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Les obres del
soterrament
provoquen un
tap de trànsit
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Un últim patiment

04. En marxa
les obres del
soterrament
a Can Feu

Disset mesos més. Si no hi ha cap contratemps, aquest és el
temps que els veïns de Can Feu -i de Sabadell en general- hauran de continuar patint per acabar de veure soterrada la via dels
Ferrocarrils de la Generalitat. Un mur físic que durant anys ha
dividit en dos la zona i que, en alguns casos, els ha portat a conviure amb el pas dels trens per la porta de casa. Amb tot, disset
mesos més per acabar de transformar l’entorn en un passeig
sense desnivells i obert a la ciutat. I disset mesos per veure com

09. Coneix
la primera
sabadellenca
que participa a
Masterchef Junior

la ciutat recupera una de les seves portes d’entrada i de sortida,
bloquejada, en major o menor mesura, des de fa massa temps.
Malgrat tot, aquests disset mesos que han de durar les obres,
als ciutadans els hi tocarà continuar armant-se de paciència.
I serà per a tots, així a l’engròs, com afegir una nova dosi als
anys i anys de promeses incomplertes i de continus problemes i
endarreriments en el projecte.
En aquest sentit, una paciència que ha tocat posar a prova
ja des del primer dia. Amb el
tancament del pas pel pont del

Un mur físic
que durant anys
ha dividit en
dos la zona

12. Les millors
imatges de
la Cavalcada
de Reis

Passeig Can Feu, el problema
d’embús circulatori en les hores punta s’ha tornat a traslladar
a la Ronda Ponent i la Rambla Ibèria. Des de fa temps, un punt
negre al qual, més enllà de batalles polítiques, costa trobarli una solució. Arribarà aquesta solució definitiva després de
disset mesos? Veurem. De moment, paciència.
Autor fotografia de la

Pas al costat. I d’altra banda, el 2018 ha arribat a les nostres

portada: Roger Benet

vides amb el concepte “pas al costat” sota el braç. Dimarts va
ser el President Artur Mas qui va obrir el foc anunciant la seva
renúncia a la presidència del PdeCAT. Doncs bé, aquí a Sabadell, aquest pas al costat l’ha protagonitzat Antoni Reguant.
El president del Sabadell ha decidit deixar la primera línia de
foc i renuncia, juntament amb la resta dels consellers que l’han
acompanyat les últimes temporades, a les tasques executives
i de representació del club. Un pas que l’honora i que, veient
que aquestes funcions recauran ara en el màxim accionista
de l’entitat, Esteve Calzada, no fas més que visualitzar l’avançament en el procés de regularització societària que ha de
protagonitzar el Centre d’Esports un cop abandonat el concurs
de creditors.
Amb el pas de Reguant i la seva gent el Sabadell entra en una
nova etapa. Una nova pantalla que ha de servir per acabar de
donar cos al projecte iniciat el passat estiu i que, a l’espera del
formalisme que representa la junta general d’accionistes, en la
qual s’ha d’aprovar tot plegat, ha de portar l’equip de Calzada

El proper número sortirà
al carrer el 26 de gener

16. Antoni Reguant
fa un pas al costat
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20. Toni Padilla
presenta el seu
Atlas de una
pasión esférica
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Construint
Ciutat
finança una
vintena de
projectes

Rubio a la presentació dels
projectes | Pau Duran

M.S.

U

na vintena de projectes –7 d’Espai Públic
i equipaments i 13 de
serveis comunitaris– han estat
escollits en el Construint Ciutat.
És una iniciativa municipal per
destinar un milió d’euros dels
pressupostos a una proposta ciutadana votada pels sabadellencs.
En l’àmbit de l’Espai Públic, el
projecte més votat ha estat el
de pacificació del trànsit i adequació del camí escolar davant
del CE Serra i el segon la millora de l’equipament cultural i de
lleure a la Concòrdia del CAE La
Llar del Vent. D’altra banda, als
serveis comunitaris, la iniciativa amb més suports és l’Enfeinat! de l’Esquitx, per la millora
de l’ocupació dels joves, seguit
de l’Educació en l’empatia de
l’Asociación Animalista Libera.
Enguany han votat 3.900 persones, pràcticament un 30 per
cent menys que l’any passat. La
regidora de Participació, Glòria
Rubio, assenyala que “el nou
aplicatiu ha estat embolicat i poc
intuïtiu”, però també a la coincidència del període de votacions
amb la campanya electoral.

ACTUALITAT

Arrenquen les obres
de soterrament
dels Ferrocarrils a
l’alçada de Can Feu
Els treballs obliguen a tallar el passeig Can Feu durant
disset mesos i provoquen col·lapses de trànsit a la ciutat

MIREIA SANS
@MIREIA_SANS

E

l soterrament dels Ferrocarrils de la Generalitat a Can Feu ja és més
a prop de ser una realitat. Els
treballs han començat i tindran
una durada de 17 mesos. El soterrament permetrà allargar el
passeig actual fins al Castell de
Can Feu. La intervenció permetrà doncs alliberar prop de 400
metres de vies. Aquests treballs
impliquen el tall del passeig Can
Feu, entre l’avinguda Arraona i
la plaça del Mil·lenari, durant 17
mesos. Aquesta afectació implica
el tall d’una artèria principal que,
en els tres anys de tancament de
la Rambla Ibèria, s’ha fet servir
com a via per sortir de Sabadell.
“Rambla Ibèria torna a ser l’entrada al centre de la ciutat, perquè passa a estar al màxim de
capacitat: dos carrils d’entrada i
un tercer que gira cap a Gràcia”,
assegura el tinent d’alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernàndez.
Tot i això, la realitat és que els pri-

El servei dels FGC s’aturarà durant

mers dies de tall de circulació han
estat complicats amb importants
retencions de sortida i d’entrada a
Sabadell. L’Ajuntament assegura
que es reforçarà la senyalització i
demana als ciutadans que facin ús
de “recorreguts alternatius”.
La principal afectació per als
usuaris del Ferrocarril serà entre

Sant Joan i la Diada, coincidint
amb l’època de vacances escolars, en què es tallarà el servei
de trens entre les estacions de
Can Feu-Gràcia i Sant Quirze.
D’aquesta manera, s’evita fer treballs nocturns que podrien causar molèsties als veïns. Així, tot
el calendari d’obres i les afectaci-

tres mesos | Roger Benet

ons han estat consensuades amb
la Plataforma Soterrament FGC
Ara. De fet, veïns i administració local treballen per establir un
projecte comú que defineixi com
ha de ser el futur passeig que resultarà del soterrament.
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CIUTAT

Col·lapse a les Urgències
de l’Hospital de Sabadell,
tot i l’obertura de 12 llits

L’epidèmia
de grip,
més intensa
que l’hivern
passat

Els treballadors del Taulí posen sobre la taula un paquet de propostes per
pal·liar la situació mentre no es construeixen les noves plantes, el 2019

La PATT assegura
que s’atenen uns 80
pacients en espais
pensats per a 30

KAREN MADRID
@KMADRID_RIBAS

E

l servei d’Urgències de
l’Hospital de Sabadell
torna a estar desbordat,
segons els treballadors del centre,
malgrat que la direcció ha emprès
mesures en les últimes setmanes per drenar els pacients que
es troben a l’espera d’un ingrés.
Ara mateix, el Taulí disposa d’una
dotzena de llits més que abans
de l’hivern, gràcies a la redistribució d’unes consultes externes,
traslladades a Santa Fe. No obstant això, des de la Plataforma
Assembleària de Treballadors del
Taulí (PATT) asseguren que se
segueixen atenent una vuitantena de pacients en espais pensats
per a 30 persones, de manera que
es repeteix la situació registrada
l’hivern passat. “12 llits no són
suficients, en calen molts més i
no podem esperar al 2019 a tenirlos. No descartem mobilitzar-nos
per fer sentir el nostre malestar”,

Entrada de les urgències

apunta la portaveu de la PATT,
Xus Merino.
En aquest sentit, la plantilla
posa sobre la taula diverses propostes per pal·liar la situació, com
per exemple situar les usuàries de
la nova planta de maternitat en
habitacions dobles en lloc d’individuals per tal de guanyar una
quinzena de llits o traslladar més
consultes externes a l’edifici de
Santa Fe per guanyar espais destinats a l’ingrés de pacients. “Sa-

del Taulí | K.M.

bem que és difícil, però cal tenir
la ment oberta per solucionar el
problema”, conclou Merino.
La directora executiva del Taulí, Cristina Carod, assegura que a
banda dels 12 llits fixes que es van
obrir el 27 de desembre passat,
també se n’han obert una quinzena més, fins el mes de març, per
assumir l’augment de pacients
habitual a l’hivern. Així mateix,

assegura que s’han ampliat dotacions de professionals els dies
en què s’ha registrat un nombre
més important de pacients a les
Urgències, arribant a una dotzena de treballadors més que en
un dia normal. En aquest sentit,
el director d’Urgències, el doctor
Gilberto Alonso, admet que les
mesures que es puguin emprendre ara mateix, com l’obertura de
nous llits, la col·laboració amb el
Consorci Sanitari de Terrassa o el
reforç del personal d’infermeria,
tècnics i auxiliars, “no són la solució al problema del servei”. No
obstant això, insisteix que s’estan
fent esforços per evitar que la falta d’espai perjudiqui pacients i
personal sanitari.

