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C
om qui no vol la cosa, al barri de Can Llong se li 

comença a aclarir el futur. En menys de 48 hores, els 

veïns d’aquesta zona, la més jove de Sabadell, han 

vist com se succeïen tres bones notícies de futur. A la posa-

da en marxa del concurs per a la redacció dels projectes de 

l’escola Virolet -que segueix treballant des de barracons- i 

del nou CAP, dilluns s’afegirà l’inici de les obres del tan es-

perat Parc de les Aigües.

Serà el punt d’arrencada d’uns treballs que han de fer obli-

dar els anys de reivindicacions i endarreriments dels projec-

te. Però que, sobretot, suposaran un primer pas per arribar 

a aconseguir que la ciutat gaudeixi d’un nou pulmó verd. Un 

nou petit oasi de natura urbana 

comparable, per exemple, al 

Parc Catalunya.

L’espai, en una tercera fase 

encara sense terminis definits, 

és de resultat extremadament 

vistós. Però fins llavors, fins que 

això no acabi sent una realitat 

tangible, no ens ha de fer girar 

l’esquena al present immediat. Un present que ens porta de 

ple a parlar del deute que Sabadell ha tingut, i encara té, 

amb Can Llong. En tot aquest temps la ciutat no ha sabut fer 

front al creixement meteòric viscut en aquesta zona. I, ara 

com ara, el barri segueix tenint unes mancances en infraes-

tructura que el mantenen allunyat d’un escenari de mínims.

Mig segle. Parlant de reivindicacions i de lluita veïnal, qui 

també està d’enhorabona és la Federació d’Associacions de 

Veïns (FAV). En aquest cas, l’entitat presidida pel Manuel 

Navas celebra els seus cinquanta anys d’existència. Ho faran 

amb diferents activitats que s’aniran desenvolupant al llarg 

d’aquest any i el que ve, i que s’emmarcaran des de l’edició 

d’un llibre, passant per un DVD o una exposició itinerant.

Celebració justa i justificada del mig segle de batalles 

guanyades per la FAV, i que han fet de Sabadell una ciutat 

amb una marcada empremta pels seus barris i la seva gent. 

Una lluita decidida al llarg d’aquest temps, que ens ajuda a 

entendre la ciutat que coneixem en aquests moments. Se-

gurament, una ciutat, amb els seus barris, molt diferent a la 

que avui en dia tindríem de no haver existit la força d’aquest 

moviment de base i de carrer.

Història en tenen. Material també. Per tant, mans a la feina 

per fer una recollida a fons que ens porti a gaudir d’una ce-

lebració a l’alçada del que han estat aquests cinquanta anys.

Triple!

S’ha de parlar 

del deute que 

té Sabadell amb 

Can Llong
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Les obres d’urbanització 
del Parc de les Aigües 
començaran dilluns
El pressupost és de gairebé 6 milions d’euros, cosa que 
suposa una rebaixa del 20% respecte el projecte inicial

MIREIA SANS

@MIREIA_SANS

E
l nou Parc de les Aigües 
ha de ser un espai de 
gran qualitat paisatgís-

tica que inclogui una espècie 
d’ecosistema propi. Així ho va 
explicar l’equip de govern en 
la presentació de les obres de 
construcció que han de comen-
çar el dilluns 12 de març. L’ini-
ci de les actuacions es farà amb 
una primera fase d’arranjament 
i de dignificació i una segona on 
s’adequarà el moviment de terres 
que haurien d’estar enllestides 
en quatre o cinc mesos i amb un 
pressupost de 260.000 euros. La 
tercera fase, la de construcció de 
l’espai, es preveu que estigui ad-
judicada a finals d’any. En total, 
el termini d’execució ha de ser de 
divuit mesos i el cost final ha de 
rondar els 6 milions d’euros.

El projecte definitiu vol res-
pectar la topografia d’aquest parc 
de set hectàrees amb la intenció 
de potenciar les zones verdes. 
“Abans l’objectiu era fer créixer 
la ciutat de manera productiva, 
en gris, però ara entrem la na-
tura a la ciutat i revertim el gris 
pel verd per generar espais més 

rà hàbitats pels insectes i altres 
petits animals. Tot plegat, amb 
la intenció que aquest espai si-
gui una zona de passeig. A més, 
també comptarà amb un mirador 
al qual s’accedirà a través d’una 
moderna plataforma. El tinent 
d’alcalde de Cohesió Territorial, 
Juli Fernàndez, recalca que és 
una obra que ja es podria haver 
fet a través “de les quotes d’urba-
nització dels promotors d’aquest 
barri i, per tant, fa molts anys 
que es podrien haver construït”.

En aquesta línia, l’alcalde Ma-
ties Serracant assenyala que la 
ciutat té “un deute” amb el bar-
ri de Can Llong que es corregeix 
amb la posada en marxa d’aquest 
projecte. Per això, també s’urba-
nitzarà la plaça Lisboa amb un 
pressupost d’1,6 milions d’eu-
ros amb l’objectiu d’unir els dos 
costats de la ronda Europa amb 
plataformes de connexió per als 
vianants i vegetació.

Maqueta del projecte 

final | Ajuntament

agradables i que la gent en pu-
gui gaudir” ha explicat el regidor 
d’Espai Públic, Xavi Guerrero. 
Per això, la construcció del Parc 
de les Aigües estarà pensada com 
una gran estructura que afavo-
reixi el drenatge i la infiltració de 
les aigües de pluja. Amb aques-
ta urbanització, el que es vol és 
que sigui un espai amb beneficis 
ambientals, perquè proporciona-

El termini 

d’execució del 

projecte ha de ser 

de divuit mesos

Ja està en marxa el concurs per 

a la redacció dels projectes de 

l’escola Virolet i el CAP de Can 

Llong. El Departament de Territori de la Ge-
neralitat ha licitat aquests dos projectes des-
prés de mesos d’espera i reivindicacions dels 
veïns. El regidor d’Educació, Joan Berlanga, 
ha explicat que espera que el proper pas sigui 
la licitació de l’Institut de Can Llong.
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Sabadell aposta per la 
formació professional 
com a sortida laboral
Més de 4.000 inscrits en la segona edició 
de la Fira de la Formació Professional

NÚRIA GARCÍA

@NGARCIAMATAS

S
abadell ha tornat a esde-
venir capital dels cicles 
formatius coincidint amb 

la segona edició de la Fira de la 
Formació Professional, que ha tin-
gut lloc els dies 1, 2 i 3 de març a 
Fira Sabadell. El certamen, que s’ha 
fet per segon any consecutiu i que 
s’ha obert a catorze municipis de la 
comarca, ha ofert una sortida forma-
tiva a estudiants i persones en situ-
ació d’atur que vulguin reciclar-se. 
En total, s’han ofert una vintena de 
xerrades sobre una vuitantena de 
cicles formatius diferents, que han 
comptat amb més de 4.000 persones 
inscrites. El tinent d’alcalde i regi-
dor d’Educació, Joan Berlanga, ha 
valorat molt positivament el trans-
curs de la fira, que té la intenció de 
repetir l’any que ve: “Com a ciutat 
volíem apostar per l’FP i, com ha 

quedat demostrat, la Fira és un bon 
mitjà per avançar en aquest objec-
tiu. Amb la segona edició, ha quedat 
molt clar que la Fira de la Formació 
Professional és un referent comarcal 
i que ha vingut per quedar-se”.

La Fira de la Formació Profes-
sional també ha permès posar en 
contacte alumnes i treballadors de 

les famílies laborals amb presència 
al saló i empresaris de la conca del 
Ripoll i la riera de Caldes amb l’ob-
jectiu de bastir ponts entre els dos 
àmbits, ja que una de les reivindica-
cions històriques del teixit productiu 
passa perquè la formació professio-

nal sovint està allunyada de les ne-
cessitats reals de les empreses. “Els 
sectors productius ens diuen que 
les seves necessitats laborals no es 
corresponen sovint amb l’oferta for-
mativa reglada i acaben havent de 
formar en gran mesura els seus tre-
balladors”, subratlla Berlanga.

La voluntat de l’Ajuntament de 
Sabadell és donar continuïtat a la 
fira i, alhora, intentar crear siner-
gies amb la Generalitat per tal que 
la formació professional continuï 
obrint-se portes entre els joves que 
han de decidir el seu futur i els pro-
fessionals que volen ampliar la seva 
formació.

El recinte de la Fira es va omplir 

d’alumnes i centres | Roger Benet

Joan Berlanga, 

regidor: “La Fira 

ha vingut per 

quedar-se”

La justícia ha absolt els encausats 

del Bemba | Roger Benet

N.G.

S
entència absolutòria per 
als onze encausats del cas 
Bemba. La resolució, que 

es feia pública el divendres, consi-
dera que les persones processades 
no tenen cap responsabilitat en els 
fets de la nit del 27 de setembre de 
2003, quan es van registrar greus 
enfrontaments entre la unitat d’an-
tiavalots de la Policia Municipal i 
un grup de joves que assistia a la 
festa de tancament del bar Bemba, 
i que l’exalcalde del PSC Manuel 
Bustos va donar directament l’or-
dre d’actuar als agents. “Van in-
tentar escarmentar un sector de la 
joventut de Sabadell que era crític 
amb les seves polítiques”, assenya-
la un dels portaveus dels encausats, 
Manuel Quesada. Les parts poden 
recórrer la sentència a l’Audiència 
Provincial de Barcelona.

