
Revista quinzenal gratuïta
núm. 047 • 5 de desembre de 2019

Nova Nova 
oportunitatoportunitat



02 | 5 de desembre de 2019 | Sabadellinformatiu



Sabadellinformatiu | 5 de desembre de 2019 | 03 EDITORIAL

ÍNDEX

07. El Nadal es 

fa fort als carrers 

de Sabadell 

08. Marxar segueix 

sent el millor pla 

per aquest pont

10. Èxit 

aclaparador 

del documental 

sobre la Colla 

de Sabadell  

17. Les noies del 

Club reivindiquen 

el seu caràcter 

guanyador

15. Antonio 

Romero, 

l’optimisme 

per bandera 

N
o serem Madrid, ni Manhattan, ni tampoc la llumi-

nosa Vigo, però cal reconèixer l’esforç que Sabadell 

ha fet aquests últims anys per convertir el Nadal en 

un oceà de llum i festa. S’encenen els carrers i les places de 

la ciutat. Enguany, amb guarniments que han mirat d’arribar 

a racons fins ara un xic més oblidats. Tot, en un intent clar 

d’aconseguir que fer un vol aquests dies sigui molt més que 

això. I és que no ho neguem, tanta llum fa festa, s’agraeix i 

contagia fins i tot als més contraris a celebrar res.

A l’altre costat, però, aquestes dates exigeixen molt més. I 

no és una qüestió de tirar aigua al vi, però tenim l’obligació 

de saber, de recordar, que no tothom viu aquests dies de la 

mateixa manera. Toca pensar en totes aquelles persones que 

passen les nits al carrer i que poc -o gens- recordem quan els 

llums s’apaguen i descansen fins el dia següent. Un any més 

amb l’arribada del desembre s’ha tornat a posar en marxa 

la coneguda Operació Fred. I tant des de l’Ajuntament, com 

des de la Creu Roja local, s’ha preparat l’operatiu que aten-

drà les persones sense llar en els dies de fred més extrem. Els 

voluntaris, peces impagables en aquesta història, es vestiran 

de patges reials i s’encarregaran de repartir menjar i roba 

d’abric entre els més necessitats. Aquesta campanya, però,  

ens hauria d’implicar a tots. I és que, malgrat que això no 

llueix tant com els llums, també 

existeix. I, sincerament, no seria 

acceptable girar l’esquena a 

l’espera que tot passi un cop 

el calendari ens condueixi més 

enllà.    

I si...

Fred a un costat, el Centre d’Esports Sabadell ha dormit 

aquesta setmana al capdamunt de la classificació. Una cir-

cumstància que no es donava des de feia vuit anys. Demà 

passat defensarà a Cornellà la seva condició de líder i, enmig 

d’aquest panorama, els més agosarats ja reflexionen, enca-

ra que sigui amb la boca petita, allò del: mira que si aquest 

any... Calma perquè queda molt. Però, mentrestant, gaudim, 

que ens ho mereixem. Després d’anys de penúries i pati-

ments com els de la passada campanya, aprofitem per gau-

dir-ho. Amb realisme, sense deixar de tocar de peus a terra, 

però gaudint el moment. 

Ja podria anar tocant, és cert. Ja podria tornar a ser l’any. 

Però, en qualsevol cas, la i l·lusió ja no ens la podrà robar 

ningú. I així, amb l’orgull arlequinat per bandera, podem 

assegurar que, passi el que passi ara ja, la temporada l’aca-

barem donant per molt bona, i no només des d’un aspecte 

estrictament esportiu.    

Més que una festa   
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El bosc de Can Deu 
rebrota cinc anys després 
de les ventades
La nova massa forestal del nord no serà només 
una pineda, hi haurà alzines, roures i pins

La recuperació d’aquesta mas-
sa forestal s’ha fet a través de di-
ferents jornades de reforestació 
de 6 hectàrees amb 5.500 arbrets 
d’alzines, pi blanc i pi pinyer que 
han tingut un elevat èxit de super-
vivència amb entre un 70 i un 80 
per cents exemplars encara vius, 
gràcies, també, al rec continuat 
que s’ha fet durant les èpoques de 
sequera i altes temperatures.

Les tasques de reforestació 

segueixen en marxa | Roger Benet

MIREIA SANS 

@MIREIA_SANS

L
es ventades del 9 de de-
sembre de 2014 van dei-
xar a terra prop de 45.000 

arbres i van afectar un 80 per cent 
de la superfície del Bosc de Can 
Deu. Ara, el territori s’està recu-
perant i, segons el director de la 
Fundació Antiga Caixa Sabadell, 
Joan Carles Sunyer, ho està fent 
“de manera satisfactòria i l’evo-
lució ja es comença a visualitzar i 
recupera l’aspecte que tenia anys 
enrere”. Tot i això, per tenir un 
bosc de la mateixa magnitud que 
l’anterior caldrà esperar anys, 
perquè s’està fent una recupera-
ció de la vegetació per la via de la 
“regeneració natural i de les refo-
restacions”. Ara bé, el nou bosc 
de Can Deu no tindrà un aspecte 
similar al d’abans de la ventada. 
Abans era, en un 90 per cent, una 
pineda, “mentre que ara serà més 
variat i estarà format per alzines, 
roures i exemplars de pi pinyer 
i pi blanc”. A banda, el nou bosc 
tindrà menys densitat d’arbres. 
“Serà un bosc amb densitat infe-
rior i més biodiversitat, cosa que 
és, de totes totes, positiu” diu 
Sunyer.

Sis hectàrees del Bosc de Can 

Deu s’han recuperat gràcies a 

les jornades de reforestació. 