La grip ha arribat amb
més força | Cedida

K.M.

L

’epidèmia de grip ha arribat amb força a la ciutat,
uns dos mesos abans que
l’hivern passat i amb molta més
incidència en la població. Segons el Departament de Salut, el
nombre d’atesos a les Urgències
del Taulí han crescut en 1.200
durant la primera setmana d’arribada del virus, fet que suposa
un 7 per cent més d’afectats per
la grip que l’hivern passat. El
gruix més important d’atesos
són els infants de menys de quatre anys, tot i que, com és habitual, també hi ha molts afectats
d’avançada edat. Per tal de no
col·lapsar els hospitals, els professionals sanitaris recomanen
adreçar-se en primera instància
als Centres d’Atenció Primària,
deixant les Urgències del Taulí
pels casos més extrems.
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NOTÍCIES
BREUS

La biblioteca
del Sud se suma
a l’oferta de
sales d’estudi
Coincidint amb el període
d’exàmens a les universitats, les biblioteques
ofereixen horaris especials
per a les sales d’estudi,
també obertes durant la
nit fins al 4 de febrer. De
dilluns a divendres, les
biblioteques Vapor Badia,
Ponent i Sud – que s’afegeix després d’alguns períodes tancada- obriran fins
a la una de la matinada.
Els caps de setmana serà
la Vapor Badia la que centralitzarà l’horari nocturn.

L’Escola
d’Hostaleria del
Vapor Llonch
canvia de model
El restaurant del Vapor
Llonch ha tancat perquè
l’Ajuntament ha decidit
apostar per un model
pedagògic i no productiu.
Considera que el seu funcionament ha de dependre
del nivell i aprenentatge
dels participants, i no pas
al contrari. S’està estudiant la nova fórmula de
l’escola d’hostaleria, sense
una data concreta per reobrir-la. L’equipament està
en marxa des del 1991 i en
aquests anys ha format
27.500 professionals.

L’Ajuntament
vol una zona
per a gossos
a cada barri
La voluntat del govern municipal és que tots els barris
de la ciutat comptin amb
una zona d’esbarjo per a
gossos, una proposta que ja
s’està posant en marxa gràcies a l’aportació de pressupost municipal. A més, un
dels projectes guanyadors
del Construint Ciutat és un
nou espai d’aigua per als
gossos que estarà operatiu
aquest primer semestre de
l’any. El projecte d’obra ja
està enllestit.

CIUTAT

Associacions ciutadanes
critiquen l’augment del
preu del transport públic
El Moviment Veïnal del Vallès ho qualifica d’un “atac a les classes populars”
i alerta que no es fan polítiques de foment del transport públic

MIREIA PRAT DURAN
@MPRATDURAN

E

l mes de gener és sinònim d’augment de preus
de diversos serveis. A la
llum, el telèfon o el gas s’hi suma
el transport públic, que ha topat
amb l’oposició de diverses associacions ciutadanes. El Moviment
Veïnal del Vallès ha estat una de
les més bel·ligerants en qualificar aquest increment d’“atac a
les classes populars”. “Són agressions directes contra les classes
populars. Ens preocupa molt la
desmobilització general per defensar els drets de la ciutadania”,
ha declarat Manuel Navas, portaveu de la FAV de Sabadell i membre de la coordinadora. A més,
afegeixen que des dels governs
tampoc es potencia el transport
públic i critiquen l’incompliment
per part de la Generalitat de la
llei 21/2015, que proposa gravar
l’ús del transport privat i el finançament del públic. “Tothom
sembla defensar que cal treba-

Queixes per l’augment dels preus

llar més cap al transport públic,
que el transport privat realment
és insostenible, però s’emprenen mesures que van en contra
d’aquesta filosofia d’una forma
descarada”, ha afirmat Navas.
Qui també s’ha mostrat contrari a la pujada de preus és la Plataforma de Promoció del Transport

Públic, que planteja abaratir el
preu dels títols d’alta freqüència de viatges, com la T-mes o la
T-trimestre. “Ens agradaria que
els usuaris siguin fidels al transport públic i per això reclamem
tarifa plana. Igual que el servei
de telecomunicacions ha migrat
de tarifes per minut a tarifa pla-

del transport | Roger Benet

na, el servei de transport també
hauria d’utilitzar aquest sistema
i oferir targetes T-mes de viatges
il·limitats a preus molt més reduïts i que integrin dues zones”, ha
explicat el portaveu de la plataforma al Vallès, Marc Taulats.

El canvi en la normativa facilita la
instal·lació de plaques fotovoltàiques
Les ordenances municipals de 2018 han suavitzat els requisits
imprescindibles per obtenir la llicència per a la instal·lació

M.P.

A

partir d’aquest 2018,
instal·lar una placa fotovoltaica per obtenir
energia solar és més fàcil a Sabadell. Les ordenances municipals
aprovades pel ple per aquest any
han fet un canvi en la normativa
que estableix quins són els requisits per obtenir una llicència
per una instal·lació fotovoltaica
domèstica. “L’any passat demanaven un projecte tècnic fet per
un professional i això fa encarir

aquest tipus d’instal·lacions. A
partir del 2018 ja no caldrà i simplement una memòria tècnica
explicativa de la instal·lació serà
suficient perquè l’Ajuntament
ens doni la llicència”, ha explicat
Sebastià Ruiz, membre de Som
Energia.
Aquesta modificació respon
a la voluntat del consistori de
promoure l’energia verda i l’estalvi. Ruiz recorda que aquestes
instal·lacions domèstiques no
estan prohibides ni tampoc estan sotmeses al famós impost al

Serà més fàcil instal·lar
plaques | Cedida

sol, el peatge que fa pagar l’Estat
espanyol per seguir connectat a
la xarxa elèctrica i fer-la servir
puntualment. Des de Som Energia recomanen les plaques a tots
els consumidors per frenar els
encariments del preu de la llum.
Sebastià Ruiz també difon altres
consells, com ara baixar la potència contractada a la factura
de la llum per adaptar-la a les
necessitats reals, ja que sovint
es tenen contractats més watts, o
fer ús de la discriminació horària
en la utilització de l’energia.
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CIUTAT

Ningú sense sostre perd la
principal casa d’acollida
La finalització del contracte de lloguer de l’immoble del carrer Manso els obliga a marxar i a
buscar un altre habitatge amb un mínim de quatre habitacions per fer la primera atenció

La casa té un paper
molt important per
inserir els usuaris
a la societat

MIREIA PRAT DURAN
@MPRATDURAN

L

’associació sabadellenca
Ningú sense sostre s’ha
quedat sense la seva principal casa d’acollida, situada al
carrer Manso. Aquest immoble els
servia per fer la primera atenció
a les persones que viuen al carrer
i que l’entitat atenia proporcionant-los els recursos necessaris
per reincorporar-se a la societat.
El mes de desembre passat va finalitzar el contracte de lloguer que
l’ONG tenia amb la propietat i han
hagut de deixar les instal·lacions.
Ara, Ningú sense sostre busca un
nou immoble per desenvolupar
aquesta tasca, que asseguren que
ha de tenir un mínim de quatre

Foto de família de

habitacions. “De moment ens han
tallat un braç i aquest braç el volem restituir. És un moment delicat pel nostre projecte, perquè el
més important és l’acollida, on ve
la gent que necessita més suport”,

l’associació | Cedida

ha apuntat el fundador de l’entitat, Robert Sans. En aquest sentit,
Sans apunta que aquesta “casa
mare” juga un paper clau per a

reinserir els usuaris a la societat,
perquè és l’espai on “recuperen
l’autoestima i la confiança” per
superar les dificultats personals,
econòmiques i socials que viuen.
L’entitat disposava fins al desembre de quatre immobles: a banda
de la casa del carrer Manso, també
té dos pisos a la Creu Alta i un altre als Merinals.
Perfils molt diversos d’usuaris
En els primers cinc anys del pro-

jecte, Ningú sense sostre ha atès
75 persones, 14 de les quals han
refet la seva vida. Totes elles, provenen de perfils socials molt diferents. Per a Sans, aquesta varietat
de les persones que viuen al carrer hauria de portar a reflexionar
al conjunt de la societat, ja que
qualsevol ciutadà es pot trobar en
aquesta situació. “Hem atès moltes persones que ho tenien tot i ho
han perdut tot. Han perdut feines,
casa, dona i s’han quedat sols”, ha
reconegut el fundador de l’ONG.
Aproximadament la meitat d’atesos per Ningú sense sostre formen part d’aquest col·lectiu. Són
persones amb ingressos econòmics insuficients per accedir a un
habitatge i amb una xarxa dèbil
de suport familiar i social.
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CIUTAT