Absolts 
els onze 
encausats 
pel cas 
Bemba
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Picabaralles 
per la placa 
a l’entrada 
de la ciutat

El Comitè en Defensa de 

la República de Sabadell 

va col·locar, la matinada 

de dilluns, una placa a 

l’entrada del terme muni-

cipal amb el text “Municipi 

de la República Catalana”. 

Una acció reivindicativa 

que va generar la reacció 

immediata del Partit Po-

pular, Ciutadans i el PSC, 

i el cartell va ser retirat 

el mateix dilluns. Des 

dels populars exigeixen a 

l’executiu local que apliqui 

sancions als responsables, 

seguint la llei de trànsit 

i senyalització viària. Els 

socialistes han entrat una 

instància a l’Ajuntament 

on demanaven la retirada 

dels cartells i Ciutadans 

assegura que els cartells 

són il·legals.

La Fira del 
llibre feminista 
arriba aquest 
dissabte

Coincidint amb el Dia In-

ternacional de les Dones, 

aquest cap de setmana se 

celebra la tercera edició 

de la Fira del llibre femi-

nista a la plaça Doctor 

Robert. Hi seran presents 

una quinzena d’editori-

als, presents amb llibres 

de temàtica feminista, i 

ponents que faran xerra-

des sobre diversos temes 

relacionats amb la igualtat 

entre homes i dones. Al-

gunes de les més desta-

cades seran Inti Maleywa, 

una exmilitant de les 

FARC de Colòmbia que 

va participar als proces-

sos de pau, o l’escriptora 

Bel Olid. La fira porta per 

lema “La República femi-

nista de les lletres” i està 

organitzada pel Moviment 

Popular de Sabadell, la 

Xarxa d’economia Solidà-

ria i les Bruixes del Nord.

NOTÍCIES
BREUS

ves estacions, ara fa escassament 
mig any, per una qüestió econò-
mica. “Aquestes són obres que en 
el seu dia vam treure del projecte 
principal per poder rebaixar el 
pes econòmic i poder acabar el 
projecte i enllestir les obres prin-
cipals”. A més, Ticó assegura que 
“el que vam comprometre’ns és 
anar fent les actuacions, on ve-
iem que són necessàries”. 

Les obres d’accessibilitat 
de l’estació de Plaça Major 
acabaran el 15 de juny
Al mes de maig començaran les obres a l’estació de La Creu Alta, 

on es construiran escales mecàniques de baixada a l’andana

MIREIA PRAT

@MPRATDURAN

L
es obres d’accessibilitat 
que s’estan fent a l’estació 
de ferrocarrils de la plaça 

Major no estaran enllestides fins 
el 15 de juny. S’estan instal·lant 
escales mecàniques de baixada 
des del carrer fins el vestíbul, 
que estan ubicades al costat de 
les escales de pujada, i un segon 
ascensor del vestíbul cap a l’an-
dana. A més, Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya també 
preveu fer aquestes obres a l’es-
tació de la Creu Alta. En aquest 
cas, els treballs començaran al 
maig i es preveu que s’allarguin 
fins a l’octubre. En aquesta para-
da s’hi construiran escales mecà-
niques de baixada des del vestí-
bul cap a l’andana. El president 
de FGC, Enric Ticó, justifica que 
aquestes obres no es deixessin fe-
tes quan es van construir les no-

D’altra banda, Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat que ajorna el tall de 
servei que s’havia de fer aquest 
cap de setmana –des de diven-
dres a la nit i fins diumenge– 
entre les estacions de Bellaterra 
i Can Feu Gràcia. La companyia 
ha explicat que el motiu d’aquest 

endarreriment són problemes 
de càracter tècnic. Però que, tot 
i això, les obres segueixen sent 
necessàries i es faran més enda-
vant. Aquestes actuacions havi-
en de permetre la instal·lació de 
quatre canvis d’agulla que s’ubi-
caran a l’estació de Sant Quirze. 
D’aquesta manera, es prepara la 
línia del Vallès de cara a l’estiu 
quan el servei entre les parades 
de Sant Quirze i Can Feu Gràcia 
estarà tallat.

Durant aquests prop de tres 
mesos es rebaixarà el nivell de 
les vies actuals, construir panta-
lles a les vies i deixar la via i la 
catenària definitives.

Les obres han d’acabar abans 

de l’estiu | Roger Benet

Últimes actuacions a 

Sabadell Centre | Cercle

Sabadell Centre de Renfe recuperarà 
el servei de trens el 20 de març
Les obres a l’estació, que han tingut una durada final de 

8 mesos, estaran enllestides per Sant Josep

M.P.

E
ls trens de rodalies torna-
ran a circular per l’esta-
ció de Sabadell centre de 

la Renfe a partir del 20 de març, 
després que Adif deixi enllestides 
totes les obres d’accessibilitat de 
l’estació el dia abans, tal com es-
tava previst en el darrer calendari. 
Aquesta setmana, però, ja s’han 
retirat la majoria d’afectacions vi-
àries a la superfície que causaven 
les obres, i que havien obligat a ta-
llar al trànsit el carrer Tres Creus, 
el carrer de l’Estació i a canviar de 
sentit el carrer Casanovas i Bosch. 
Així, des de dimarts passat ja es 

del matí el dia que es va obrir al 
pas dels vehicles. El que sí que es 
manté tallat és un dels carrils del 
carrer de l’Estació, per necessi-
tat de les obres que està acabant 
d’enllestir Adif. Pel que fa al car-
rer Casanovas i Bosch, ha recu-
perat el sentit que tenia abans de 
les obres, en direcció al carrer de 
l’Estació. Aquesta és una de les vi-
es que més notarà el canvi, ja que 
absorbia tot el trànsit del carrer de 
la Indústria i Tres Creus. Des de 
l’Ajuntament asseguren que en els 
propers dies s’analitzarà a fons la 
mobilitat al voltant de l’estació del 
centre de la Renfe per fer possi-
bles millores.

pot circular pel carrer Tres Creus, 
s’ha canviat la senyalització ho-
ritzontal i s’han regularitzat els 
semàfors per agilitzar el trànsit. 

El cap de setmana 

s’interromprà 

el servei entre 

Bellaterra i Can Feu

Unes mesures que van generar 
una mica de caos a primera hora 
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Un llibre, un còmic, una 
exposició i un DVD pels 
50 anys de la FAV
El moviment veïnal de la ciutat ha documentat totes les 

reivindicacions de les entitats sabadellenques

MIREIA PRAT

@MPRATDURAN

E
ls sabadellencs podran 
conèixer els 50 anys 
d’història del moviment 

veïnal de la ciutat entre aquest 
any i el 2019. És el calendari 
amb el qual treballen des de la 
Federació d’Associacions de Ve-
ïns (FAV) per documentar totes 
les reivindicacions de les entitats 
sabadellenques, en quatre eixos: 
un llibre i un còmic sobre la his-
tòria del moviment veïnal; una 
exposició itinerant amb una se-
lecció del material aportat per les 
entitats i la ciutadania; i un docu-
mental audiovisual amb els testi-
monis de la feina feta. L’objectiu 
és molt clar: informar la població 
de la importància d’organitzar-se 
per aconseguir canvis a la ciutat. 
“Hi ha una falta d’estudis dels 
moviments veïnals, però Saba-
dell no seria el mateix sense el 
moviment veïnal i hem cregut 
important donar ressò i difondre 

la feina feta en tot aquest temps”, 
ha exposat el president de la 
FAV, Manuel Navas.

El projecte per recollir la his-
tòria del moviment veïnal sa-
badellenc, finançat pel procés 
participatiu Construint Ciutat, 
vol explicar com els anys 60 van 
començar a aparèixer les prime-
res associacions de veïns de Sa-
badell, arribant al seu moment 
àlgid a la dècada dels 70 i 80 

amb les reivindicacions orga-
nitzades al carrer. Ara, després 
d’anys de crisi econòmica, no 
només haurien agafat més for-
ça, sinó que tindrien més sentit 
que mai. “Tothom coincideix 
que el moment veïnal té futur en 
el segle XXI. Volem demostrar 
que té molt passat, té present i 
tindrà futur; amb molts reptes 
pendents encara”, ha declarat el 
periodista Jordi de Arriba, res-

ponsable del DVD. El llibre ha 
estat escrit pel també periodista 
Antonio Santamaría, i la iniciati-
va porta la batuta de la comissà-
ria Marta López.

Ara mateix, la FAV treballa en 
la recerca de material i testimonis 
per crear els quatre productes so-
bre la història del moviment veï-
nal, orientats a públics diferents.