S’ha treballat en una hectàrea i mitja ubica-
des al Pla de Sant Vicenç, l’aparcament de 
la carretera de Matadepera, la zona de Va-
llhermoso i Sant Julià. Les jornades, fetes 
entre gener i febrer de 2016, han permès 
plantar 5.500 arbres d’espècies diferents

“El desastre natural 

que va afectar el 

bosc ha estat una 

oportunitat” ha 

explicat Sunyer

Una oportunitat

Les ventades han obert una no-
va etapa al bosc de Can Deu. “El 
desastre natural que va afectar 
el bosc ha estat una oportu-
nitat” ha explicat Sunyer. En 
aquesta línia, assegura que és 
una experiència que servirà 
com a exemple en altres casos 
d’aquestes característiques. Per 
això, s’ha volgut acompanyar 
d’una metodologia científica. 
Per això, s’han marcat nou zo-
nes i s’han marcat 40 plançons 
que s’analitzen anualment “per 
veure-hi l’evolució” i poder ob-
tenir dades que serveixen de 
referència. Tot aquest conei-
xement, que es presentarà pú-
blicament a principis de l’any 
vinent, té, també, una voluntat 
pedagògica de cara a les escoles 
que passen per l’Espai Natura a 
la Masia de Can Deu.
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El Nadal il·lumina Sabadell
Més de 700 elements de llum i l·luminen des de fa una setmana una setantena 

de carrers de Sabadell, entre els quals hi ha per segon any consecutiu 

l’avinguda Francesc Macià. Edificacions singulars de la ciutat com la Torre 

de l’Aigua o el Mercat Central també es guarneixen aquest Nadal

FOTOGRAFIES DE ROGER BENET (@ROGERBR21)
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NÚRIA GARCÍA 

@NGARCIAMATAS

A 
Sabadell ja es respira 
Nadal. La tradicio-
nal encesa dels llums 

donava el tret de sortida a la 
campanya d’enguany ara fa una 
setmana i, des d’aleshores, els sa-
badellencs tenim al nostre abast 
diferents propostes per gaudir 
d’una de les èpoques més especi-
als de l’any. Entre els clàssics que 
sempre tornen i que són sinònim 
d’èxit assegurat, hi ha la Fira de 
Santa Llúcia, enguany ubicada 
a la plaça Doctor Robert, la 43a 
edició de la Mostra de Pessebres 
a l’Acadèmia Catòlica o la insta 
l·lació del Campament Reial a 
la Casa Duran. Un dels dies més 
esperats pels més petits de la ca-
sa arribarà el 5 de gener amb la 
tradicional Cavalcada de Reis 

Els firaires de Santa Llúcia són 

aquest any a la plaça Doctor 

Robert | Roger Benet

que, enguany, recorrerà els car-
rers de Sabadell de nord a sud. 
Els dies previs, però, es tornarà 
a insta l·lar el Vapor Reial amb 
les carrosses a Fira Sabadell. Ai-
xí mateix, també torna el Parc de 
Nadal, que aquest any es mourà 
al nord i al sud per arribar a més 
públic. D’altra banda, i malgrat 
que el Nadal pot anar associat al 
consum i els àpats inacabables, a 
Sabadell, també hi ha temps per 
practicar esport amb les curses 
de Sant Esteve i de Cap d’Any, 
que cada cop tenen més adeptes.

Enguany la la 

Fira de Santa 

Llúcia està 

ubicada a la plaça 

Doctor Robert

L’esperit nadalenc envaeix la ciutat
La Fira de Santa Llúcia, la Mostra de Pessebres o el Campament 

Reial, els clàssics que no poden faltar en aquestes dates

 CIUTAT
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Els sabadellencs mantenen 
els viatges com a pla pel 
pont de la Constitució 
Les capitals europees es mantenen com a destinacions estrella. 

Les vendes de cara a Nadal i cap d’any també es mantenen

Anar a Europa segueix sent el millor 

pla per el pont | Roger Benet

Llargues cues davant les 

administracions sabadellenques  

| Roger Benet

KAREN MADRID 

@KMADRID_RIBAS

E
l pont de la Constitució 
es manté com una data 
assenyalada al calendari 

perquè els sabadellencs marxin 
de viatge, segons han expressat a 
Ràdio Sabadell les agències Veu-
re Món, Sbd Travel i Kareba Vi-
atges. Tot i que les vendes no han 
augmentat respecte l’any passat 
pel fet que un dels festius és en 
diumenge, el nombre de viatges 
venuts i la despesa per persona 
s’han mantingut en índexs molt 
similars als d’anys anteriors. 
“Això et dona ànims per afron-
tar la nova temporada. La gent 
continua apostant per viatjar i ho 
manté entre les seves prioritats”, 
apunta Carles Carrion de Kareba 
Viatges. Pel que fa a les destina-
cions, les capitals europees es 
tornen a erigir com les grans es-
collides, tant durant aquest pont 
de desembre com de cara a Nadal 
i cap d’any. “Sobretot tenen molt 
d’èxit les ciutats on hi ha mercats 
de Nadal, a Àustria, Alemanya i 
altres punts del centre d’Europa. 
També s’estan venent molt esca-

Carrion: “El context 

polític està marcant 

el ritme de les 

vendes i accentua 

les reserves 

d’última hora”

El Virus del VIH: 
una lluita constant 
contra l’estigma

H.M. 

E
l dia 22 de desembre se 
celebra el tradicional sor-
teig de la loteria de Nadal, 

una data marcada per la i l·lusió, 
els nens i nenes de Sant Ildefons, 
l’esperança i la decepció final en 
la majoria de casos.

Des dels locals de venda de 
loteria consultats per aquesta 
emissora (Loteria número 3, Car-
retera de Prats i Les 8 nenes de 
la sort), totes tres asseguren que 
respecte anys anteriors s’estan 
venent més números. Des de Les 
8 nenes de la Sort, apunten que 
enguany s’incrementarà un 3% 
les vendes de números de la rifa. 
Des d’aquest comerç defensen 
que aquest augment de venda 
s’explica perquè “hi ha més gent 
que ha comprat, no és que la gent 
compri més loteria sinó que hi ha 
més gent que compra.” Pel que fa 
als dècims més venuts, com sem-
pre, els que acaben en el 5 i el 7 
són els que tenen més èxit entre 
els participants. Tot i això, el 19 i 
el 20, els anys en què ens trobem, 
s’obren pas entre la resta de nú-
meros guanyant adeptes.