L’Ajuntament de
Sabadell arranja
els terrenys de
l’Horta d’en Romau
Persones amb rendes baixes podran accedir als 20
horts que es posaran a disposició dels ciutadans

PAU DURAN

L

es obres d’arranjament de
l’Horta d’en Romau posaran una vintena d’horts a
disposició de persones amb rendes baixes al llarg de l’any 2018.
D’aquesta manera s’endreça
aquesta part del riu i del rodal.
L’espai és propietat de l’Ajuntament i queda sota el pont de Torre-romeu, El Vapor Llonch també
intervindrà en la part més àmplia
del terreny, formant els joves que
estudien horticultura i fomentant
la producció ecològica.
En la visita d’obra a l’horta,
acabada de farcir d’adob, el tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat, Joan Berlanga, expressa
que estan “molt contents, perquè
després de mesos de feina hem
endreçat una horta. És una horta municipal, de 35.000 metres
quadrats, en els quals, fins fa poc,
aquí hi havia barraques, somiers,
uralita” i la deixadesa del terreny
era evident. Les parcel·les previstes suposaran per als beneficiaris
un espai d’oci i a la vegada complementari, ja que són 20 horts
que seran cedits als usuaris que
ho sol·licitin. El procés d’assignació d’aquests espais arrencarà

Primers dies de rebaixes a
Sabadell | Pau Duran

Ja han començat
les rebaixes a
tots els comerços
de la ciutat
Les associacions preveuen una
bona campanya post Nadal

P.D.
Imatge d’alguns dels terrenys

Es cediran 20
parcel·les per a
horts als usuaris
que ho sol·licitin

amb el nou any i tindrà en compte
els condicionants socials dels sollicitants, bàsicament per criteris
de renda, és a dir, valorant quins
ingressos rep la persona que vol
fer ús de l’hort.
El regidor de Treball i Empresa, Eduard Navarro, explica sobre el terreny que una part de la
parcel·la es dedicarà a espais de
formació professional en la pro-

de l’Hora d’en Romau | P.D.

ducció ecològica i banc de terra.
Diu que “significa donar continuïtat a un projecte que ja va començar el 2013, però també millorarho. Sobretot amb la perspectiva
d’aprofundir en tot el que suposa
la formació i la millora en l’ocupació dels joves”.
El cost de la intervenció se situa en els 56.000 euros. El pla de
millora i endreça de les hortes del
riu Ripoll continuarà ara a l’horta
de la Verneda de Can Deu, dedicant-la a professionals de l’horticultura perquè s’hi puguin guanyar la vida generant productes
de proximitat.

L

es rebaixes s’inicien a tots
els comerços de la ciutat.
Arriben després de la
campanya nadalenca, en què s’ha
pogut observar un increment de
les vendes. Els compradors i els
presidents de les diferents associacions de comerciants expressen les seves valoracions a Ràdio
Sabadell. Per exemple, el president de Sabadell Comerç Centre,
Josep Maria Porta, explica al
programa Al Matí que l’arrencada de les Rebaixes és estranya
perquè “la meitat dels comerços
les van començar el dia 2, la majoria ho fem el 7”. Porta creu que
el fet de no començar tots al mateix dia beneficia a les grans su-

perfícies. En canvi, el president
de Comerç Creu, Isaac Partera,
destaca l’optimisme amb què
s’encaren aquestes rebaixes. I
també Miguel Tello, president
de Ca n’Oriac Comerç, coincideix
amb la bondat d’aquesta campanya comercial. Els clients de la
ciutat expressen la seva estratègia de compra de cara a aquest
període. Alguns només compren
aprofitant les rebaixes. Pel que fa
a la campanya de Nadal, Josep
Maria Porta creu que les botigues de Sabadell Comerç Centre
han vist un increment de vendes
pròxim al 5%. Un cop s’hagin
avaluat les facturacions dels diferents períodes es podrà fer una
comparativa més exhaustiva de
l’evolució de les compres.
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EL PERSONATGE

Yara Boa: “Em
volia apuntar a
Masterchef encara
que no tenia
l’edat mínima”
RAQUEL GARCIA
@RAQUELPETITA

L

a Yara Boa té 10 anys i és
la primera sabadellenca
que participa en el famós
concurs televisiu MasterChef Junior. No ha estat fàcil arribar-hi.
Primer va haver de convèncer els
pares i després superar diverses
proves davant un jurat implacable. Al final va aconseguir la cullera i ser una de les 16 concursants,
d’un càsting on s’hi van presentar
6.000 nens.
Quan va començar la passió
pels fogons?
De ben petita, la meva àvia feia
sopes i com m’agrada molt menjar-les i mostrava interès em va
ensenyar a cuinar-les.
Per què vas decidir presentar-te al càsting?
Veig el programa des de l’inici.
Em volia apuntar encara que no
tenia l’edat mínima per inscriure’m. Però la meva mare no volia
que hi anés perquè no estava preparada. Així que em vaig formar
per aconseguir-ho!
Com recordes la primera
prova?
Amb molts nervis, però, va ser una
experiència molt bona. Sobretot
quan em van donar la cullera. Vaig
cridar i plorar d’alegria quan la Samantha va dir que el meu pollastre
al curri tenia molt sabor!
Se us ha vist plorar d’emoció,
d’alegria, de patiment... Creus
que hi ha massa exigència?
Aquesta és la gràcia del programa, l’exigència per seleccionar els
millors participants. I els pares i
els jutges ens ajuden molt.
Com va ser el primer cop que
et vas veure davant del jurat?
Com una explosió dins el meu cos
perquè de cop i volta tenia davant
meu els presentadors de la “tele”.

La Yara en una imatge durant

Fora de les gravacions del
programa, què feu?
Ens ensenyaven tècniques per
cuinar. A mi el que em costava
més eren els plats improvisats i
em van fer fora per això.
Al programa vas dir que somiaves en muntar un restaurant per celíacs i treballar a la
NASA. Per què?
El meu germà és celíac. I el meu
somni és muntar un restaurant
pensant en les persones amb intolerància al gluten. I la NASA és un

De MasterChef
me n’emporto
molts amics i una
gran experiència

altre dels meus somnis; m’agradaria treballar amb ordinadors i
amb astronautes.
Del teu pas per MasterChef Junior, què és el més important?
Aprendre que a vegades es perd i
d’altres es guanya. També m’emporto molts amics i una gran experiència.
Com és la convivència amb
els altres participants?
Molt divertida. La veritat és que la
competència és el de menys. Tenim
molt bona relació i amb alguns participants m’he tornat a veure.

el concurs | Oficial

Com combinaves Masterchef
amb l’escola?
Molt bé. Vaig faltar molt poc a l’escola i la mare em feia fer deures.
Aquest és un dels programes
amb més audiència. Us paren
pel carrer?
Pel carrer no, però al cinema una
noia em va reconèixer. I em va
demanar una abraçada. Em vaig
posar molt contenta.
I a l’escola?
Hi havia nens i nenes amb els que
no havia parlat mai i després de
MasterChef venien a preguntarme per l’experiència, per la repesca i pel guanyador. Però no podia
explicar res!
I quan vas perdre. Com ho
vas viure?
Tothom passa per això, menys el
guanyador. No passa res. Clar que
m’agradaria haver-hi estat més
temps, al programa, però, és així
el concurs.
Quin plat vas crear?
Un plat de pasta fresca que vaig
posar dins un pebrot cru. Vaig arriscar massa, vaig perdre l’objectivitat i vaig fallar.
I com va anar la repesca?
Em va fer molta il·lusió, em vaig
preparar molt però al final no he
guanyat.
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CULTURA

El teatre La Bàscula
reobre després de 2 anys
La sala del carrer Gorina i Pujol ha passat dues temporades tancada
a causa d’algunes irregularitats urbanístiques de l’espai

ALEIX GRAELL
@ALEIXGNN

L

a sala de teatre La Bàscula torna a programar
obres després de gairebé
dos anys. Ho fa amb el text El
Crèdit de Jordi Galceran. Carles
Tricuera, director de La Bàscula,
reconeix que van triar aquest text
perquè només té dos actors i podien anar assajant ell i un amic
mentre tenien la sala tancada.
La Bàscula va tancar les portes el
Nadal de 2015 a causa d’uns incompliments urbanístics. “Quan
vam obrir el 2012 ignoràvem que
una entitat sense ànim de lucre
havia de tenir una llicència d’activitat”, reconeix Tricuera a Al Ma-

Una imatge de La Bàscula | Cedida

tí de Ràdio Sabadell. Després de
quatre anys funcionant van haver
de demanar la llicència d’activitats i es van trobar que la nau no
estava en ordre amb la normativa
per culpa d’uns altells afegits a

l’estructura. Tricuera ha explicat
que va ser “en Juli Fernández qui
va demanar que ho legalitzessin
si a canvi ens comprometíem a
no utilitzar els altells”. Va ser el

Paraules encadenades obre
la temporada de teatre
Calígula, el Cyrano de Lluís Homar i el teatre familiar de
la Joventut de la Faràndula protagonitzen les estrenes

A.G.