Mobilització veïnal de la 

dècada dels 70 | FAV

Una campanya misteriosa 

| Roger Benet

MIREIA SANS

@MIREIA_SANS

E
l nou relat de ciutat que 
l’Ajuntament de Saba-
dell ha previst donar al 

municipi, la Marca Sabadell, es 
presentarà dijous vinent en un 
acte, primer al Teatre Principal, 
i després a la plaça Sant Roc. Per 
definir-la, més de 500 persones 
s’han dedicat durant més d’un 
any al procés de recollida d’in-
formació a través d’entrevistes, 
focus grups i enquestes telemàti-
ques. La tinenta d’alcalde de Pro-
moció de la Ciutat i Innovació, 
Marisol Martínez, ha explicat 
que és “una marca inclusiva per 
una ciutat diversa i de canvi con-
tinu”. La configuració de la Mar-
ca és el primer pas en l’estratègia 
de promoció de la ciutat. A l’estiu 
es presentarà el Pla Estratègic 
de Turisme de Sabadell i a finals 
d’any es posarà en marxa la nova 
Oficina de Turisme de la ciutat.

La Marca 
Sabadell 
es donarà 
coneixerà el 
proper dijous
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Corro contra el càncer vol 
créixer en la pròxima edició
Els organitzadors de la cursa solidària s’han fixat com a repte superar 

els 3.000 espectadors d’aquest any de cara a la pròxima edició

KAREN MADRID 

@KMADRID_RIBAS

L
a cursa solidària Corro 
contra el càncer se se-
gueix superant any rere 

any, com demostren les xifres de 
la setena edició, celebrada el 25 
de febrer passat, en la qual van 
participar 3.000 corredors i més 
de 150 voluntaris, a més de re-
captar prop de 15.000 euros. Tot 
i aquestes bones dades, els orga-
nitzadors volen anar un pas més 
enllà de cara a la vuitena edició. 
Concretament, volen superar els 
corredors inscrits aquest any, 
introduint modificacions en el 
circuit actual, amb sortida i arri-
bada a la plaça de la Creu Alta. 
“Buscarem un circuit per poder 

Alguns dels 3.000 corredors de 

l’edició d’enguany | Roger Benet

de la cursa i fundador de We Run 
Sabadell.

Les novetats en el recorregut 
previstes per a la pròxima edició 
se sumaran a les incorporacions 

d’aquest any. En la setena edi-
ció, la Corro contra el càncer ha 
eliminat l’element competitiu, 
donant a tots els corredors un 
dorsal amb el mateix número, l’1, 
perquè “totes les persones són 
importants en la lluita contra el 
càncer”. De fet, els dis primers 
participants en arribar a la meta 
ho van fer amb les mans agafades, 
després de recórrer els 5 quilòme-
tres del circuit en poc més de 15 
minuts. Un d’ells, en David, va 
assegurar a Ràdio Sabadell que el 
record a un familiar va ser la seva 
principal motivació per participar 
en la cursa: “L’any passat ja vaig 
córrer pel meu avi i a partir d’ara 
sempre la faré. És una cursa molt 
divertida, amb molt bon ambient 
i amb molt bona gent”.

absorbir més gent, ja que el nos-
tre objectiu és anar creixent cada 
vegada més. No puc dir si serà 
un augment del 10, 20 o 30%, 
però sí que donarem més festa i 
serem encara més solidaris”, ha 
expressat Aleix Muñio, director 

Sabadell corre 
pels nens es 
proposa arribar 
als 8.000 inscrits 
La cursa recaptarà fons, el 27 

de maig, per a la renovació de la 

planta de pediatria del Taulí

K.M.

L
a cursa Sabadell corre 
pels nens espera duplicar 
la xifra d’inscrits de l’any 

passat arribant, en aquesta ter-
cera edició, als 8.000. Aquesta 
fita té com a objectiu fer créixer 
una bona causa, ja que els recur-
sos recaptats es destinaran a la 
campanya Una onada de petits 
somriures per finançar la reno-
vació de la planta de pediatria 
del Taulí; un projecte que comp-
ta amb gairebé 59.000 euros dels 
600.000 necessaris. En aquesta 
ocasió, la cursa solidària es farà el 

27 de maig, amb arribada i sorti-
da a l’Hospital de Sabadell, amb 
un recorregut de 4,2 quilòmetres 
“Treballem per als nanos que ho 
estan passant malament, per als 
que ho passaran i per als que ja 
no hi són. Tan de bo no hagués-
sim de fer res de tot això, però ho 
hem de fer i ho farem” reivindica 
l’organitzador de la iniciativa, To-
ni Valverde.

L’any passat, Sabadell corre 
pels nens va comptar amb 4214 
inscrits i, fins al juliol, es van re-
captar uns 24.000 euros que van 
anar destinats a la investigació 
per les malalties minoritàries.

CIPO obrirà 
una nova 
residència a 
Castellarnau
CIPO posarà en marxa 

una nova casa residència 

a Castellarnau el pròxim 

mes d’abril. El nou espai, 

propietat de la fundació 

d’aquesta cooperativa 

creada fa just 50 anys, 

donarà servei a 12 usuaris 

i inclou diferents serveis 

i comoditats, com per 

exemple piscina. La inau-

guració de la residència 

servirà per celebrar el mig 

segle de vida de CIPO, 

que lluita per a la millora 

de la qualitat de vida de 

persones amb discapaci-

tat intel·lectual.

El 2n Fòrum 
de Salut se 
centrarà en 
l’alimentació
El Fòrum de Salut de Sa-

badell dedicarà la seva se-

gona edició, el 6 i 7 d’abril, 

a l’alimentació, amb confe-

rències, tallers i un concurs 

de cuina de receptes de 

llegums obert a adults, 

nens i joves. La iniciativa 

vol orientar la ciutadania 

sobre com introduir canvis 

en els seus hàbits per 

menjar d’una forma més 

sana. Tot plegat, arran 

de les primeres dades de 

l’estudi INMA, que apunten 

que els infants cada cop 

fan menys esport i men-

gen pitjor.

NOTÍCIES
BREUS
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RAQUEL GARCÍA 

@RAQUELPETITA

E
l sexe i la discapacitat són 
un doble tabú a la nostra 
societat. Afortunadament, 

comencen a sorgir diverses pro-
postes per visualitzar que les per-
sones amb discapacitats també 
necessiten experiències sexuals, 
com qualsevol de nosaltres. En 
països com Holanda o Suïssa, es 
considera un servei de salut, pels 
beneficis terapèutics que suposa 
per a aquest col·lectiu.

Al nostre país, l’ONG Actua 
Vallès de Sabadell i la Fundació 
President Amat Roumens (FU-
PAR) de Terrassa tenen en marxa 
un programa pioner d’assistència 
sexual per a persones amb disca-
pacitat psíquica. Actua Vallès està 
oferint ara mateix formació a sis 
treballadores sexuals per poder 
treballar amb aquest col·lectiu, 
que té molts problemes per po-
der tenir relacions. De fet, segons 
les dues entitats, un 3% de les 
persones amb discapacitat viuen 
la seva falta d’experiències sexu-
als com un problema emocional 
que condiciona negativament el 
seu dia a dia. El programa acaba 
d’engegar aquesta fase arran dels 
bons resultats de la primera pro-
va pilot, en marxa des del 2015, 
en la qual han participat dues tre-
balladores sexuals i diversos usu-
aris de FUPAR.

El programa d’assistència se-

Programa d’assistència 
sexual per a persones amb 
discapacitat psíquica

Integrants del programa als 

estudis de Ràdio Sabadell | RS

Actua Vallès ofereix un 

programa pioner | RS

xual es va començar a gestar el 
2006, davant la detecció de ca-
sos d’usuaris de FUPAR en què 
la falta d’experiències sexuals 
es traduïa en problemes emoci-
onals i de convivència. “Molts 
casos es podien considerar as-
setjament, com tocar el cul a una 
noia a l’autobús, però darrera 
d’aquestes conductes hi ha una 
necessitat no coberta”, explica el 
psicòleg de l’entitat terrassenca 
Roman Robledo. En aquest sen-
tit, FUPAR volia satisfer aques-
tes necessitats, tractar de forma 
terapèutica les frustracions, pors 
i prejudicis d’aquest col·lectiu, 
però amb certes assegurances: 
“Volem garanties de protecció, 
no volem cap màfia ni extorsió, 
cap consum d’alcohol o altres 
substàncies i limitar molt bé qui-
na és la relació que tindran amb 
la terapeutes sexual”.

Ofereixen formació

Des d’Actua Vallès s’està oferint 
formació a les treballadores se-
xuals interessades en sumar-se 
al programa, per tal que sàpiguen 
com tractar les persones amb 
discapacitat i aconseguir que si-
gui una experiència terapèutica. 
En aquest sentit, Laura Sánchez, 
coordinadora del Projecte Dona, 
assegura que s’intenta “buscar 
un entorn controlat” i “recordar a 
les dones que no són només tre-
balladores sexuals sinó terapeu-
tes i han de tractar certes coses”. 