Des de ja fa uns anys, la loteria 
de Nadal compta amb una nova 
participant en el joc: la Grossa de 
Cap d’any, la loteria catalana que 
se celebra el 31 de desembre. Tot i 
que en els primers anys de vida de 
la rifa catalana es parlava d’una ri-
valitat amb la grossa de Nadal, to-
tes tres cases de loteria consultades 
asseguren que a hores d’ara no no-
ten que la Grossa de Cap d’Any tre-
gui adeptes a la Loteria de Nadal.

L’any passat, una part de la 
Loteria de Nadal va caure a Saba-
dell. La administració situada al 
Corte Inglés va repartir una part 
del cinquè premi, regalant fins a 
240.000 euros. Veurem doncs si 
el 22 de desembre del 2019, Sa-
badell torna a fer història i torna 
a repartir alegria i diners amb la 
Loteria de Nadal.

Un dels moments de l’acte central 

del Dia Mundial de la Lluita 

contra la Sida  | Roger Benet

HELENA MOLIST 

@HELENMOLIST

J
a fa 30 anys que la sida és 
una malaltia més que co-
neguda al nostre planeta 

però, tot i això, encara fa falta que 
tant la societat com el govern fa-
ci un pas endavant per acabar de 
trencar estigmes i estereotips.

Des de fa 26 anys, l’entitat 
Actua Vallès lluita cada dia con-
tra la malaltia, el virus i contra 
l’aïllament de les persones que 

Les vendes 
de loteria 
de Nadal 
augmenten un 
3% respecte 
l’any passat

padetes a la neu i alguna ciutat 
espanyola”, apunten des de Veu-
re Món. “En família, la gent con-
tinua demanant Finlàndia per vi-
sitar el Pare Noel o el Marroc per 
veure els Reis d’Orient”, afegeix 
Carrion. Les destinacions de llar-
ga distància, com el Carib o Cu-
ba, són més habituals pels volts 
de Cap d’Any, quan els sabade-
llencs s’estan agafant més dies. 

En aquest sentit, les reserves es-
tan sent desiguals a les agències 
consultades, tot i que sembla que 
només les persones que aposten 
per un viatge a llarga distància 
ja el tenen comprat; un gruix 
important de clients estan espe-
rant a última hora per planificar 
i comprar una escapada.

conviuen amb sida. Enguany, un 
cop més, l’entitat ha organitzat 
l’acte central del Dia Mundial de 
la Lluita contra el VIH, celebrat el 
passat diumenge 1 de desembre.

Joan Offroy, president de 
l’entitat sabadellenca, va recla-
mar la involucració dels governs, 
també el municipal, en la lluita 
contra el VIH, recordant-los, 
que tots van firmar la declaració 
de Paris, un tracte firmat l’any 
2014 on alcaldes de tot el món es 
comprometien a accelerar mesu-

res per trobar una resposta con-
tundent a la sida. En aquest acte, 
Clara Palau va ser l’encarregada 
de llegir el manifest del comitè 
del 1r de desembre, on també es 
feia referència a la declaració de 
Paris. En aquest cas, el manifest 

reclamava que també s’atorgués 
una dotació pressupostària a la 
seva materialització efectiva ar-
reu del territori.
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Sabadell crida “prou” contra 
les violències masclistes
Unes 300 persones es van aplegar el 25 de novembre passat a la plaça Doctor 

Robert per commemorar el Dia Internacional Contra la Violència Envers les Dones. 
En aquest acte es va reclamar, un cop més, que s’erradiquin les violències masclistes 

en la nostra societat i també, la remodelació del model de masculinitat actual

FOTOGRAFIES DE ROGER BENET (@ROGERBR21)
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PERE GALLIFA 

@PERE_GALLIFA

L
a primera projecció del 
documental dedicat a la 
Colla de Sabadell, titu-

lat amb la cèlebre sentència Es-
tem voltats de pocavergonyes, 
va exhaurir les localitats i molts 
sabadellencs es van quedar a les 
portes dels Cinemes Imperial. Per 
aquest motiu, l’organització ja ha 
buscat una nova data per tornar a 
passar el documental: l’11 de de-
sembre a les 19.30 h. Les entrades 
es podran reservar a través d’In-
ternet. Si es tornen a exhaurir, els 
organitzadors contemplen buscar 
una nova data a mitjans de gener.

El primer passi del documental 

va omplir l’Imperial | Cedida

Nou passi del documental 
de la Colla de Sabadell
Estem voltats de pocavergonyes es tornarà a projectar 
a l’Imperial l’11 de desembre a les 19.30 h

El film recrea algunes de les 
accions impulsades pels inte l-
lectuals sabadellencs amb la vo-
luntat de sacsejar la cultura catala-
na. “Eren personatges que tenien 
molt clar que volien construir una 
cultura europea. Anaven a fer una 
cultura nacional al nivell de l’eu-
ropea”, ha assenyalat la directora 
Clara Soley a Ràdio Sabadell.