E

l text de Jordi Galceran
Paraules
encadenades
arriba demà al Teatre
Principal per obrir la temporada
escènica a la ciutat. Els actors Da-

vid Bagés i Mima Riera es posen a
les ordres del director Sergi Belbel per aixecar un text en què un
psicòpata ‘juga’ amb la seva víctima a les paraules encadenades.
La crítica el descriu com un thriller que fa riure però que deixa

el públic clavat a la butaca. Amb
aquesta obra primerenca de Galceran s’obre una temporada de
teatre amb grans noms. Al març
l’actor Pablo Derqui serà l’emperador romà Calígula imaginat per
Albert Camus. Serà en una única

passat estiu quan van obtenir la
llicència d’obres i han pogut adequar l’espai. A més d’anul·lar els
altells, han construït un quart
servei, una pica, han canviat la
inclinació de la rampa, s’ha renovat la instal·lació elèctrica i
s’han fet nous certificats acústics
i prevenció de foc. “He de confessar que hem estat temptats
de llançar la tovallola més d’una
vegada”, explica Tricuera, que reconeix que les negatives que s’han
trobat de part de l’administració
li han costat part dels estalvis.
Ara La Bàscula compleix la normativa i torna a obrir amb nova
programació, comencen amb El
Crèdit i al març arribarà A les fosques de Peter Shaffer.

funció al Principal el 10 de març.
Un altre actor que es posarà a la
pell d’un personatge immortal
serà Lluís Homar que està de gira
amb el Cyrano del dramaturg Edmond Rostand. L’espectacle està
fent temporada a Barcelona i Homar s’ha guanyat el premi Butaca
a millor actor gràcies al seu paper
de Cyrano. A més, per si li faltaven ingredients, la música original és de Sílvia Pérez Cruz. Per
últim, la Joventut de la Faràndula
també està d’estrena i portarà al
teatre del carrer de la República el
clàssic infantil La Bella i la Bèstia dirigit en aquesta ocasió per
Quim Carné.

NOTÍCIES
BREUS

Últim cap de
setmana d’Els
Pastorets La
Faràndula
Durant la temporada s’han
programat 8 sessions
d’Els Pastorets dirigits per
Albert Gonzalez. Demà dissabte i diumenge a les 6 de
la tarda es fan les últimes
sessions. Ara només queda
la versió infantil que es
representarà el cap de setmana del 27 i 28 de gener.

Benet
Casablancas
protagonista
d’un llibre
Amb el títol Musica de
Benet Casablancas. Arquitectura de la Emoción, el
volum repassa la personalitat i obra del compositor
sabadellenc. A més Casablancas ha anunciat que
està pendent de la publicació d’un nou disc a més del
gravat al Principal en honor
del seu 60è aniversari.

Mon pare és un
ogre a La Sala
La companyia La Baldufa presenta un muntatge
en el que es barregen el
càstig, la culpa, la solidaritat i la justícia a través
del gest i el clown. L’obra
que representarà demà a
les 8 del vespre a La Sala
Miguel Hernández i les
entrades costen 8 euros.
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ROGER BENET. @ROGERBR21
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Arrenca la
segona part
del projecte
Germinem Circ
Aquesta etapa consisteix
que els monitors, mestres
i educadors, formats en diverses tècniques de circ a
l’Estruch, imparteixin tallers
als seus centres. Germinem circ és una prova pilot
amb la qual l’Ajuntament
vol promoure el circ social
a la ciutat. Fins ara s’han
format 33 persones vinculades al món de l’educació
en les diferents tècniques
del circ. La tercera buscarà
la complicitat dels formadors per detectar l’interès
i eixamplar la base del circ
social.

El Museu d’Art
acull una
exposició de
Ricard Figueras
Sota el nom Ricard Figueras Bonet. El desig de
l’últim viatge, la mostra
s’emmarca en el cicle En
vitrina. L’exposició posa
a escena el concepte de
viatge de Figueras, entès
com un recorregut vital
que és la vida, i la seva
obra. El pintor es pregunta
si els hàbits dels sabadellencs respecte la mort
han canviat amb els anys.
Per això, la mostra té un
component interactiu que
convida al visitant a reflexionar sobre on voldria
“reposar per sempre”.

CULTURA

Fèlix Colomer nominat
als Gaudí amb Sasha
El documental del sabadellenc mostra la vida d’un nen
ucraïnès de nou anys acollit mig any per una família catalana

PERE GALLIFA
@PERE_GALLIFA

E

l film Sasha del director
Fèlix Colomer ha estat
nominat als Premis Gaudí en la categoria de millor pellícula documental. L’obra explica
la vida del Sasha, un nen de nou
anys que viu a cavall de la seva
família d’acollida catalana i la
seva família biològica d’un poble d’Ucraïna. La relació entre
l’infant i el director ja era molt
estreta abans del rodatge, atès
que “el Sasha és com un cosí que
tinc la meitat de l’any, ja que la
seva família d’acollida són els
meus oncles”. Aquest vincle i el

Moment del rodatge del

desconeixement sobre la situació d’aquests infants acollits és el
que va motivar Colomer a portar
la història al cinema.
El Sasha ve a Catalunya dos

L’Espai
Àgora tanca
representacions
de Natural
L’obra reflexiona, a través de
la música, la dansa i la paraula
sobre la situació del planeta

documental | Cedida

cops l’any, a l’estiu i a l’hivern,
mentre la resta de l’any és al seu
poble natal. El rodatge es va dur

MIREIA SANS
@MIREIA_SANS

L

a cultura i l’espectacle ha
de fer gaudir i reflexionar.
Aquesta és la premissa de
fons de la proposta Natural que
s’ha pogut veure durant aquestes
festes a l’Espai Àgora al Centre Cívic de Sant Oleguer. La proposta
escènica tancarà representacions
aquest divendres 12 de gener amb
la darrera funció de les sis programades. L’obra porta a reflexionar,
a través de la música, la dansa i
la paraula, sobre la situació de
la Terra. L’objectiu és fer que el

a terme fa dos anys i en total hi
havia més de 80 hores de material, ja que el director va voler
gravar un any sencer, amb els
dos viatges i les dues realitats de
la seva vida. El resultat ha estat
Sasha, nominat als Premis Gaudí, en els quals Colomer confia a
poder-se endur el guardó: “Per
la manera com ha anat l’any, els
premis acumulats i els festivals,
crec que tenim possibilitats”. Alguns d’aquests reconeixements
que Sasha ha rebut són el premi
Indocumentari, el maig de 2017
a Sabadell, i una menció a la SEMINCI. La gala de lliurament
dels Premis Gaudí se celebrarà el
diumenge 28 de gener.

públic pensi sobre l’estat en el
qual està el planeta i què hem de
fer per tal de poder-lo deixar “en
bones condicions” a les generacions futures. És una proposta amb
text i proposta musical de Total
Enjoy i l’Escola de Dansa Bots al
capdavant de les coreografies. S’hi
poden escoltar temes com Madre
Tierra de Chambao, Terra Endins
de Txarango o El vol de l’home
ocell de Sangtraït, entre d’altres.
Els encarregats de capitanejar les
representacions dalt l’escenari
són els actors Sandra Esteban i
Joan Salido que treballen sota la
direcció d’Elisabeth Ollé.
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AGENDA
GENER 2018
Petits a la cuina, club
de cuina infantil.
Dimecres de 18 a 19h.
Fins el 30 de maig.
Espai Cultura Fundació
Sabadell 1859.
Codeclub, taller de
programació. Nois i
noies de 10 a 12 anys.
De l’11 de gener al 15
de març. Biblioteca
Vapor Badia. 18.00 h
Dibuixem la Casa
Duran. Dissabte 13.
Casa Duran. Pedregar,
7. Col. Dibuixant
Sabadell 10.30 h Gratuït