La Clàudia, la primera terapeuta 
d’aquest programa, assegura que 
se sent realitzada de donar aquest 
nou enfoc a la seva feina: “M’he 
sentit molt bé perquè sento que 
ajudo a la gent, perquè tenen una 
necessitat. Ajudem als usuaris i, 

també, a les seves famílies”. Ro-
man explica que “aquest és un 
col·lectiu habitualment sobrepro-
tegit, per la seva vulnerabilitat” i 
que l’entitat treballa, prèviament, 
amb les famílies o els referents 
tutelars i “fins que no estan con-

vençuts dels beneficis terapèutics 
a nivell d’estabilitat emocional, 
autoafirmació o autoestima... No 
fem el pas de parlar amb Actua 
Vallès” i activar el recurs.
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 “Farem una festa gran,  festa 
gran,  festa gran,  festa graaaan!”
 Una vuitantena d’actors i més de cent persones estan implicades en una representació 

que gaudeix de poques ocasions de ser representada al Teatre de La Faràndula

 PAU DURAN

L a Bella i la Bèstia ha tor-
nat a La Faràndula des-
prés de l’èxit de la seva 

estrena l’any passat,  en la que va 
assolir la xifra de 5.000 especta-
dors. I tot fa pensar que ha vingut 
per quedar-se. El director de l’obra 
assegura que l’any vinent tornaran 
a reestrenar. Quim Carné comen-
ta que hi ha pocs canvis en com-
paració amb l’anterior posada en 
escena,  on destaquen uns especta-
culars números musicals. Diu que 
“és un espectacle de llum i color, 
 que és com jo sempre enfoco els 
meus muntatges”. Vestuari fastu-
ós,  decorats ambiciosos i un recor-
regut de grans moments per part 
de tots els artistes implicats.

La Bella i la Bèstia està de 

tornada | Roger Benet

la tarda i el diumenge en sessió 
matinal a les dotze i a la tarda,  a 
les sis també.

 La companyia de la Joventut 

de La Faràndula torna a apostar 
per aquest musical familiar que 
passa amb molta astúcia pels 
trams argumentals més descrip-
tius i se centra en els nusos de 
guió,  que a través dels números 
musicals es van resolent. La Bella 
i la Bèstia de La Faràndula arren-
ca amb una relació entre els dos 
protagonistes ben diferent de la 
de la pel·lícula. Els dos personat-
ges ja es coneixien de petits pe-
rò no es reconeixen. Malgrat tot, 

 L’obra compta amb una vui-
tantena d’actors dalt de l’escenari 
i setze espectacles de ball. Només 
es podrà veure en les tres repre-
sentacions que manquen fins al 
pròxim diumenge dia 11. El dis-
sabte està programada a les sis de 

 s’enamoren més enllà de l’apa-
rença física.  Més de 100 persones 
estan implicades en l’espectacle, 
 ja que suposa una gran feina tant 
per l’equip artístic com tècnic. La 
música ve signada per Oriol Pa-
drós,  els balls per Montse Arge-
mí i l’adaptació pel mateix Quim 
Carné,  el director. Els balls són 
espectaculars i tenen entusiasme. 
Les veus són més que correctes 
i en un parell de casos,  com per 
exemple,  en el de Lumier (Joan 
Baptista Torrella) i la Senyora 
Pots (Alba Valero) sobresurten 
de manera remarcable,  afegint el 
mèrit al vestuari que han de man-
tenir al seu lloc en tot moment. Si 
no teniu la sort de poder veure-
ho,  us haureu d’encomanar a la 
temporada vinent.

Hi ha pocs canvis 

en comparació 

amb l’anterior 

posada en escena

 Calígula: arriba 
sa majestat 
l’emperador 
Pablo Derqui
 Dissabte 10 de Març a les 9 de 

la nit es representa al Teatre 

Principal el text d’Albert Camus

P.D.

D
esprés d’haver passat 
tres dies i tres nits fora 
a causa de la mort de la 

seva estimada germana Drusil-
la,  el jove emperador Calígula 
torna a palau i utilitza el seu po-
der absolut per portar l’impos-
sible al reialme del probable. 
Aquest és el plantejament de 
l’obra creada per Albert Camus.
 És un dels muntatges teatrals més 
potents de la temporada. Dirigit 
per Mario Gas i protagonitzat per 
un inquietant Pablo Derqui,  que 
ha recollit meravelloses crítiques 

Quintana,  Mònica López i Pep 
Ferrer,  entre d’altres.

 Absurd,  pessimisme i existen-
cialisme caracteritzen el pertor-
bador i inclassificable text d’Al-
bert Camus,  que es desplega amb 
tota la seva complexitat i posa so-
bre l’escenari la tragèdia de l’és-
ser humà que desitja,  desespera-
dament,  trobar un sentit a la vida. 
Patiment,  brutalitat,  sensibilitat i 
arbitrarietat s’aiguabarregen fins 
a col·locar l’espectador al caire 
de l’abisme existencial.  L’obra 
compta a Sabadell amb una post 
funció amb l’equip artístic,  mode-
rada pel crític Marc Sabater.

Calígula, el dia 10 de març 

a Sabadell | Cedida

positives per la seva feina en la 
proposta. Sobre l’escenari l’acom-
panyen Borja Espinosa,  Bernat 
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FOTOGRAFIES DE ROGER BENET (@ROGERBR21) I #NEURS
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Maratons de 
terror dins 
el Festival 
de Cinema
El Festival de Cinema de 

Terror ha programat dues 

maratons amb nombroses 

projeccions. Avui hi haurà 

la Clàssica, on destaca El 

día de la bestia, mentre 

que la de demà dissabte 

inclou títols com Baskin 

The Can Evrenol o The 

Raid, de Gareth Evans.

L’Hostal de 
la Glòria al 
Sant Vicenç

El clàssic de Josep Maria 

de Sagarra, L’Hostal de la 

Glòria serà el protagonis-

ta del 3r cicle de lectures 

dramatitzades imprescin-

dibles del Sant Vicenç el 

9 i 16 de març. Actors i 

públic pujaran a l’escenari 

en un ambient de cafè-

teatre.

Judes arriba a 
La Quartera
David Julio interpretarà la 

figura de l’apòstol Judes, 

en un text escrit per Ge-

rard Bidegain titulat Judes 

Traït. Serà aquest vespre a 

les 21 h. Es tracta d’un mo-

nòleg que reflexiona sobre 

el personatge i els temes 

que l’envolten: la culpa i 

l’ambició.

NOTÍCIES
BREUS Gerard Pastor, nou director 

de la Simfònica Catalana
Pastor ha estat presentat al Teatre Principal com a director de la Cobla 

Simfònica Catalana en el 20è Concert de Música Simfònica per a Cobla

PERE GALLIFA

@PERE_GALLIFA

D
ividit en dues parts ben 
diferenciades, el 20è 
Concert de Música Sim-

fònica per a Cobla ha repassat 
clàssics del gènere, amb peces 
de Borgunyó, Toldrà o Francesc 
Cassú; però també obres contem-
porànies, com ara Desvariacions 
per a piano i cobla, del mateix di-
rector, Gerard Pastor. Des del seu 
punt de vista, aquesta estrena no 
podia anar millor: “Ha anat molt 
bé. Era un programa molt exigent 
i molt personal. Presentar-me 
amb una cobla tan fantàstica, amb 
aquest repertori i al Teatre Prin-
cipal de Sabadell, la meva ciutat, 

Actuació de la Cobla Simfònica 

Catalana | Roger Benet

molt concretes, i amb músics que 
només es reuneixen per ocasions 
especials”, ha explicat.

Pastor té una consolidada tra-

jectòria com a compositor i direc-
tor, tot i que en els seus inicis va 
estudiar piano, instrument del 
qual és pedagog. Aquest instru-
ment ha estat molt present en 
el concert, de la mà del pianista 
Ferran Cullell i del mateix direc-
tor. Per al president de Sabadell, 
Més Música, Josep Vinaròs, la in-
troducció del piano demostra que 
la intenció de l’entitat és portar la 
cobla un pas endavant: “Sempre 
hi ha els instruments de la cobla 
però sempre volem anar més en-
llà. Si partint de la cobla podem 
fer altres coses, fem-les”. Des del 
seu punt de vista, “en la música 
hi cap tot si la música se sap fer 
i les obres són bones”, ha conclòs 
Vinaròs.

és un gust”. Pastor s’estrena com 
a director d’una cobla que, com ell 
mateix indica, només realitza con-
certs selectes. “La Cobla Simfòni-
ca Catalana només fa entre dos i 
quatre concerts l’any, amb obres 

El setè premi Batuta d’Honor 
serà per al Conservatori
Les Joventuts Musicals de Sabadell han justificat el 

guanyador del guardó per la seva gran tasca pedagògica

P.G.

L
’Escola Municipal de Mú-
sica i Conservatori Pro-
fessional de Sabadell ha 

estat la guanyadora de la setena 
edició del premi Batuta d’Honor, 

treball a la ciutat de Sabadell en 
l’àmbit pedagògic”. Soler també 
ha informat que la decisió s’ha 
pres per unanimitat.

