 
d’elles, Luna els escriu una carta 
personal, explicant com ella ima-
gina que hauria estat si les auto-
res fossin aquí.

natge ens parla de la misogínia 
a la literatura. En la figura de l’ 
“escriptor mascle” i com a l’ac-
tualitat encara ens queda molt a 
bregar amb aquesta figura, que 
intenta desmerèixer a autores 
increïbles, per massa maques o 
massa boges. Distingint sempre 
entre literatura masculina i fe-
menina com si aquesta última a 
vegades anés de segona. O com 

Consells des de la 
farmàcia: Coneix les 
diferències entre la 
grip i el refredat! 

Un llibre que he devorat en 
dos dies i que ha aconseguit 
que em facin venir ganes de lle-
gir tot d’elles, perquè mereixen 
ser recordades com les autores 
que van ser i són.

Quan vaig preguntar l’au-
tora per la representació de 
la masculinitat em va dir que 
ho feia “per provocar-lo”... 
“Detesto la posició altiva, pa-
ternalista i burleta de qui no 
és només capaç de reflexio-
nar sobre la seva pròpia obra 
mancada de figures femeni-
nes; aquell que insulta al seu 
interlocutor en un context 
còmode i festiu -perquè jo no 
he vingut aquí a parlar d’això- 
D’això. Què dimonis significa 
parlar d’això?

 BATECS