Mon pare és un ogre.
Companyia La Baldufa.
Teatre. Dissabte
13 de gener 20.00
h. LaSala Teatre

Oh! Revival! Tribut a
Creedence Clearwater
Revival. Diumenge 14.
12.30 h. La Capella.
Entrada lliure

Matrimoni a la italiana.
Teatre. Divendres i
dissabtes 12, 13, 19 i
20 de gener. 22.00h
Teatre Sant Vicenç

Joseph i l’increïble
abric en technicolor.
Teatre. Ds: 18h i a
les 21.30h. Dg a les
18h. Teatre del Sol

Exposició de
pessebres.
Exposició. Fins
al 14 de gener.
Acadèmia Catòlica

Els Pastorets de la
Faràndula. Teatre.
Fins al 14 de gener.
La Faràndula

Els Pastorets
del Sant Vicenç.
Teatre. Fins al 28
de gener. Teatre
Sant Vicenç
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Georgina
Garcia vol
entrar al top100 de la WTA
La jugadora del Tennis
Sabadell, Georgina Garcia,
espera arribar al top-100
mundial en aquest any
2018. La tenista, resident
a Castellar del Vallès, ha
tancat el 2017 amb 7 títols
en individuals i 11 en dobles.
Georgina, la número 1 en
el rànquing de Catalunya i
cinquena del rànquing espanyol, és actualment la 198
del món, i enguany espera
entrar al quadre de la fase
prèvia de Roland Garros.

El Futbol
Sala Sabadell
femení surt
del descens
Dues victòries consecutives
han permès al Futbol Sala
Sabadell Femení Clínica
Dental Navarro sortir dels
llocs de descens a la Segona Divisió Nacional. Els triomfs contra l’Hospitalet i el
Cervera-Segarra han deixat
a les de Marc Muñoz a la
zona mitja de la classificació, amb 10 punts. L’equip
torna a la competició dissabte 13 de gener, a les 18h,
contra el líder de la lliga, el
Femisport Palau Club.

Cara i creu
per a la JAS
al Campionat
de Catalunya
de Clubs
El passat diumenge 7 de
gener es va celebrar a la
Pista Coberta de Sabadell
el Campionat de Catalunya
de Clubs en pista coberta. La Joventut Atlètica
Sabadell, que presentava
equips absoluts en categoria femenina i masculina, ha vist com les noies
han perdut la seva plaça
al grup A, i ara hauran de
competir al B. Per contra,
els nois han mantingut la
categoria i es mantenen
un any més al grup A.

ESPORTS

El president del
Sabadell, Antoni
Reguant, fa un
pas al costat
Reguant deixa les tasques executives i de
representació del club, juntament amb la
resta del Consell d’Administració
És una decisió
que tenia al cap
des de l’arribada
de Calzada

MARC PIJUAN
@MARCPIJUAN

E

l president del Centre
d’Esports Sabadell, Antoni Reguant, fa un pas
al costat i abandona les tasques
executives i de representació del
club amb efectes immediats. “És
una decisió que tenia al cap des
de l’arribada de l’Esteve”, afirma
Reguant, que afegeix que “el desgast d’aquests últims anys ens empenyia a prendre aquesta decisió.
Han estats uns temps difícils”. El
club ha informat que les tasques
de l’encara president han estat assumides pel nou màxim accionista
de l’entitat, Esteve Calzada, i el seu
equip de treball.
Juntament amb Reguant també abandonen les seves tasques

Reguant a Ràdio Sabadell

dins l’entitat els actuals membres
del Consell d’Administració, Ignasi Luquez, David Parcerisas i Manel Escribà. D’aquesta manera el
Sabadell continua avançant en els
canvis derivats de la nova estructura accionarial. Tot plegat després de la sentència definitiva de

| Roger Benet

sortida del concurs de creditors de
l’entitat de finals de 2017. Un procés concursal que Reguant defensa
“com la millor solució que podíem
prendre en aquell moment. Sabem
que a molts els va crear angoixa,

però amb el temps s’ha demostrat
que era la decisió encertada”.
Antoni Reguant seguirà sent
president de l’entitat fins que no
es formi el nou Consell d’Administració, un fet que “encara no té
una data fixada”, puntualitza. Un
cop s’hagi efectuat la renovació
del Consell, Reguant i la resta de
conselleres ja no tindran “cap mena d’involucració en el dia a dia
del club. El nou equip gestor ja
camina sol, i està demostrant que
ho fa bé, per tant, no té sentit que
nosaltres continuem”, assegura.

Pia i Natació
Sabadell descansen
al capdamunt de
la classificació
La competició a la Segona B del
futbol sala estatal no torna fins al
cap de setmana del 20/21 de gener

M.P.

L

a Segona B del futbol sala va aturar-se a finals de
desembre després de la
disputa del primer partit de la
segona volta. I ho va fer amb un

derbi que va enfrontar als dos
equips sabadellencs de la categoria, el Natació Sabadell i l’Escola
Pia. Un duel que es van endur
els escolapis per 3 a 5. Un resultat que deixa sisè al conjunt del
carrer Garcilaso, sumant 13 jor-

La Pia ha arribat a l’aturada després

nades sense perdre, i superant al
Natació a la classificació, que és
setè. Ara bé, aquesta pausa en la
competició ha caigut de manera
diferent a tots dos conjunts. Borja
Burgos, tècnic de la Pia, agraeix el
descans “perquè ens servirà per
recuperar efectius”, i afegeix que
“els jugadors necessitaven uns
dies de desconnexió”. Per contra,
Diego Blanco, el tècnic del Club,

de guanyar el derbi | Roger Benet

reconeix que aquesta pausa en
la competició “molesta”, ja que
obliga a mantenir “la guàrdia alta
dels jugadors”. Tots dos conjunts,
però, tornaran a la competició
amb l’objectiu de lluitar pels primers llocs. La Pia rebrà al Catgas
B, mentre que el Club visitarà la
pista del Bellsport.
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Arriba el ‘Tourmalet’ per
a les noies del Sabadell
Les noies de David Palma afronten duels contra Sant Andreu i Mataró a
la lliga, a més de la segona fase de la Champions i la Copa de la Reina

JOAN BLANCH
@BLANXI2

E

l mes de gener i febrer ha
estat marcat en vermell al
vestidor de l’equip femení de waterpolo de l’Astralpool
Natació Sabadell. Des de l’inici
de temporada les jugadores del
Club han treballat de valent per
arribar en un gran estat de forma
a aquest tram del calendari. A la
lliga, les sabadellenques s’enfrontaran a Sant Andreu i La Sirena
Mataró, els seus dos màxims rivals en la lluita pel títol. Enmig
d’aquests dos compromisos (1921 de gener) les waterpolistes
locals disputaran la segona fase

Les noies del CNS tenen un inici

de la Champions, que aquest any
es jugarà a la piscina Sant Jordi, a Barcelona. I un cop passin
aquests partits les de David Palma afrontaran el tercer títol de la
temporada, la Copa de la Reina.
“Són un grup de jugadores súper

d’any exigent | Roger Benet

competitives i ja saben quan han
d’endollar-se. Porten dies entrenant molt bé i amb moltes ganes
que arribi aquest primer tram
complicat”, ha reconegut el tècnic

Quim Vaíllo aportarà
experiència i gols
a l’OAR Gràcia
L’extrem sabadellenc torna a l’equip verd-i-blanc després
de completar tres mesos acadèmics a la República Txeca
J.B.