Per la seva banda, el director de 
l’entitat guanyadora, Joan More-
ra, ha mostrat la seva satisfacció 
i ha destacat l’activitat intensa i 
els fruits positius que es recullen 
a Sabadell en relació a la música. 
Morera ha fet extensiu el reco-
neixement als 50 professors i 750 
alumnes de l’escola i conservatori 
i ha fet una crida a la unitat dels 
diversos agents musicals de la ciu-
tat: “Si sumem, guanyem molt”. 
L’acte d’entrega d’aquesta setena 
edició es farà el mes de maig.

entregat per les Joventuts Musi-
cals de Sabadell. La presidenta 
de l’entitat, Joana Soler, ha des-
tacat el vincle que uneix les du-
es associacions, que es remunta 
al naixement de les JMS, ja que 
“van ser els que van signar l’acta 

fundacional de la nostra entitat”, 
ha manifestat Soler. Durant la ro-
da de premsa on s’ha anunciat el 
guanyador, Soler també ha desta-
cat els mèrits que han fet que el 
Conservatori esdevingui l’entitat 
premiada: “estan fent un gran 
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Dinosaures 

de Catalunya. 

Exposició. Fins al 

15 de març. Institut 

Miquel Crusafont.

Calígua, d’Albert Camus. 

Teatre. Dissabte 10 de març 

(21 h). Teatre Principal.

Marató del Festival 

de Cinema de Terror. 

Cinema. Dissabte 10 

de març (16.30 h). 

Cinemes Imperial

Even Blues. 

Concert. Diumenge 

18 de març (12.30 

h). La Capella.

La forma dels gasos. 

Taller. Diumenge 11 

de març (11.30 h). 

Museu del Gas.

Ens enlairem! Ciència 

ficció per a nens i 

nenes. Exposició. 

Fins al 24 de març. 

Biblioteca Vapor Badia.

La Bella i la Bèstia. 

Teatre. Fins a l’11 de 

març. La Faràndula.

Bolero de ravel. 

Concert. Divendres 

16 de març (20.30 h). 

Teatre La Faràndula.

Pilat. Teatre. Fins 

al 7 d’abril. Teatre 

Sant Vicenç

Cuina de primavera. 

Taller familiar. 

Dissabte 17 de 

març (18 h). Espai 

Cultura Fundació 

Sabadell 1899.
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 El CNS Vòlei 
femení a les 
fases d’ascens 
a Superlliga 2
El sènior femení de volei-

bol del Natació Sabadell 

jugarà les fases d’ascens 

a Superlliga 2. Les noies 

d’Hugo Gotuzzo s’han 

assegurat el bitllet fal-

tant dues jornades amb 

el triomf 0-3 a Saragossa. 

Les nedadores encara han 

de veure’s les cares amb 

el líder, el Vall d’Hebron. 

“Amb el ritme que portem, 

confiem plantar-li cara”, diu 

la capitana Ana Jiménez. 

Bilbao i Albacete opten a 

acollir després les fases.

Definits els 
grups de 
l’Europeu de 
waterpolo
La selecció femenina, amb 

majoria de waterpolistes 

del Natació Sabadell, es 

veurà les cares amb Sèrbia, 

Alemanya, Hongria, Rússia 

i Turquia a la fase de grups 

de l’Europeu d’aquest estiu 

a Barcelona. La masculina 

ha quedat enquadrada 

amb Montenegro, Malta i 

França. Durant el sorteig, la 

portera de l’Astralpool fe-

mení, Laura Ester, va rebre 

el guardó que l’acredita 

com a millor waterpolista 

europea del 2017.

Serafín Yeste, 
guardonat 
a la Nit de 
l’Arbitratge
El responsable d’instal·-

lacions i directiu del Saba-

dell Nord, Serafín Yeste, 

ha estat reconegut per 

la Federació Catalana de 

Futbol pel bon tracte als 

àrbitres que xiulen cada 

setmana a Ca n’Oriac. “No 

m’esperava ni el premi ni 

rebre tantes felicitacions”, 

reconeix. Tot en un Saba-

dell Nord que s’ha situat 

líder del Grup 4 de Segona 

Catalana gràcies al triomf 

1-0 en el derbi contra la 

Sabadellenca.

NOTÍCIES
BREUS

esportiu de l’equip. A l’enquesta 
feta al programa Hotel Suís de Rà-
dio Sabadell, per exemple, un 79% 
dels vots arlequinats van optar pel 
decebedor paper de l’equip com a 
causant. Sigui per una raó o per 
una altra, el descens al matí pot 
arribar als 500 espectadors.

La mitjana dels nou partits ju-

L’horari matinal 
porta menys públic 
a la Nova Creu Alta
La mitjana d’aficionats per partit ha baixat en els partits 
que el Sabadell ha jugat aquesta temporada al migdia

ADRIÁN ARROYO

@ADRIAN_ARROYO

E
l Sabadell porta al seu es-
tadi 1.863 aficionats de 
mitjana per partit aques-

ta temporada. La dada, però, in-
clou el partit contra l’Alcoyano en 
el qual es va dur a terme la pre-
sentació del futbol base, el que va 
fer que es disparés la xifra d’as-
sistència aquell dia fins als 3.856. 
Traient aquest partit, el sostre 
d’aquesta temporada és el duel 
arlequinat contra l’Ebro, jugat en 
horari de tarda, amb 2.127 perso-
nes, mentre el mínim va ser el tri-
omf contra el Deportivo Aragón 
en horari matinal que van presen-
ciar només 1.246 seguidors.

Des de fa un parell de mesos, el 
Centre d’Esports ha decidit jugar a 
casa al migdia, el que ha compor-
tat un clar descens de públic, qui 
sap si pel canvi horari (coincideix 
amb l’obertura d’alguns comerços 
i amb un munt d’activitat esportiva 
a la ciutat) o si pel baix rendiment 

gats a la tarda és de 2.042, mentre 
si li restem el duel contra l’Alcoya-
no per no condicionar amb la pre-
sència de jugadors de la base i les 
seves famílies, aquesta s’eleva fins 
als 1.816 espectadors. En canvi, els 
cinc enfrontaments matinals (Ba-
lears, Formentera, Aragón, Peña 
Deportiva i Saguntino) deixen una 

mitjana de 1.542 persones. Unes 
xifres i una tendència -indepen-
dentment de la franja horària- 
sorprenents i preocupants, segons 
han reconegut els actuals gestors 
de l’entitat en més d’una ocasió.

En l’últim partit contra l’Atlético 

Saguntino l’assistència va ser de 

1.483 espectadors | Críspulo Díaz

Imatge de l’última Junta 

General | Roger Benet

Dilluns es rubrica el relleu al consell 
d’administració del Centre d’Esports
La Junta General d’Accionistes convocada a la Nova Creu Alta 

escenificarà també el canvi a la presidència del conjunt arlequinat

A.A.

E
l Sabadell ha convocat per 
a dilluns (19h) una Junta 
General ordinària i extra-

ordinària a la Nova Creu Alta a la 
qual, entre altres punts, es durà a 
terme el relleu al consell d’admi-
nistració arlequinat. Tal com van 
avançar a Ràdio Sabadell el fins 
ara president, Toni Reguant, i qui 
tot apunta que serà el seu subs-
titut, el màxim accionista Esteve 
Calzada, els membres de l’actu-

fa una quinzena d’anys, confessat 
per Calzada fa uns mesos, i que 
haurà de quedar resolt en una 
altra Junta General posterior. El 
consell que surti dilluns d’aques-
ta, doncs, podria ser temporal a 
l’espera del que succeeixi en la se-
güent convocatòria als accionistes 
de la societat anònima esportiva. 
D’acord amb els estatuts del club, 
es requereixen cinc accions com a 
mínim per a assistir-hi. L’última 
Junta arlequinada datava de ge-
ner del 2017.

al consell faran efectiu el pas al 
costat ja anunciat. El futur nou 
consell podria estar format per 
persones de confiança de Calzada 
i també per sabadellencs vincu-
lats històricament al Centre d’Es-
ports.

La renovació de càrrecs és el 
quart punt d’una ordre del dia 
que també inclou l’examen dels 
comptes anuals des del 2012 fins 
al 2017 i l’aprovació de la gestió 
dels administradors. Aquestes 
seran les primeres passes per a 

solucionar el problema societari 
que el Centre d’Esports arrosse-
ga al Registre Mercantil des de 
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L’Astralpool Natació Sabadell a les 
portes d’una nova final a quatre
L’equip femení del Club va desfer-se de La Sirena Mataró a l’anada dels quarts de 

final de la Champions. El 17 de març es juga la tornada a la capital del Maresme

MARC PIJUAN

@MARCPIJUAN

C
om un huracà. Així va 
passar el Natació Sa-
badell femení per Can 

Llong en el partit d’anada dels 
quarts de final de la Lliga de Cam-
pions. Les de David Palma no van 
donar cap opció al Mataró, i es 
van endur el triomf final per un 
còmode 12 a 3. Aquest clar resul-
tat obre les portes de bat a bat a 
una altra final a quatre europea 
per al conjunt local. De fet, aques-
ta seria la sisena participació con-
secutiva del Natació Sabadell, i la 
setena en els darrers vuit anys, en 
una Final Four continental. Una 
cita que encara no té seu ni dates, 
tot i que Catània, i fins i tot Saba-

Les noies del Club s’apropen a 

una nova Final Four | CNS

és obtenir el bitllet per la final a 
quatre de la competició europea. 
L’avantatge aconseguit en l’anada 

fa pensar que el partit de tornada 
ha de ser un tràmit. Ara bé, per 
segellar la classificació encara 
s’ha de jugar el pròxim 17 de març 
a la piscina d’El Sorrall de la capi-
tal del Maresme. Serà a partir de 
les 12:45h. Abans d’aquest partit, 
les del Club tenen dos compromi-
sos a la lliga. Avui, a les 20.45h re-
ben la visita del Sant Feliu, men-
tre que dimecres 14, també a les 
20:45h, visiten la piscina de Can 
Rosés per jugar contra el Rubí.

dell, són els noms que sonen amb 
més força per acollir-la.