Nova data per 

tornar a passar 

el documental: 

l’11 de desembre 

a les 19.30 h
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Toni Ten presentant el disc 

a Ràdio Sabadell | RS

Nou èxit de la colla Mirant el Cel a 

la final de Punts LliureS | Cedida

Grans ballades 
sabadellenques 
a la final Punts 
Lliures 2019
Els Cabirols rebran, aquesta 

temporada, la menció especial de 

Colla Completa del Campionat

El segell sabadellenc del 
Disc de La Marató
Encara queden alguns espectacles en cartellera, tot i que 

haurem de sortir de la ciutat per gaudir-ne

PERE GALLIFA 

@PERE_GALLIFA

“É
s un projecte de país”, 
ha destacat el pro-
ductor musical sa-

badellenc, Toni Ten, en referència 
al disc de La Marató. I és que a tot 
el món se’n fan creus de la volada 
que pren aquesta producció musi-
cal, que ven 200.000 còpies en un 
cap de setmana, i que enguany tor-
na a tenir un marcat accent saba-
dellenc. A part del productor de la 
Creu Alta, el disc compta amb la co 
l·laboració del grup de música ur-
bana 31 FAM, que versionen Kylie 
Minogue amb el rebatejat Sempre 
has de viure el moment. Ells són 
un dels 20 artistes que participen 

P.G.  

L
a final de Punts Lliures de 
colles sardanistes celebra-
da aquest any a Girona ha 

tingut força protagonisme saba-
dellenc, situant-se al podi en tres 
ocasions. La colla Mirant el Cel 
va quedar segona en la categoria 
de grans. El grup de juvenils, els 
Cabirols, van quedar tercers des-
prés de fer una ballada fantàstica. 
Finalment, els alevins, els Trape-
lles, van quedar campions, supe-
rant la resta de les quatre colles 
participants.

Des de l’entitat, valoren especial-
ment la temporada dels alevins. Els 

en el projecte, on es busquen “can-
çons que tothom conegui” per po-
der jugar amb les veus, per exem-
ple, la “d’home passa a dona” o es 
busquen “duets impossibles que 
només es poden fer a La Marató”, 
ha desvelat Ten.

Una de les novetats d’aques-
ta edició és la incorporació d’una 
nadala, interpretada per Doctor 
Prats, Búhos, Els Catarres i Elena 
Gadel. Ten ha treballat temes com 
ara Sempre penso en tu amb Víctor 
Manuel. El disc compta també amb 
Manuel Carrasco o Álex Ubago, 
que adapta el seu propi tema Sense 
por de res. També hi escoltareu Si 
em dius que m’estimes de Jordi Ni-
nus i el grup La Floie, revisitant un 
tema dels Backstreet Boys.

Trapelles han quedat campions de 
Lluïment del Campionat de Catalu-
nya, campions del Campionat Ter-
ritorial, campions de Revesses i, si 
hi sumem el Campionat de Punts 
Lliures, obtindran la menció espe-

cial de Colla Completa del Campi-
onat 2019. Aquesta temporada, el 
grup ha estat format per 14 nens i 
nenes d’entre els 5 i els 12 anys.
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FOTOGRAFIES DE ROGER BENET (@ROGERBR21)
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DESEMBRE 2019

Kedades per teixir. 

Cada divendres a 

les 17.30h. Biblioteca 

de La Serra

Llorenç Balsach i 

Grau (1922-1993). 

Industrial, pintor, 

co l·leccionista. 

Exposició. Fins al 23 de 

febrer del 2020. Museu 

d’Art de Sabadell

El Modernisme i les 

Flors. De la natura 

a l’arquitectura. 

Exposició. Fins al 8 

de desembre. Museu 

d’Història de Sabadell

Ballades de 

sardanes amb la 

cobla Jovenívola. 

Sabadell Sardanista. 

15 de desembre a les 

11:30h. Plaça del Gas  

Finestra a altres mons: 

un acolorit regal de Reis 

per a una època en blanc 

i negre? Conversa. 12 

de desembre a les 19h. 

Espai Cultura Sabadell

El riu descabdellat. 

Fotografies del riu 

Ripoll. Fins al 26 de 

gener de 2020. Museu 

d’Art de Sabadell

Figuretes de vidre, de 

Tennessee Williams. 

Fins al 25 de desembre. 

Dissabtes a les 21.30h 

i diumenges a les 

18h. Teatre del Sol

25 anys fent pinya. 

Castellers de Sabadell. 

desembre 2019. De dilluns 

a dijous de 9h a 20.30h 

i divendres de 9h a 14h. 

Escola Oficial d’Idiomes

Activitats Espai Natura 

Fundació Sabadell 

1859. Diumenges 

(excepte agost). 

Masia de Can Deu

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

La cantant 

calba, d’Eugène 

Ionesco. Fins al 

21 de desembre, 

els dissabtes a 

les 18h i a les 20h. 

Sala Biblioteca 

Teatre del Sol

Fira de Revistes. 

Fins el dilluns 9 de 

desembre. Biblioteca 

dels Safareigs
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“Necessito tornar al 
Sabadell tota la confiança 
que m’ha demostrat”
Antonio Romero es recupera d’una greu lesió al genoll que l’està 
obligant a perdre’s una temporada més que i l·lusionant

el Mirandés, i les similituds són 
inevitables: “Estem al playoff des 
del principi i tenim un cos tècnic 
bo i exigent com allà”.

Canvi de mentalitat

Mentre recupera sensacions i es-
pera tornar a trepitjar el verd avi-
at, el jugador admet que aques-
ta lesió -la primera de gravetat 

Romero espera tancar en breu la 

seva renovació | Roger Benet

ADRIÁN ARROYO 

@ADRIAN_ARROYO

T
ornar a córrer és el desig 
més immediat que passa 
pel cap d’Antonio Rome-

ro. Des que es lesionés de gravetat 
al genoll a principis d’agost a Lla-
gostera, l’andalús crema etapes a 
un ritme desigual. En l’actualitat 
la rehabilitació va per bona via, 
però va patir fa unes setmanes una 
infecció que el va fer patir. “Va ser 
el més dur perquè semblava que 
no avançava. Vaig passar nou di-
es ingressat a l’hospital amb la 
família a l’habitació. Encara que 
no juguis, venir a l’estadi t’allibera 
la ment”, comenta el migcampista 
arlequinat.