E

l Tatran Litovel (República Txeca) va ser el destí
escollit per Quim Vaíllo

quan va haver de marxar a aquest
país d’Erasmus durant tres mesos. L’extrem sabadellenc va fer
la pretemporada a Andorra amb
l’OAR Gràcia, del qual és el capità

de l’equip, i després va fer les maletes cap a aquest país del centre
d’Europa. Ara, però, de tornada a
la seva ciutat, Vaíllo tenia clar que
volia ajudar als seus companys

de les sabadellenques. Després de
l’aturada nadalenca les jugadores del Club han tornat amb més
il•lusió que mai als entrenaments.
Unes sessions que aniran encaminades al treball tàctic. “Sobretot
farem molt èmfasi en els aspectes
defensius. Ara arriba el moment
de veure si tot el que portem treballant als entrenaments dóna els
seus resultats”, ha comentat el
tècnic del Club. Un David Palma
que disposa de tota la plantilla per
aquests compromisos i que afronta molt motivat aquest tram de la
temporada ja que per a ell serà
una revàlida personal després de
fer-se càrrec de l’equip femení del
Club el passat estiu.

quan abans millor. “Espero poder
jugar ja en aquest primer partit
del 2018 contra La Salle Montcada. El ritme el tinc i m’adaptaré
ràpid ja que els conceptes els tinc
apresos”, ha destacat l’extrem
gracienc, que s’ha mostrat content amb la trajectòria dels seus
companys a la Primera Nacional.
Vaíllo ha estat rebut amb els braços oberts al vestidor local. La
baixa de llarga durada de Pol Torras va deixar un pèl tocat a l’equip
gracienc que ara ha recuperat bona part del seu somriure amb el
retorn del capità. A més, Quim
Vaíllo dóna moltes més opcions
al tècnic Miquel Benítez, gràcies

NOTÍCIES
BREUS

L’equip masculí
s’examina
davant el
Pro Recco
Els nois de l’Astralpool
Natació Sabadell visiten
demà dissabte (20.30h)
el Pro Recco italià, un
dels millors equips d’Europa de waterpolo, en
una nova jornada de la
lligueta de la Champions.
A plantilla del Pro Recco
el Club es trobarà amb
una cara coneguda, la de
l’argentí ‘Chalo’ Echenique, ex del CNS. Examen,
doncs, important pels del
Chava Gómez, que afronten la cita conscients de
la seva inferioritat. Tot
i això, els waterpolistes
sabadellencs buscaran
competir el màxim de
temps possible contra els
transalpins.

a la seva polivalència i aportarà
experiència i capacitat golejadora és un dels millors defensors de
l’equip. Així doncs l’OAR comptarà amb un jugador de rendiment
immediat a partir d’ara i una referència clara a la pista. “És tracta
d’un home que sempre respon en
els minuts finals, quan més crema
la pilota ell més encertat està. És
un dels aspectes que ens ha faltat,
com equip, en aquest primer tram
de la temporada”, ha reconegut
un Miquel Benítez que continua
pensant que els sabadellencs poden lluitar per una de les set primeres posicions a la Primera Nacional d’handbol.

18 | 12 de gener de 2018 | Sabadellinformatiu

ESPORTS

La setena edició de La
Nostra MAAS bat rècords de
participació i segueix creixent
Xavi Planas i Marta Romance van ser els guanyadors d’una prova, que va superar
els 2.000 participants i que va tornar a tenir un marcat caire solidari i festiu. Molts
sabadellencs aprofiten La Nostra MAAS per cremar els excessos d’aquestes festes
i acomiadar l’any amb una mica d’esport i un somriure d’orella a orella

FOTOGRAFIES

DE

ROGER BENET. @ROGERBR21
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ESCOLA DE RÀDIO

150 estudiants sabadellencs ja
han participat en la producció
de continguts radiofònics
L’Escola de Ràdio ofereix la possibilitat d’enregistrar una falca promocional de Ràdio Sabadell
com a experiència per entendre el procés d’elaboració de continguts a l’emissora municipal

Es parla de
la respiració
abdominal per
poder projectar
correctament la veu

MONTSE PÉREZ CREUS
@MONTSEPCREUS ADRIÁN

E

ls Instituts d’Educació
Secundària (IES) Ramar,
Agustí Serra o El Consorci per a la Normalització Lingüística són alguns dels centres educatius que s’han apuntat a una de
les activitats de l’Escola de Ràdio
que està obtenint més èxit. Es
tracta de la Visita i tastet de ràdio. Aquesta proposta, inclosa en
les activitats que ofereix l’Ajuntament de Sabadell a través del portal Ciutat i Escola, és una de les
que està recollint més comentaris
positius per part dels centres que
hi participen.
L’activitat es divideix en dues
parts diferenciades: la primera,
més teòrica, consisteix en una
visita guiada per les dependències de Ràdio Sabadell. Durant el
recorregut, els estudiants tenen
l’oportunitat de conèixer aspectes
com la història del mitjà de comunicació local, el procés d’elaboració dels diversos continguts com
ara les noticies pels butlletins horaris o els programes informatius.
Així mateix, els alumnes coneixen
els professionals que treballen a
Ràdio Sabadell i la feina que fan.
La segona part de l’activitat
que duu a terme l’Escola de Ràdio té com a objectiu la immersió

Foto de família d’un grup d’alumnes

Els alumnes
coneixen els
professionals
que treballen a
Ràdio Sabadell i
la feina que fan
dels estudiants en el procés de
producció radiofònica. En aquest
sentit, se’ls proposa d’enregistrar
una falca promocional de l’emissora municipal. A partir del text
que elabora la pròpia escola, els
estudiants adopten el paper de

locutors i, amb les indicacions
dels professionals de la ràdio,
procedeixen a gravar la falca,
també coneguda com a ‘promo’
en el llenguatge comú dels professionals radiofònics. Un dels nois
que ja participat en l’activitat comenta que “quan escoltes la ràdio
sembla tot molt fàcil però, quan
et poses davant del micro t’adones que és més complicat perquè
has de tenir en compte moltes
coses per gravar bé la promo”. I
és que, abans de procedir a gravar, se’ls ensenya alguns exercicis
per millorar el que s’anomena la
“correcta posada en antena”. Per

de l’IES Agustí Serra en acabar
la Visita i tastet de ràdio a la
recepció de Ràdio Sabadell

exemple, es parla de la respiració
abdominal per poder projectar
correctament la veu o de l’exercici
del llapis a la boca per tal de vocalitzar bé.
Un cop feta la feina, els tècnics
de so procedeixen a post-produir
el producte i, un cop polida i musicada, la promoció passa a la graella habitual de Ràdio Sabadell i
sona durant uns quants dies. A
més, l’experiència és enregistrada
en vídeo i posteriorment pujada

al canal de Youtube de Ràdio Sabadell.
Els professors que acompanyen els estudiants a la Visita i
tastet de ràdio coincideixen en
assenyalar que es tracta d’una
“experiència molt maca pels nois
i noies. S’ho passen molt bé i, a
més, aprenen coses noves”. Un
punt de vista semblant és el que
expressen els alumnes, en aquest
cas persones adultes, del Consorci de Normalització Lingüística
que també han volgut participar
de l’experiència radiofònica.
Des que va començar aquesta
activitat, ja són més de 150 els estudiants de diversos centres educatius de Sabadell que han tingut
l’oportunitat de participar directament en la feina comunicativa
que es fa a l’emissora municipal.
Un total de 15 centres educatius
de la ciutat s’han apuntat a aquesta iniciativa que, a finals de curs
haurà acollit prop de 400 nois i
noies d’Educació Secundària de la
ciutat de Sabadell.
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El sabadellenc Toni
Padilla proposa un viatge
geogràfic i temporal amb
el futbol com a excusa
Després de Brasil 50, el periodista i historiador local fa un recorregut
pels cinc continents en el seu segon llibre, Atlas de una pasión esférica

“El redactat era
un repte perquè
no podia tenir
tics periodístics”

ADRIÁN ARROYO
@ADRIAN_ARROYO

T

oni Padilla enllaça amb
mestratge històries de tot
tipus al seu segon llibre.
Els més malalts del futbol que l’hagin rebut aquest Nadal ja deuen
haver devorat Atlas de una pasión
esférica, un viatge apte també per
als no devots de la pilota en el qual
el periodista i historiador local repassa episodis d’aquí i d’allà. Des
de Bòsnia fins a El Salvador, passant per Xile, Ucraïna, els Estats
Units o Corea, i així fins a 34 petites històries d’arreu on el cap d’esports del Diari Ara, fundador de
la revista Panenka i en el seu dia
també periodista de Ràdio Sabadell ens porta de passeig no només
per un munt de països, sinó també
per diferents períodes històrics.
Història, futbol, viatges... Has
gaudit preparant aquest atles, eh?
És un pal diferent que d’altres llibres, va ser l’editorial GeoPlaneta
qui el va pensar, però sí que l’he
gaudit molt. Han recuperat una
paraula que sembla oblidada, ja
que els atles han perdut sentit
amb Google Maps, i a partir d’aquí
explicar històries que tenen un denominador comú: s’han de situar
en paratges diferents del planeta.
Buscaven algú per a un projecte
d’aquest tipus i van considerar que
podia ser jo. El procés de redacció
ha estat curt, un any, però moltes de les històries ja les coneixia
d’anys enrere per la meva professió. Bona part de la documentació
ja estava feta, així que he gaudit
perquè eren històries que m’acompanyaven de temps enrere.
El contingut és molt ric, però
la presentació marca la dife-