Després de guanyar la Copa de 
la Reina ara fa uns dies, l’objectiu 
prioritari de l’equip sabadellenc 

L’equip masculí de la secció 
també té competició europea 
aquests pròxims dies. Els del 
Chava Gómez visiten Romania 
per enfrontar-se a l’Steaua de Bu-
carest, un equip que es va endur 
el triomf per la mínima (10-11) de 
la piscina Carles Ibars en el partit 
de la primera volta, amb un gol a 
l’últim segon del català Adrià Del-
gado. Els romanesos són ara ma-
teix antepenúltims, amb 9 punts 
al grup, només tres més que el 
conjunt sabadellenc. El partit es 
jugarà dimecres, 14 de març, a les 
18.30h. Gómez no podrà comptar 
per aquesta cita amb Javier Gor-
ria, lesionat. Abans d’aquest duel 
el Club rebrà la visita del Catalu-
nya a la lliga. Serà dissabte 10, a 
les 13:30h.

Les de David 

Palma no van 

donar cap opció 

al Mataró

El Circuit Català de Natació, 
a Sabadell el 10 i 11 de març
Les Carles Ibars seran seu d’una competició que els 

nedadors del Club han preparat especialment

M.P,

A
quest cap de setmana 
es disputa a Sabadell 
una de les competicions 

més importants de la temporada 

per als nedadors del Club Natació 
Sabadell. Quan l’actual director 
tècnic de la secció de natació, Bart 
Kizierowski, va agafar les regnes 
de l’equip a principi de tempora-
da, ja va avisar que aquest trofeu 

que organitza la mateixa entitat 
seria un dels objectius prioritaris 
per a la gran majoria dels espor-
tistes que ell dirigeix. I és que no 
tots els esportistes arriben a la 
cita en la mateixa condició física. 

El calendari ha marcat que hi hagi 
uns quants nedadors i nedadores 
que tenen l’objectiu d’aconseguir 
el triomf en aquesta prova. Hi ha 
un altre grup que participarà en 
el Circuit tenint al cap l’Open de 
Màlaga, que es disputa del 28 al 
31 de març, i que ha de ser el lloc 
on aconseguir les mínimes per ac-
cedir a l’Europeu de Glasglow, el 
gran objectiu de l’any. Tot i això, 
Kizierowski ha preparat un equip 
potent per obtenir els millors 
resultats possibles a Sabadell. 
“Nosaltres volem fer un bon pa-
per perquè és la nostra piscina i 
competim amb els millors. Volem 

representar el nostre club amb 
dignitat, com sempre”, ha remar-
cat el tècnic polonès.

Més enllà de l’atractiu de veure 
als nedadors locals, l’aposta del 
club és portar a Can Llong gent 
de fora de gran nivell. “Volem 
que sigui un campionat que atre-
gui els nedadors catalans i espa-
nyols, però també als de la resta 
del món”, afirma Kizierowski. En 
aquest sentit, el tècnic polonès de 
la secció de natació fa una crida a 
omplir la piscina sabadellenca per 
“animar als nostres nedadors”, 
però també per veure a “campi-
ons del món i olímpics”.
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d’elit estatal”, assegura el presi-
dent, Salvador Gomis, tot agra-
int la predisposició del Fraikin: 
“Quan li vaig proposar al Pep 
Blanchart (gerent) va tenir clar 
que havia d’estar al costat nostre 
en una data tan significativa. No 
ens han fet esperar gaire”.

El Gràcia ha creat una comis-
sió especial per a l’esdeveniment. 

El Granollers serà el convidat 
d’excepció al 65è aniversari 
de l’OAR Gràcia 
L’equip verd-i-blanc celebrarà l’efemèride el dia 4 d’abril rebent al 

pavelló del carrer Bocaccio els dos sèniors del club granollerí

ADRIÁN ARROYO 

@ADRIAN_ARROYO

H
an passat 65 anys des 
que el 15 de febrer de 
1953 un grup de joves 

iniciés la història de l’OAR Grà-
cia Sabadell. Aquell dia es van 
imposar per 7-2 al Bohemios al 
camp dels escolapis, en el que 
seria el primer partit de l’entitat. 
Ha plogut des que aquells Olalla, 
Muntada, Adrià, Plans, Soldevi-
la i companyia s’entrenaven al 
camp del Gimnàstic, a la plaça 
del Treball, fins als que defensen 
avui la samarreta verd-i-blanca 
al carrer Bocaccio.

L’OAR bufa espelmes i l’enti-
tat ho celebrarà el 4 d’abril amb 
un doble amistós que portarà a 
Sabadell el Granollers. Aprofi-
tant l’aturada de l’Asobal, els dos 
sèniors granollerins -masculí i 
femení- mesuraran les seves for-
ces amb el Gràcia. “No ens podí-
em estar d’una celebració així, 
aquesta xifra mereix tenir equips 

“Els avis tindran la paraula per-
què són els que es mereixen una 
celebració d’aquest tipus”, diu 
Gomis, marcant-se com a objec-
tiu recuperar la solera que ha ca-
racteritzat el club que presideix: 
“Tenim molta història. Venim 
d’una època a la qual no hem es-
tat tan capdavanters. Som en una 
època de canvis, redigirigint el 

club cap a fites que esperem que 
ens permetin tornar a l’elit”.

Obres al pavelló

L’Ajuntament millorarà el Pave-
lló de Gràcia i els seus accessos 
construint un ascensor i ade-

Imatge del partit d’aquesta 

temporada entre el filial del Granollers 

i l’OAR jugat a l’Olímpic | OAR Gràcia

Millorar a la bicicleta de 

contrarrellotges ha estat una 

de les prioritats de De la Cruz 

els últims mesos | Corvos

David De la Cruz també 
sap el que és guanyar 
contra el rellotge
El primer triomf a l’Sky del sabadellenc, que 

enguany tornarà a la Volta, arriba en una crono

A.A.

D
ir que al ciclisme guanya 
qui pedala més pot so-
nar a tòpic com allò que 

el futbol són 22 jugadors rere una 
pilota. La bicicleta inclou també 
un seguit de factors determinants 
per a poder sobresortir més enllà 
del físic. “Per exemple, no té res 
a veure una bici de ruta que una 
de contrarrellotge”, confessa el 
ciclista sabadellenc més brillant 

del moment, David De la Cruz. El 
de Campoamor ha insistit aquest 
hivern sobre la ‘cabra’, la bicicleta 
especialitzada en la lluita contra 
el crono, i jutjant el seu primer 
resultat, pot estar prou satisfet.

De la Cruz ja sap el que és 
guanyar una contrarrellotge. En 
la seva primera victòria amb el 
mallot de l’Sky, el seu nou equip, 
el corredor local es va exhibir a 
Barbate (Cadis). Era l’últim dia 
de la Ruta del Sol i el sabadellenc 

El primer partit 

de la història 

del club data de 

febrer de 1953

quant la graderia i els lavabos 
per a persones amb mobilitat re-
duïda. A més, per a evitar el risc 
d’accidents i disminuir la veloci-
tat, el semàfor de davant la por-
ta del pavelló es traslladarà uns 
metres enrere.

El club ha agraït la tasca d’un 
dels seus socis històrics, Martí 
Sala, per a fer realitat les millo-
res. L’OAR també ha iniciat la 
construcció dels camps de sor-
ra a l’antiga casa del Mercantil 
delimitant el que en breu seran 
pistes d’handbol platja, on es 
durà a terme l’anomenat OAR 
Experience, que inclou un cam-
pus de tecnificació del capità del 
Balonmano Granollers, el central 
Álvaro Ferrer.

es va imposar amb solvència tot 
i no estar entre els favorits. “Va 
ser genial perquè no havia gua-
nyat mai en aquesta disciplina. 
Era la primera prova que feia 
amb la bici nova i esperava un 
bon nivell, però guanyar són pa-
raules majors”, reconeix un De la 
Cruz que durant la pretempora-
da ha alternat els entrenaments 
habituals amb alguns per a adap-
tar-se a “una posició forçada per 
a tenir millor aerodinàmica tot 

i que sigui molt més incòmoda 
com és la de la cabra”.

Després de les voltes a la Co-
munitat Valenciana i Andalusia, 
aquests dies el de la zona sud de 
la ciutat competeix a la Paris Ni-
ça, on l’any passat ja va guanyar 
l’última etapa. Després haurà de 
decidir entre el País Basc o Ca-
talunya, és a dir, entre el cap o el 
cor. “La Itzulia s’adapta més a mi 
per recorregut, però córrer a casa 
sempre tira. El més probable és 

que faci la Volta a Catalunya”, ad-
met De la Cruz a Ràdio Sabadell. 
I això que l’any passat ja va brillar 
al País Basc guanyant una etapa 
a Sant Sebastià i vestint el mallor 
de líder. Les carreteres catalanes 
gaudiran del talent d’un dels ci-
clistes del país amb més futur, ara 
també a les contrarrellotges.