Retirada la fitxa per culpa de la 
lesió, el sevillà està obligat a pas-
sar-se tot l’any en blanc, el que 
li dona marge per recuperar-se 
sense presses. Amb l’equip líder 
en solitari, però, l’enveja sana de 
no poder vestir-se de curt hi és: 
“Em puc recuperar amb més cal-
ma però és una pena perquè l’en-
trenador em volia i el club va fer 
un gran esforç per mi. S’estan fent 
grans coses i m’hi sento partícip 
tot i no poder jugar”. L’any passat, 
de fet, Romero ja va ascendir amb 

El Sabadell és 

líder amb quatre 

punts de marge 

sobre el cinquè

Romero es va 

lesionar tot sol 

el dia 7 d’agost 

a Llagostera

que pateix- li ha canviat la forma 
d’entomar la vida: “Si afrontes la 
recuperació de manera positiva, 
no t’afecta tant psicològicament. 
Ho ha passat pitjor la meva dona. 
També aprens a veure les coses 
d’una altra manera i que les co-
ses que passen al camp no afec-
tin tant a casa”. Acaba contracte 
al juny i va emplaçar-se amb el 
Sabadell a negociar durant la re-
cuperació, tot i que no es mostra 
neguitós. “Vam parlar dues set-
manes després de lesionar-me i 
em van dir que volien que seguís. 
Crec que no hi haurà problema 
perquè jo també necessito tornar 
al Sabadell tota la confiança que 
m’han demostrat”, comenta Ro-
mero, que treballa a l’ombra per 
tornar a ser important com ho 
va ser en els primers partits de 
la pretemporada. Mentrestant, 
l’equip arriba a la setzena jornada 
com a primer classificat amb 29 
punts, tres més que l’any de l’as-
cens a aquestes alçades. A quatre 
jornades de l’equador, la fita a 
mitjà termini pot ser proclamar-
se campió d’hivern en la vigília 
de Reis. Dissabte (20h) l’últim 
desplaçament del 2019 portarà 
l’equip d’Hidalgo al sempre difícil 
camp del Cornellà.
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ADRIÁN ARROYO 

@ADRIAN_ARROYO

Q
uatre gallecs compar-
teixen vestidor aques-
ta temporada a la No-

va Creu Alta: Ian Mackay, Aitor 
Pascual, Alberto Leira i Aarón 
Rey. Dimarts van ser els prota-
gonistes d’un Hotel Suís espe-
cial des del Centro Galego Nós. 
Degustant productes de la seva 
terra, tots quatre van explicar 
algunes interioritats de la seva 
etapa a la ciutat. “La confiança fa 
que les coses es puguin dir més a 
la cara”, diu Leira, que viu amb 
Pascual a Can Rull. L’únic que 
encara no havia sortit de Galícia 

Moment del programa emès des 

del Centro Galego Nós| RS

Un Hotel Suís amb 
accent gallec
Els futbolistes Ian Mackay, Aitor Pascual, Alberto Leira i Aarón 
Rey expliquen la seva experiència al Centre d’Esports Sabadell

era Rey: “No vaig per allà des del 
juny i es troba a faltar”.

El gran del grup és Mackay, 
que ja havia estat aquí anys en-
rere. El porter reconeix que va 
xocar la primera impressió del 
tècnic, Antonio Hidalgo, amb un 
esquema tàctic diferent per ata-
car i defensar: “La idea sorprèn, 
però acabes confiant-hi perquè 
veus que té raó”. A banda d’ells, 
van intervenir al programa l’ex-
porter arlequinat David de Na-
vas, ara entrenador de porters a 
Ferrol (on va coincidir amb tres 
dels quatre) i un que ha fet el 
camí a la inversa: el sabadellenc 
Òscar Garcia, tècnic del Celta a 
Primera.
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APUNT
D’OPINIÓ

L
a victòria que més 
m’ha omplert va ser 
la de l’Eurolliga, va 

ser una final impressionant, 
però el sentiment d’aquest 
cop, de quan tot sembla que 
va malament, que no has 
tingut temps de treballar... i 
després, com la jugadora va 
creixent durant tot el cap de 
setmana i com es conjunta 
l’equip. La pinya ha estat una 
bestialitat, les sensacions són 
molt emocionants.

Des de l’arribada de les ca-
nadenques, la Monika Eggens 
i la Gurpreet Sohi, estàs amb 
una intensitat, amb l’anàlisi 
de vídeo, definint posicions 
en defensa i en atac, parlant 
amb les jugadores... Dissabte 
vam estar mitja hora amb la 
Sílvia Morell xerrant perquè 
no li havien sortit les coses bé 
i miràvem de ser positius. 

El canvi costa d’explicar 
amb paraules en 48 hores 
però no hem fet res. Hem 
fet una classificació molt im-
portant, però no hem fet res. 
Ni quan vam perdre contra 
el ‘Medi’ érem una merda, 
ni ara som l’equip campió 
d’Europa. Tenim el títol, però 
encara no és l’equip que pot 
guanyar l’Eurolliga.

Als quarts de final, un 
Orizzonte et posa ‘catxondo’. 
M’agrada perquè el Dunaú-
jváros és un equip rocós i les 
italianes són més fàcils de 
predir a què juguen. Les hon-
gareses tenen 50 moviments, 
et neguiteja bastant i això pot 
penalitzar amb les jugadores 
joves. Anirem a Catània a in-
tentar fer l’èpica un altre cop.