Padilla va presentar el seu llibre

rència i el converteix gairebé
en un llibre de col•leccionista
pel seu disseny i per les illustracions del Pep Boatella
És l’ànima del llibre, el fa molt
diferent. Cada capítol té una
il·lustració que són obres de
col•leccionista. El Pep podria
obrir una via de negoci imprimint-les per a emmarcar, segurament guanyaria calés. És un jove
il·lustrador barceloní, de Gràcia,
meravellós que està treballant
en molts mitjans internacionals.
L’editor, Dante Hermo, ens va posar en contacte i va ser un encert,
ens vam entendre molt ràpid. És
part del mèrit, donar-li el mateix
valor a text i imatges, i estic molt
honrat d’haver treballat amb ells.
La nostra idea era dignificar la
figura del llibre. Fa anys deien
que al 2018 tot seria digital i ens
hem trobat el contrari. Cada cop
s’obren més editorials i noves llibreries. S’ha recuperat la tradició,
la gent està disposada a gastar-se

El llibre reuneix
34 històries de
futbol de diferents
països i èpoques

diners, però allà on pagui la pena.
Qualsevol crisi genera dubtes però també oportunitats, i una de les
reflexions interessants d’aquesta
és que s’està cuidant molt de nou
la presentació dels llibres. Si veus
que hi ha molt d’amor i feina al
darrere, compensa invertir 22 euros en un producte treballat com
aquest.
Es fa estrany treballar a quatre mans, dues escrivint i dues dibuixant?
Ha estat molt senzill. Qui marcava
el camí era jo escollint els temes.
Un cop els tenia escrits, li enviava
al Pep i ell els millorava donant-li
vida, emoció i sentiment. El canal

a Ràdio Sabadell | Roger Benet

comunicatiu amb una il·lustració
és diferent. Als dos o tres dies
m’enviava un esbós i jo quedava
al·lucinat perquè de seguida entenia la història i la reforçava. És un
geni, una persona molt emotiva,
s’hi involucra. Mai havia treballat
amb un il·lustrador i l’experiència
m’ha enamorat, tots els dibuixos
m’han entrat pels ulls.
D’històries n’hi ha de tot arreu i de diferents èpoques.
Com ha estat la tria?
Havia de trobar una harmonia,
que fos un llibre coral. Les condicions de l’editor eren que sortissin els cinc continents i diferents
períodes històrics. Volíem països
de tot el món, i alguns amb molta
tradició havien de sortir sí o sí. No
pots fer un llibre així sense dedicar-li un capítol al Brasil o a Anglaterra. També s’han quedat fora
d’altres com França o Colòmbia. A

mi em venia de gust tenir històries
africanes, asiàtiques i americanes,
encara que mani Europa. La més
antiga comença el 1906 i la més
recent és una que encara s’està
escrivint d’una futbolista danesa.
D’Àsia, podria haver escrit de Corea, Japó, la Xina i prou, però havia de ser coral, no podia oblidar
l’Orient Mitjà o el subcontinent
índic. Imaginant-nos un atles,
volíem que posant una enganxina
sobre cada país es veiés tot ocupat. Buscàvem pluralitat també en
la temàtica, perquè el futbol és el
protagonista i, a la vegada, no ho
és. És una excusa, no és un llibre
pensat per a malalts del futbol.
T’he sentit dir més d’un cop
això que el futbol és una excusa.
És que sempre l’és, en positiu i
en negatiu. Volia històries amb
protagonistes homes i dones. Que
fossin futbolistes, però també aficionats. Adults, però també nens i
jubilats. Volia una mica de tot. Hi
ha històries d’àrbitres, de futbol
platja... Vam fer una llista d’unes
50 i després vam seleccionar-les
amb l’editor. Algunes de les que
van caure m’haurien agradat que
sortissin, però no ha pogut ser.
Hi ha material per a un segon
atles?
Segur.
I t’agradaria fer-lo?
No ho sé. Aquest acaba de sortir
del forn, tot just estic gaudint-lo.
Hi ha històries per fer-ne dos,
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Padilla a la que va ser casa

tres, quatre o cinc volums, incloent-hi països que no hi són o d’altres històries dels ja esmentats.
D’Anglaterra parlo del futbol femení dels anys 10 i 20. Imagina’t
la d’històries que pots incloure!
N’hi ha de sobres, però quan fas
un llibre així l’has de gaudir i fer
bé. Si és com la producció d’una
cadena de muntatge el contingut
es convertiria en una obligació i
no seria tan bo.
Amb matisos, perquè la presentació és diferent i no està
centrat en la relació futbolpoder, però m’ha recordat a
‘Futbol contra l’enemic’ de
Simon Kuper, buscant històries d’arreu. Ha estat una referència?
Per al llibre no, però Kuper és
una referència per a tots perquè

va crear un estil. És un llibre fundacional sobre com utilitzar el
futbol per a explicar la història,
la sociopolítica, fenòmens com la
violència... Marca un abans i un
després. Jo me’l vaig comprar
a Glasgow en edició de butxaca
en anglès perquè encara no estava traduït aquí. Va ser un escàndol, em va canviar, sempre
m’ha acompanyat i sempre hi
serà. Tinc la sensació que m’ha
marcat més a mi que al llibre,
però com m’ha marcat a mi, en
el fons també l’ha marcat. És un
relat cent per cent periodístic,
l’escriu ell intentant no ser protagonista però sí explicant les experiències que ell viu. En aquest
cas pel format del llibre no podia
ser així, havia de tenir un to que
semblessin històries de ficció,
trobant l’equilibri entre un conte

seva | Roger Benet

que el pot llegir un nen i un que
el seu pare el llegís i veiés la feina
de documentació d’un periodista que l’escriu de forma diferent.
Volíem jugar amb aquestes sensibilitats, i per això el redactat era
un repte, perquè estic acostumat
al text periodístic i aquí havia de
ser diferent, sense tics, el que em
va costar uns quants esborranys.
Molt diferent del teu primer
llibre sobre Brasil 50.
No té res a veure, allò era buscar
una història concreta. Van ser
més de dos anys de treball. En
aquest cas és anar al supermercat, triar les històries que més
t’agraden i donar-li valor. Tenia
molt per escollir i havia de trobar
històries que el lector no conegu-

és i d’altres que creu conèixer per
a desmitificar-les. Hi ha molt de
mite explicat malament. El famós partit de la mort d’Ucraïna
al 1942 n’és un bon exemple. Juguen un partit uns soviètics contra un equip de la força alemanya
ocupant i molta gent creu que
per haver guanyat els afusellen
al mateix terreny de joc, però és
fals. Guanyen, però aquell dia no
maten a ningú. La majoria acaben executats per d’altres raons
i uns quants van sobreviure morint fa poc. A Brasil 50. Retratos
del Mundial del Maracanazo veig
que ja tenia ganes d’escapar-me,

Aquests llibres són la forma
d’escapar-te de la rutina de
la informació d’última hora?
El dia a dia d’una entitat tan gran
com el Barcelona fa que a vegades
pugis a un tren que no pots parar, però sí que tinc espais per a
unir periodisme i història. El que
passa és que no són tants com
voldria, perquè al capdavall expliquem l’actualitat. Pots recuperar
històries del passat, però la rutina
et marca molt i ja m’agrada. És
normal no gaudir tant explicant
una roda de premsa de balanç
econòmic, i em sembla bé que les
normes del joc siguin aquestes.

Padilla busca
una obra “coral”
no només per a
malalts de futbol

“Sempre que
puc intento unir
el periodisme
i la història”

perquè tot i que l’excusa era recuperar aquell Mundial, molts capítols me’ls miro ara i són la vida
i les peripècies de persones que
van coincidir a l’espai i el temps.
De Telmo Zarra parlo de com va
patir la seva família durant la
Guerra Civil i dels Estats Units
explico més la Segona Guerra
Mundial, el racisme de Nova York o els problemes dels italians
de St. Louis que el Mundial en sí.
Va ser un campionat excepcional
perquè es van aplegar persones
amb històries excepcionals. El
món sortia de la foscor de la Segona Guerra Mundial i hi havia
històries increïbles.

Però a vegades l’infant que tinc
a dins i que té les seves passions
té un punt de rebel·lió i busca formes de fer les coses que em fan
més feliç. Mai he acabat d’entendre les persones que a mesura que
es fan grans es dediquen a assassinar les passions que tenien de
joves, jo vull que m’acompanyin,
són molt boniques. La història és
magnífica, però en un moment de
la meva vida vaig haver de triar
en una cruïlla entre història i periodisme. Vaig anar cap al periodisme perquè va ser el primer que
em va donar un contracte estable,
però sempre que puc intento unir
les dues coses.