Sabadellinformatiu | 9 de març de 2018 | 19 ESPORTS

El Campus Ona Carbonell reforça 
la seva aposta per la qualitat
La sirena del Club Natació Sabadell crea un campus d’elit que tindrà 

Andrea Fuentes i la francesa Virginie Dedieu com a entrenadores

JOAN BLANCH 

@BLANXI2

U
na de les sales poliva-
lents de Can Llong va 
ser l’escenari de la pre-

sentació del quart Campus Ona 
Carbonell de natació artística. 
Destinat a joves de 6 a 18 anys 
l’activitat, oberta a un màxim 
de 120 participants, tindrà les 
instal·lacions del SEK Catalu-
nya (La Garriga) com a centre 
neuràlgic. És la quarta edició 
d’aquest campus que promou 
l’empresa Organitza, i en el qual 
Ona Carbonell conviurà diàri-
ament amb tots els joves que hi 
prenguin part. “És una manera 
de tornar alguna de les moltes 
coses que m’ha donat aquest es-

Acte de presentació del campus 

de l’Ona | Roger Benet

bonell marxi cap a Glasgow per 
disputar l’Europeu. 

Una setmana abans s’haurà 
iniciat la primera edició del Cam-
pus Elit de natació sincronitzada 

(18-21 de juliol). Tot i que els jo-
ves de 8 a 18 anys que s’hi apun-
tin podran gaudir de les instal-
lacions del SEK per dormir o 
esmorzar, el cert és que en aquest 
cas, la majoria de les activitats 
esportives es faran a Can Llong. 
“Tenim les millors instal·lacions 
possibles, i des d’aquí agraeixo al 
Club totes les facilitats donades”, 
ha manifestat l’Ona. Per aquest 
Campus Elit el límit d’inscripci-
ons està fixat en 80 places. 

Un dels grans reclams que 
tindrà aquesta activitat serà la 
presència d’Andrea Fuentes i la 
francesa Virginie Dedieu. “Ens 
dividirem les tasques per a po-
der donar el millor de nosaltres 
i potenciar el rendiment dels 
nedadors”, ha assenyalat Fuen-

port. Quan surti d’entrenar aniré 
cap allà i soparé amb elles i farem 
algunes activitats nocturnes”, ha 
reconegut la nedadora catalana. 
Una quarta edició del campus 
que aquest any arribarà del 22 al 
28 de juliol, just abans que Car-

tes, molt centrada ara en el seu 
paper de psicòloga esportiva. 
Per poder prendre part d’aquest 
Campus Elit només s’ha de com-
plir un requisit: haver competit 
a nivell nacional durant l’últim 
any, independentment del resul-
tat que s’hagi aconseguit. “Bà-
sicament perquè l’exigència en 
aquest campus serà molt elevada 
i s’ha de tenir nivell necessari 
per a participar-hi”, ha afirmat 
Carbonell.

Quan surti 

d’entrenar aniré 

cap allà i soparé 

amb elles

Mundial i Tòquio 
2020, principals 
objectius a 
mig termini 
Ona Carbonell prepara al detall 

les dues cites sense perdre de 

vista l’Europeu d’aquest agost

J.B.

L
’Europeu de natació de 
Glasgow d’aquest estiu és 
el principal objectiu d’Ona 

Carbonell. La representant del 
Club Natació Sabadell creu que 
la selecció espanyola ha de lluitar 
per les medalles a totes les moda-
litats tot i el procés de renovació 
obert després dels Jocs Olímpics 
de Río. “Segur que estarem llui-
tant pel podi, però a banda de 
Rússia haurem d’estar alerta amb 
Ucraïna, Itàlia o França”, ha asse-
gurat la sirena del Club. Amb tot, 
reconeix que aquest Europeu és 

ha remarcat una Ona Carbonell, 
que es mostra ambiciosa abans 
d’encarar la part important de la 
temporada.

Ona Carbonell en plena 

competició | Cedidael pas previ al Mundial de l’any 
que ve i als Jocs de Tòquio. “Estic 
entrenant menys, descansant una 
mica més perquè ja hem obert el 
pròxim cicle i tenim molt clars 
els nostres properes objectius”, 
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el consum mediàtic. De la matei-
xa manera que fem dietes i no 
consumim certs aliments, també 
hauríem de fer dietes des del ves-
sant mediàtic i restringir-nos 
certs continguts”. 

A més d’explicar el projecte, Al-
sius va escoltar amb atenció les 
iniciatives que estan posant en 
marxa els responsables de l’emis-
sora escola de Madrid, M21, que 
també van assistir a la presenta-
ció. El coordinador d’aquesta 
emissora, que porta un any en 
funcionament, el periodista i es-

G. Nierga: “Si amb un mòbil 
tothom creu ser periodista, 
cal reivindicar la formació”
La periodista, padrina de SBD Ràdio Lab, i el vicepresident del CAC, 
Salvador Alsius, protagonitzen la presentació de l’escola pública de ràdio

REDACCIÓ

L
a presentació en societat 
de SBD Ràdio Lab, cele-
brada a l’auditori de la bi-

blioteca Vapor Badia, va aplegar 
figures importants del món de la 
comunicació. La més destacada, 
la periodista guanyadora de tres 
premis Ondas, Gemma Nierga, 
que ha acceptat d’apadrinar el 
projecte de la nova escola de ràdio 
pública de Sabadell. Nierga, ex-
plicava que “ara que tothom amb 
mòbil creu que pot fer de perio-
dista, cal reivindicar la formació. 
Les tecnologies han de ser les 
nostres aliades, però el fet comu-
nicatiu d’agafar el micro i explicar 
coses comporta haver après coses 
imprescindibles”.

L’acte de presentació de SBD 
Ràdio Lab també va comptar amb 
la presència del vicepresident del 
Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya (CAC), Salvador Alsius. El 
periodista televisiu i professor 
universitari va presentar el pro-
jecte EduCAC que proposa esten-
dre l’educació mediàtica des de 
l’escola fins la universitat. Alsius 
resumeix la idea explicant que 
“cal que ens posem uns límits en 

criptor, Jacobo Rivero, va fer pú-
blic que “a partir del mes d’abril i 
gràcies a un acord amb l’empresa 
de transports metropolitans de 
Madrid, tindrem un autobús 
transformat en estudi de ràdio 
que anirà a un institut cada set-
mana perquè els alumnes puguin 
participar en un programa radio-
fònic pensat per a ells”. Ri ve ro va 
assegurar que se sent “orgullós 
que el projecte de M21 hagi servit 
d’inspiració per posar en marxa 
SBD Ràdio Lab”. Un sentiment 
compartit pel coordinador de TEA 

Promoció de la Ciutat i Innovació, 
Marisol Martínez, també fes de 
periodista, plantejant preguntes 
als invitats i presentant alguns 
vídeos. Martínez que és qui va te-
nir la idea de muntar l’escola, va 
destacar que, amb SBD Ràdio 
Lab “promocionem la ciutat i ho 
fem amb el talent que ja tenim a 
casa. Per tant, Sabadell guanya 
talent i, a més, aquest projecte 
ens situa en el top del món de la 
ràdio com a única ciutat de refe-
rència a Catalunya”.

L’alcalde de Sabadell, Maties 
Serracant, va tancar l’acte de 
presentació amb un discurs rei-
vindicatiu dels mitjans de comu-
nicació públics.

SBD Ràdio Lab, que ja està du-
ent a terme algunes activitats, es-
tà ultimant detalls per poder pu-
blicar, a través de la seva pàgina 
web, l’oferta de cursos que posarà 
en marxa a partir del proper mes 
de setembre.

Gemma Nierga responent les 

preguntes de la regidora, Marisol 

Martínez i la directora de SBD Ràdio 

Lab, Montse PCreus | Roger Benet

Fm, l’emissora escola de Saragos-
sa, Chusé Fernández, també pre-
sent al Vapor Badia.

Al costat de professionals i 
acadèmics del món de la comuni-
cació, com la Doctora en Ciències 
de la Comunicació per la UAB, 
Maria Gutiérrez, el guió de la pre-
sentació de l’escola de ràdio, que 
està dirigida per Montse PCreus, 
va fer que la Tinenta d’alcalde de 

S. Alsius: “cal 

que ens posem 

uns límits en el 

consum mediàtic”
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Alpheratz, una estrella 
doble, variable i de 
mercuri-manganès

“Març, marcer, carabasser i ventoler”. 
Què plantem aquest mes?

ALBERT MORRAL, DIRECTOR CIENTÍFIC DE 

L’AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA DE SABADELL

A
lpheratz és una estrella molt 
curiosa, ja que encara que 
pertany a la constel·lació 

d’Andròmeda, forma part del quadrat 
principal de la constel·lació del Pegàs. Per 
tant, podríem dir que pertany a les dues 
constel·lacions a l’hora.