David Palma, 
entrenador CNS

De l’infern al cel en 
només dos dies
CNS fa un acte de fe i es classifica com a primer 
de grup per als quarts de final de l’Eurolliga 

L’alegria de David Palma i Maica 

García després de guanyar 

l’UVSE  | Roger Benet

Les italianes són l’últim escull 

del Club per ser a una nova 

Final Four  | Roger Benet

PAU VITURI 

@PAUVITURI

E
n qüestió de 48 hores, la 
temporada de l’Astral-
pool Natació Sabadell ha 

girat com un mitjó. De perdre a la 
Lliga Premaat a la piscina del Me-
diterrani, a la Supercopa d’Euro-
pa contra l’Orizzonte a Can Llong 
i novament a casa contra l’Utrecht 
en l’estrena de la segona fase de 
grups de l’Eurolliga, a aconseguir 
una improbable classificació com 
a primeres de grup per als quarts 
de final de la màxima competició 
continental. 

El pentacampió d’Europa ha 
tornat a demostrar que està fet 
d’una altra pasta. Dubtar d’elles 
és un error. El cert és que pocs 
dels presents a Can Llong confia-

ven en un passi a quarts després 
de caure divendres contra les 
holandeses i la crisi de confiança 
que arrossegaven les waterpolis-
tes del Club. Però, un cop més, 
els astres es van alinear. Pri-
mer, amb l’empat entre l’UVSE 
i l’Utrecht. Després, amb la der-
rota de les neerlandeses contra la 

Triomfs contra 

la Roma (13-9) i 

l’UVSE (15-10) per 

sobreposar-se a 

la derrota contra 

l’Utrecht (7-11)

A quarts, 
novament 
l’Orizzonte italià
Els dos equips amb més 

Eurolligues reeditaran la final 

de la Supercopa d’Europa

P.V.

c
apricis del destí, l’Astralpo-
ol ha quedat aparellat amb 
l’Ekipe Orizzonte als quarts 

de final de l’Eurolliga. Serà la re-
edició de la Supercopa d’Europa 
perduda la setmana passada i tam-
bé de l’eliminatòria del curs passat 
en què les de David Palma van ac-
cedir a la Final Four de la màxima 
competició continental després de 
guanyar per tres gols de diferència 
a Nesima (9-12) i d’empatar a Can 
Llong (11-11). Aquest cop, però, els 
papers s’intercanvien. L’anada es 

jugarà a Sabadell el 8 de febrer i la 
tornada, a Sicília el 28 de març. La 
resta d’eliminatòries de quarts són 
les següents: Dunaújváros-Dynamo 
Uralochka, Kinef Kirishi-Utrecht i 
Vouliagmeni-Olympiacos.

Roma. Amb la feina feta del dia 
anterior contra les italianes, tot 
es reduïa a un vida o mort contra 
les hongareses. Com en les grans 
cites, la ‘Bombonera’ va resso-
nar  en tots els racons de la seva 

estructura. Els pesos pesants de 
l’equip, les Judith Forca, Maica 
Garcia, Laura Ester... van agafar 
les regnes i ja van 12 temporades 
consecutives, des de la 2008-09, 
co l·lant-se entre les vuit millors 
d’Europa, una fita a l’abast de 
molt pocs equips. Un cop més, 
l’Astralpool Natació Sabadell 
serà l’únic representant català a 
l’elit.
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Imatges d’un migdia 
màgic a Can Llong
Per dotzè any consecutiu, l’Astralpool Natació Sabadell 

estarà entre els vuit millors equips d’Europa

FOTOGRAFIES DE ROGER BENET (@ROGERBR21)
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El primer derbi de la temporada 

es va quedar a casa | RS

Els del nord es troben a 

la zona tranqui l·la de la 

classificació  | Sandra Diaz

La irregularitat 
li val al Sabadell 
Nord per estar 
fora de perill
El conjunt de Ca n’Oriac s’ha 

assentat a la part mitja del grup 1 

de Primera Catalana alternant grans 

actuacions amb resultats adversos

Can Colapi continua governant 
el derbi de futbol sala
El Futsal Pia es va tornar a imposar al Club Natació Sabadell (2-1) en un 

duel marcat pel retorn de l’extècnic escolapi Borja Burgos

SERGI PARK 

@SERGIPARKV

E
l derbi de futbol sala con-
tinua sent de propietat 
escolàpia. Amb la victò-

ria per 2-1 davant el Club Nata-
ció Sabadell del passat dissabte, 
la Pia s’ha endut 10 dels últims 
11 duels sabadellencs de la Sego-
na ‘B’. En l’últim, el més deter-
minant va ser Carles Comadran, 
l’autor del gol que trencava l’em-
pat a 1 a falta de cinc minuts per 
al final. “Ells estaven amb molta 
confiança i estaven creant perill, 
però en una jugada aïllada, he ro-
bat jo mateix la pilota i, com he 
pogut, he xutat a baix”, relatava 
el golejador.

S.P. 

E
l segon màxim represen-
tant del futbol de la ciu-
tat, el Sabadell Nord, ja 

ha recorregut 12 jornades en la 
seva segona temporada a Prime-
ra Catalana i, de moment, els de 
Quico Díaz són vuitens amb un 
coixí de quatre punts respecte a 
la zona calenta. Els arlequinats 
han estat capaços del millor i 
del pitjor i les tres últimes jor-
nades han estat un reflex d’això: 
dues convincents victòries con-
tra Tona i Parets van venir se-
guides d’un partit per oblidar a 
casa contra la Guineueta (0-4). 

L’altre gran protagonista va 
ser el tècnic del Natació Sabadell 
i ex de la Pia Borja Burgos, que 
tornava per primer cop al carrer 
Garcilaso amb els colors neda-
dors. Can Colapi el va escridassar 
i li va dedicar més d’una pancar-
ta. “Molts cops fan gala de valors 
i crec que no poden fer-ho quan 
insulten i increpen. Guardo molta 
estima amb els de la pista. Els de 
fora, que diguin el que vulguin, 
però jo el respecte no el perdo mai 
i a ells potser no els hi han ense-
nyat”, deia sense embuts Burgos. 
Amb el resultat del derbi, la Pia 
escala fins a la setena posició i es 
posa a només tres punts del Club,  
que continua marcant la zona 
‘play-off’.