La nova obra de Padilla és una joia per
La portada del llibre | Cedida

als amants de la lectura | Roger Benet
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400.000 euros per
renovar la planta
de pediatria
Sota la campanya Una Onada de Petits
Somriures el Parc Taulí busca canviar una zona
que atén cada any més de 2.500 infants

BATECS

Com puc fer
xarop de viola?
Un remei per a la bronquitis, la tos
i altres molèsties pulmonars per a
adults i infants de més de 4 anys

MARTA DUBREUIL
BIÒLOGA I RESPONSABLE DE FEMARRELS.CAT

L
DRA. PEPI RIBERA I DRA. ANNA
PÉREZ. @PARCTAULI

L

a campanya Una Onada
de Petits Somriures
va començar el mes de
juny del 2017 i es plantejaven
aconseguir 400.000 euros per
renovar completament la planta
de pediatria del Parc Taulí. La
corporació sanitària ha elaborat
un projecte amb el qual les plantes i els espais per a infants canviarien el seu aspecte de dalt a baix amb
una nova decoració, canvis en el mobiliari i passatemps a les parets i a terra. El 2017 ha fet 20 anys del
trasllat des de la clínica del Nen Jesús fins a Parc Taulí però pensem que s’ha de fer un canvi que s’adeqüi
al que la societat demana. Es tracta de redecorar la plantar i fer-la molt més amable i humà de cara a l’infant. La motivació serà l’espai d’un fons marí i les habitacions seran personalitzades i cada pacient tindrà
un animal de referència a l’habitació. La idea és que després pugui seguir a totes les instal·lacions un fil
conductor des del punt de vista de decoració a través de la naturalesa, però això seria en altres fases. Amb
aquesta nova decoració basada en el mar de la planta de pediatria, esperem també aportar valors als nens
com l’ecologia o la defensa dels animals a través de la decoració. Hi ha estudis que afirmen que l’entorn
ajuda durant l’estada a l’hospital. Es tracta a més d’una reivindicació dels mateixos pacients, sobretot en
estades llargues que poden durar una setmana o mesos.
És un projecte ambiciós. Tenim una part dels recursos però no són suficients i ens cal una mica el
suport de tothom per dur-lo a terme. Afortunadament dels 90.000 menors de 18 anys hi ha a Sabadell i a
la zona d’influència de l’hospital no seran ingressats però és important que la població sàpiga que hi ha un
equip de professionals que no només està preocupat per curar si no també per cuidar. Per fer aportacions
podeu participar i contribuir en algunes de les activitats o a la web d’Una Onada de Somriures. Per ara treballem amb el calendari que el 2019 es pugui començar a fer els canvis però necessitem que el 2018 sigui
un bon any per recollir encara més fons i poder fer possible aquesta remodelació total de la planta.

a viola o violeta de bosc (Viola odorata o Viola silvestris)
és una petita herba present en els alzinars i boscos humits.
Les seves fulles liles destaquen al sotabosc i acostuma a
aparèixer amb les primeres jornades assolellades de març. Aquesta
és una de les herbes que té una tradició medicinal més antiga. Al
segle V a.C. el metge grec de l’època de Pèricles, Hipòcrates de Cos,
ja coneixia les propietats de la viola. Quatre segles més tard l’escriptor, naturalista, militar i científic romà Plini el Vell l’utilitzava
freqüentment per a les migranyes. Amb les flors de la viola es preparen xarops i infusions pels refredats, ja que són antitossígenes.
A més, també se’n poden fer licors i de fet pot ser un bon complement per a la ratafia que es pot fer a finals de juny. Això sí, caldrà
primer assecar-la. A la primavera, les fulles, les tiges i les flors són
comestibles i es poden afegir a taula; per exemple a les amanides.
Amb les fulles podem fer un xarop contra la bronquitis, la tos i
altres molèsties pulmonars. Caldrà administrar-lo a adults a més
de nens i nenes a partir dels 4 anys. Per fer aquest xarop, cal deixar
macerar 100 grams de les fulles de violeta fresca en un litre d’aigua
per unes dotze hores. Colarem aquesta aigua esprement fort les
flors perquè puguem mantenir totes les propietats de la planta i els
seus principis actius. Després afegirem 200 grams de mel i escalfar
uns 10 minuts. Cal remenar fins que la textura sigui adequada.
S’hi pot afegir també pròpolis que farà d’antioxidants i ens farà de
conservant. El xarop dura uns 4-5 mesos i si voleu també podeu
congelar les violes i fer el xarop més endavant.

COORDINADORA DELS ‘BATECS’: RAQUEL GARCÍA. @RAQUELPETITA
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Qui era el
sabadellenc
Fèlix Amat?
Teòleg, filòsof i lexicògraf, Amat
va ser arquebisbe de Palmira i
confessor del rei Carles IV

Crema d’enciam,
una recepta senzilla
per aquestes dates
La cuina d’aprofitament és la millor eina
per buidar les restes de festes i lluitar
contra el malbaratament alimentari

MARC BATLLE
@BOSCHCARDELLACH

E

l carrer dedicat a Fèlix Amat
és un dels carrers perpendiculars entre la Rambla i
la Gran Via. Entre les construccions
que hi ha en aquest punt del centre
de la ciutat hi figuren la ranglera
de cases que toquen a la Rambla,
algunes de les quals estan malmeses i també l’edifici on actualment s’hi troba l’Escola Joanot Alisanda. El carrer va
començar a anomenar-se Torres Amat, després Fèlix Amat, Lina Odena i, finalment,
Fèlix Amat des del franquisme i fins a la democràcia.
Fèlix Amat de Palou i Pont va néixer l’any 1750 a Sabadell i va morir l’any 1824 a
Barcelona. Va dedicar la seva carrera a la teologia, la filosofia i la lexicografia. Amat
va ser nomenat sacerdot l’any 1754 i es va convertir en abat de la col•legiata de Sant
Ildefons de la Granja. Anys més tard, el Papa el va nomenar com a Arquebisbe de Palmira. I amb tota aquesta trajectòria, es va convertir en confessor del rei Carles IV i, de
ben segur, se li escapava el riure amb les confessions d’aquest armari de rei. Durant
la Guerra del Francès, el monarca José Bonaparte, parent de Napoleó, li va oferir el
Bisbat d’Osma, entre d’altres càrrecs rellevants. Però, va renunciar a aquestes ofertes.
Acabat el conflicte, va ser calumniat per ser condiderat bonapartista. I això, el va
portar a renunciar als seus càrrecs i a tornar a Catalunya per viure humilment. Va publicar dos llibres Història Eclesiàstica i Tratado de la Iglesia de Jesucristo que consta
de 12 volums. Fèlix Amat va viure durant molts anys a Madrid i els sabadellencs consideraven, en certa manera, que tenien un representant a la capital estatal. Llavors,
l’Ajuntament de Sabadell volia fer un col•legi pels escolapis i Amat va intercedir amb
Ferran VII per aconseguir-lo. Anys després Sabadell tindria una escola i, fins i tot, el
rei acabaria passant alguns dies a la ciutat.

JOSEP MARIA PÀRRAGA, XEF

L

es xifres de malbaratament alimentari fan sonar totes les alarmes en la societat actual. I després de les festes, de ben segur que heu omplert la nevera
de restes de productes i de plats que, repassant llibres de receptes, poden
convertir-se en plats excel•lents. Un exemple és la recepta que us proposem aquesta
setmana. Per cuinar-la, calen les fulles verdes més externes d’un enciam (aquelles
que habitualment desaprofitem), una patata, dos gots de brou de verdura, mig got
de nata líquida, oli, sal i pebre negre. El primer que hem de fer és pelar la patata i
l’enciam i netejar bé tots dos productes. Llavors, saltegem la patata tallada ben fina
en una paella amb una mica d’oli i hi afegim l’enciam un parell de minuts per tal
que agafi temperatura i gust. Tot seguit, cal afegir-hi el brou de verdures, la nata, la
sal i el pebre. Llavors, hem d’estar pendents de la temperatura i anar barrejant tots
els productes fins que arribi a l’ebollució. Un cop bulli, abaixem el foc, tapem l’olla i
deixem coure tota aquesta preparació i la deixem coure entre 10 i 15 minuts. Podem
servir aquest plat amb la crema sense passar-la pel túrmix o directament tal com està
a l’olla. A més, podem decorar-la amb una mica d’ou dur ben picat o, fins i tot, ratllat.
Hi podem afegir també un rajolí d’oli cru o una mica de julivert tallat ben finament.