Andròmeda era una princesa de la 
mitologia grega que estava encadenada a 
una roca com a ofrena pel monstre marí. 
Quan el monstre estava a punt de devo-
rar-la, l’heroi, Perseu, muntat dalt del 
cavall alat, Pegàs, va aparèixer volant, va 
matar el monstre i va salvar la princesa. 
El seu nom prové de l’antic nom àrab Al 
Surrat al Faras, que significa el melic del 
cavall, fent referència a Pegàs. Per això 

a vegades també es coneix com a Sirah, 
derivat de Al surrat.

Quan mirem Alpherats, estem veient la 
llum superposada de dues estrelles, ja que 
Alpheratz està formada per un sistema 
doble que no podem desdoblar fàcilment. 
Se’n diu una doble espectroscòpica, 
ja que només es poden veure les dues 
components amb un aparell molt precís: 
un espectroscopi. Les dues estrelles giren 

mútuament l’una al voltant de l’altra cada 
96 dies, molt a prop entre si.

La component principal és una estrella 
subgegant força calenta, amb una tem-
peratura superficial de 13.000 K, mentre 
que la secundària té una brillantor unes 10 
vegades inferior. Les tenim a 97 anys llum.

Alpheratz és la representant més bri-
llant d’un grup d’estrelles conegudes com 
a estrelles de mercuri-manganès, ja que 
les atmosferes d’aquestes estrelles tenen 
abundàncies molt elevades de mercuri, 
gal·li, manganès i europi. A més, Alphe-
ratz també és una estrella variable, amb 
una variació petita, i està classificada com 
a variable alfa 2 canum venaticorum.

Per tant, estem davant d’una estrella 
molt completa: és doble, és variable i és 
una estrella de mercuri-manganès. És 
una estrella molt peculiar i interessant.

ESTER CASANOVAS 

(PICARONABLOG.COM)

S
i la nostra zona és càli-
da, podem començar a 
sembrar la majoria de 

les espècies hortícoles d’estiu. 
Podem tenir preparades garra-
fes d’aigua per utilitzar-les 
com a hivernacles provisionals 
si tenim por d’alguna glaçada. 
Si ens agrada avançar-nos i 
ja vam fer el planter el mes 
passat, no oblideu posar-lo 
a ple sol durant el dia, les 

plantes ho agrairan, i a la nit 
podem entrar-los a dins de casa 
o posar-los a cobert.

Prepararem el planter de les 
solanàcies (tomàquets, pebrots 
i albergínies) amb la lluna vella 
del mes de març si sou dels que 
us agrada seguir el llunari.

Hem de preparar un subs-
trat ben esponjós per cultivar 
pastanagues, que també estem 
en bona època. Hi ha molta gent 
que es queixa que és una horta-
lissa que se li resisteix, i sovint 
és perquè el substrat està molt 

Podem preparar també el 
planter d’algunes flors que 
ens ajudaran a l’hort, com els 
clavells de moro, la caput-
xina i la calèndula. Els que 
tenim un hort al balcó, sovint 
patim de manca d’insectes 
pol·linitzadors, i ens interessa 
mirar d’atraure’ls. Això ho 
aconseguirem amb el color 
d’algunes flors, ja que les 
pròpies de les hortalisses 
no són necessàriament molt 
grans o llampants. Els clavells 
de moro portaran amb sort 
algunes marietes, grans depre-
dadores de pugó. També ens 
poden servir com a indicatiu 
d’algunes plagues, que sempre 
preferirem que ataquin a una 
planta que no sigui les nostres 
hortalisses.

compactat. També és època de 
plantar patates, creïlles o trum-
fos (que és tot el mateix, només 
canvia el nom segons la zona). 
Recordeu posar els grills mirant 
cap al cel.

Si hem plantat pèsols, no ens 
oblidem de posar-hi canyes per 
tal que s’hi emparrin amb els 
circells que fan. Tot just comen-
çarem a collir-ne aquests dies, 
així com faves, bledes, bròquils, 
raves, espinacs, porros i hor-
talisses típiques d’hivern que 
encara tenim a l’hort. 
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Si et ploren 
els ulls, pots 
tenir l’ull sec!
L’envelliment, l’ús de lents de contacte, 
els canvis hormonals, els factors 
ambientals i algunes malalties i 
medicaments són algunes de les causes.

El Taulí necessita 200.000 
euros per investigar les 
malalties minoritàries
És la xifra que costa instal·lar un nou laboratori 

capaç de crear mini òrgans on experimentar 

tractaments i proves diagnòstiques

A
l Vallès Occidental es calcula que prop de 20.000 persones 
pateixen una malaltia minoritària; xifra que s’eleva entre les 
300.000 i 400.000 persones al conjunt de Catalunya. La ma-

joria d’aquestes malalties, un 80%, tenen un origen genètic i afecten els 
infants des del seu naixement. 

Per donar un impuls a l’atenció de les malalties minoritàries, l’Hospital 
de Sabadell necessita 200.000 euros. És la xifra que costa instal·lar un nou 
laboratori capaç de crear mini òrgans, a partir de cèl·lules de teixit, amb 
els quals experimentar amb tractaments i proves diagnòstiques, evitant 
d’aquesta manera l’experimentació amb animals i permetent uns resultats 
més fiables. 

La cap del grup de recerca de malalties minoritàries de l’Ins-
titut d’Investigació i Innovació del Taulí, la doctora Montserrat 
Bosque explica que el primer que es farà és “un biobanc d’òrgans 
amb malalties minoritàries i, a partir d’aquest biobanc, assajarem tractaments innovadors que no 
podrien arribar a tothom pel seu cost. Si jo demostro que aquell tractament és efectiu per a un pacient, 
probablement l’administració veurà amb més bons ulls administrar-li”. 

El projecte dels mini òrgans, amb el lema “Cap malaltia minoritària sense tractament” és el beneficia-
ri de la Nit de la Ciència, que tindrà lloc el 12 d’abril a l’Espai Cultura i comptarà amb activitats paral-
leles. El Taulí ha buscat aquesta via de finançament davant la dificultat d’aconseguir fons, tractant-se de 
patologies sovint desconegudes. “Sempre recordaré la mare d’un malalt de fibrosi quística que va morir 
després de dos trasplantaments de pulmó als 25 anys, que sempre em deia: “tan de bo el meu fill tingués 
càncer”. Són malalties que passen desapercebudes, malgrat que a la comarca hi ha 20.000 persones que 
les pateixen”, ha explicat Bosque.

Més enllà de la investigació, el Taulí també és punter a Catalunya en l’atenció als pacients amb ma-
lalties minoritàries. Per això, des de fa uns mesos, forma part de la primera Xarxa d’Unitats d’Experts 
per a l’atenció de nens afectats per malalties minoritàries cognitives i conductual, juntament amb la 
Vall d’Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu d’Esplugues. Els 20 anys d’experiència atenent pacients 
afectats per aquestes patologies han fet que l’Hospital de Sabadell s’hagi fet un lloc en aquesta xarxa, 
que coordina professionals de totes les disciplines perquè els pacients puguin ser atesos a la seva àrea de 
referència. Segons Bosque, en les dues últimes dècades s’han fet molts passos endavant en el diagnòstic i 
tractament dels pacients amb malalties minoritàries, fet que ha permès que molts afectats arribin als 20 
anys amb una molt bona qualitat de vida, mentre que abans morien quan eren petits.
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U
na de les manifestacions de l’ull sec és que plora en excés. 
L’ull demana aigua perquè està sec, llavors el llagrimal 
respon fabricant llàgrima, però aquesta no és prou bona 

i no hidrata l’ull, així que aquest es torna a queixar, i el llagrimal 
segueix fent llàgrima. Les causes poden ser diverses: l’envelli-
ment, l’ús de lents de contacte, els canvis hormonals, els factors 
ambientals, passar moltes hores davant l’ordinador, determinades 
malalties i medicaments... A l’ull sec el tractem amb amb llàgrimes 
artificials. En general es recomanen entre 3 i 6 aplicacions al dia.

Com aplicar les llàgrimes?

• Cal rentar-se les mans abans de cada aplicació.
• Inclinar el cap enrere, separar amb suavitat la parpella inferior 

de l’ull amb el dit i mirant cap amunt posar la gota en la petita 
bossa que s’ha format entre l’ull i la parpella.

• Aplicar la dosis indicada en cada ull.
• Tancar els ulls, un o dos minuts.
• Netejar l’excés de líquid amb una gassa estèril suau sense fre-

gar-ho.
• Si s’ha d’administrar més d’un col·liri esperar 5 minuts entre 

les aplicacions.
• Si s’ha d’utilitzar un col·liri i una pomada oftàlmica, primer 

aplicar el col·liri; esperem 10 minuts i apliquem la pomada.
• Si s’han de fer servir més d’una pomada oftàlmica esperar 30 

minuts entre les aplicacions.
Si feu servir lents de contacte millor utilitzar envasos monodo-

si que tenen menys conservants. Tot i així pregunteu-nos sempre 
quan vingueu a la farmàcia per recomanar-vos la millor opció!

El projecte dels mini òrgans és el 

beneficiari de la Nit de la Ciència, que 

tindrà lloc el 12 d'abril a l'Espai Cultura