La zona nord, doncs, viu amb 
relativa tranqui l·litat la prime-
ra volta dels seus guerrers però 
en canvi, on no hi ha hagut tanta 
calma és en la composició de la 
plantilla. S’han produït diversos 
canvis, però els més destacats 

han estat les baixes d’Anzo, Bri-
an i Fran Vega i l’entrada, la més 
recent, de Pedro Pérez, que ja ha 
debutat.

 ESPORTS
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És Nadal 
i ens arribes al cor

Bon Nadal i bones festes

 RÀDIO SABADELL
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únicament se centra en música elec-
trònica, és i era necessari a la ràdio 
pública: Quan vaig fer la proposta 
fa quatre anys, es va contemplar 
que era necessari tenir un espai així 
perquè és un tipus de música que a 
Sabadell es consumeix molt”.

PAU DURAN

@PAUDURANIDEHARO

E
l director del programa Vi-
tamina Dance, Toni Gon-
zález, explica que el format 

de vermut electrònic és un tipus 
de festa que en ambients com els 
de Barcelona: “Es porta molt”. 
Els ingredients: bona música, bon 
ambient i bon vermut! Dalt de 
l’escenari dels 100 programes del 
Vitamina hi han passat fins a 4 
DJ’s diferents: Albert Jané i Pere 
Guardiola, dos músics que apor-
ten “la part més de cluber, cultura 

Hi han passat fins 

a 4 DJ’s diferents: 

Albert Jané, Pere 

Guardiola, Javi 

Soto i Alive

El DJ Albert Jané amenitzant 

la vetllada del vermut 

electrònic | Toni González

de house molt arrelada”. També 
ha punxat el Javi Soto, que és un 
DJ d’ambients “més comercials”. 
I Alive, un “noi de 17 anys, que ja 
ens ha visitat al programa, i que 
produeix la seva pròpia música”, 
explica González. El restaurant La 
Capella va sortejar un xec-regal de 
50 € per menjar-hi.

Vitamina Dance arriba al cente-
nari amb dues hores d’emissió set-
manals, sessions en directe de DJ’s 
locals, però també de nivell nacional 
i amb un equip al darrere format per 
cinc persones. González explica que 
un programa com el Vitamina, que 

El Vitamina Dance suma 
100 píndoles revitalitzants
El programa de música electrònica de Ràdio Sabadell arribà el 
centenari amb un vermut musical a la capella de Can Gambús

 RÀDIO SABADELL
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Parlem de sexe? 
Revisar la nostra 
motxilla sexual per 
iniciar el camí al plaer

La planta del dia: Com 
fer xarop de violes?

LAURA CLOTET, SEXÒLOGA, METGE DE FAMÍLIA I TERAPEUTA DE PARELLA

P
er mi la sexualitat és una motxilla que ens posen abans de néixer. Sovint és de 
color rosa o blau cel, segons els genitals definits de naixement. I la motxilla es 
va omplint pel que ens diuen, el que veiem, el que vivim, el que sentim... I això 

acaba definint la nostra sexualitat quan arriba l’edat de fer servir la motxilla.
La nostra sexualitat visible són les nostres practiques i actituds, però el que fem o 

deixem de fer es sustenta en les creences, valors, pensaments, pors que tenim de forma 
conscient o inconscient guardats.

El primer que l’omple i n’ocupa una part important son els rols de gènere establerts 
culturalment que són transversals a la societat patriarcal, i dels que no podem escapar. 
Com ens hem de comportar segons el sexe assignat ens marca i molt.

A aquests rols de gènere sovint s’hi associa una orientació sexual i unes pràctiques 
concretes com a correctes. Podem parlar d’heteronormativitat i coitocentrisme... Sí, 
estic dient que el que ens venen com normal és que estiguis amb algú del sexe contrari 
al que t’han assignat i que la pràctica sexual predominant sigui el coit, ja que és la que 
serveix per reproduir-se i tenir plaer.

En aquest context només hi ha un tipus de relació vàlida: la monogàmia, ja que l’ex-
clusivitat i la possessió són senyals d’amor en aquest patró imposat de realitat virtual.

Amb tot això, sovint ens trobem que no ens agrada el que fem, que el que ens sembla 
que ens podria agradar no és normatiu i està mal vist i jutjat i que no trobem el camí de 
la lliure expressió de la nostra sexualitat.

Cal revisar la motxilla de forma crítica, el camí a la nostra sexualitat l’hem de triar 
nosaltres, sentint-nos lliures d’explorar amb la identitat de gènere, amb l’orientació, 
amb les pràctiques, amb diferents tipus de relacions afectivosexuals i deixant-nos fluir 
per saber amb què ens quedem i amb què no.

MARTA DUBREUIL, BIÒLOGA I RESPONSABLE DE 

@FEMARRELS 

L
a viola o violeta de bosc (Viola odorata o Viola sylvestris) és una espècie molt 
típica de boscos humits, una herba petita de flors molt boniques que viuen en 
llocs més aviat ombrívols. Aquesta herbeta és una de les que tenen tradició 

medicinal més antiga, perquè ja era coneguda per Hipòcrates (s. V a.C.) i per Plini “el 
Vell” (s.I d.C.), que la feia servir contra les migranyes. De les seves flors se’n fan infu-
sions pels refredats, són antitussígenes, i també se’n poden fer licors i galees. De fet 
es pot assecar i guardar per afegir-la a la ratafia que farem a finals de juny. Les fulles 
tendres i joves collides a la primavera són comestibles, així com les flor i les tiges, que 
podem afegir-les en amanides.

Amb les flors de viola en podem fer un xarop contra la bronquitis, tos i altres mo-
lèsties pulmonars. El podem administrar a nens a partir de 4 anys. Cal deixar macerar 
100 gr. de violes fresques en un litre d’aigua durant unes 12 hores. Colar aquesta 
aigua, exprimint fort les flors per tal d’aprofitar-ne el màxim els seus principis actius. 
Afegir 200 gr. de mel i escalfar uns 10 minuts, remenant fins que la textura del xarop 
sigui la adequada. Aquest xarop dura una 4 o 5 mesos, i millor si el guardeu a la neve-
ra. També podeu collir les flors fresques i congelar-les fins que voleu fer el xarop. Si 
voleu, al xarop li podeu afegir una mica de pròpolis com a conservant i antioxidant.

Per acabar, uns versos de la Segarra que ens aniran bé per recordar l’època de 
floració de la viola:

“Pel mes de maig
l’aigua corre pels torrents,
i en saluda les violes,
rosetes i pensaments.”

COORDINADORA DELS ‘BATECS’: RAQUEL GARCÍA. @RAQUELPETITA

 BATECS
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El llibre obert: Tardor, d’Ali 
Smith, editorial Raig Verd

LAIA NUTRICIONISTA 

@MOVIMENTNAT

C
om és un esmorzar complet i 
equilibrat? Fins fa poc temps, es 
deia (potser ho hauràs llegit en 

algun lloc), que un esmorzar havia d’in-
tegrar, com a mínim, 3 grups d’aliments: 
làctics, cereals i fruita. La recomanació ac-
tual és que adaptis l’esmorzar a les teves 
necessitats i dels teus fills a la gana que 
tinguis a primera hora del dia, però sí que 
pots incorporar algun o diversos d’aquests 
grups d’aliments.

La peça de fruita sencera, no en forma 
de sucs de fruita, sempre hauria de ser la 
protagonista d’aquests àpats, millor que 
sigui fruita de temporada i madura, ja que 
tant les vitamines com els minerals que 
contenen es troben més concentrats. Pel 
que fa als làctics, pots escollir llet sencera 
o semidesnatada, iogurt natural sense su-
cre afegit, ni edulcorants o formatge fresc 
o tendre, aliments que contenen una ele-
vada quantitat de calci. D’altra banda, els 
cereals són la principal font d’energia de 
la nostra dieta, així que els podem incor-
porar de bon matí en forma de pa integral, 

torrades integrals, flocs de blat de moro o 
de civada integrals, arròs inflat...

També es poden introduir en esmor-
zar i berenar altres grups d’aliments com 
les hortalisses (uns tomàquets, cirerols o 
unes pastanagues) l’ou, els fruits secs i la 
fruita seca (dàtils, panses, nous, ametlles, 
avellanes...), els llegums (hummus per 
exemple), el peix (tonyina, verat) o grei-
xos saludables com l’alvocat, les olives i 

l’oli d’oliva verge extra.
El que és realment important és que 

en aquests àpats (i durant la resta del dia) 
evitem, sobretot en els més petits de casa, 
aliments de pastisseria i brioixeria, gale-
tes, sucs de fruita (ni que siguin casolans), 
mantega, dolços com el sucre, la mel o la 
melmelada, carns processades i embotits 
en general, làctics ensucrats, cremes de 
xocolata, etc.

ESPERANÇA CASTRO 

@LIBRERIODLPLATA

“E
ls arbres a la 
tardor deixen al 
descobert la seva 

estructura”; sense farciments 
que acoloreixin ni dulcifiquin 
la realitat de les escorces se-
ques i corbades de les bran-
ques.

Tardor és el primer llibre 
d’una interessant tetralogia 
estacional- Hivern, Primavera 
i properament Estiu- que apa-

reix al Regne Unit després de la 
votació del Brexit.

Una obra que parla de la iden-
titat personal i co l·lectiva; de la 
consciència de qui tenim al cos-
tat, del veí. De comportaments 
d’una part de la societat anglesa 
que milita i incita la segregació i 
l’exclusió, volent vendre la idea 
de la falla entre identitats, sense 
cap possibilitat de punts en comú 
ni convivència.

Dibuixa amb traç gruixut, irò-
nic, fins i tot grotesc, la realitat 
burocràtica i controladora amb 

cabdell particular de records, vi-
vències, idees i sentiments per-
què arribem a les pròpies con-
clusions, a partir de nous dubtes, 
preguntes i realitats sobre les 
que podem indagar i repensar, 
com ho fa Daniel Gluck amb la 
jove veïna.

No hi ha cap paraula, línia ni 
paràgraf erm, gratuït ni gris. Des 

què s’ha de batallar per satisfer 
les necessitats, i l·lusions i aspi-
racions més legítimes. A la vega-
da, ens fa conscients del pas del 
temps, la seva empremta biològi-
ca però també, la seva potenciali-
tat transformadora.

La història entre Daniel Gluck 
i la jove Elisabeth de 13 anys; ve-
ïns, amb una diferència d’edat 
cronològica de 69 anys, ens porta 
a la successió de capítols no line-
als, a la percepció de que l’autora 
escriu per nosaltres com a lectors 
inte l·ligents, tibant del nostre 

Esmorzars i 
berenars salubles 

d’una realitat sense horitzó, 
ni punts de fuga, va recor-
dant que la tardor també és un 
temps en què hi ha cels clars, 
lluminosos, càlids i plens de 
matisos. Que sota el llit de fu-
lles seques, esquerdades i hu-
mides hi ha una gran riquesa 
biològica i alguna altra flor 
que hi despunta.

Daniel Gluck, el veí vell, gai, 
amenaçador i gairebé ridícul, 
segons la mare de l’Elisabeth, 
al llarg de forces anys, aporta 
als personatges del llibre claus 
importants de transformació.

Les converses sobre art, li-
teratura i la importància d’un 
pensament lliure, van calant 
en l’Elisabeth i de retruc en la 
seva mare, com la pluja fina de 
la tardor.

 BATECS




