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Eva Abellan,
nova síndica per
unanimitat
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índex
I per unanimitat
Tant o més sorprenent que saber que l’Eva Abellan serà escollida Síndica Municial al Ple del pròxim 26 d’abril, és el fet que
la seva candidatura ha estat escollida per unanimitat. Això
significa que les vuit forces polítiques -govern i oposició- que
actualment composen l’Ajuntament de Sabadell s’han posat
d’acord a l’hora de prendre la decisió. Una fumata blanca en
forma de bona notícia que sobretot sorprèn, més després que
el primer procés fos fallit, perquè, precisament, cap dels candidats va aconseguir el suport polític necessari per guanyarse la plaça.
Dit això, no hi ha dubte que el suport dels vint-i-set regidors
del consistori és un aval inqüestionable pel projecte presentat per l’Eva, i no deixa lloc a la
mínima fissura interpretativa.
Sabadell tanca
Sigui com sigui, amb l’elecció de
un procés que
l’Eva Abellan, Sabadell tanca un
procés que s’ha allargat excess’ha allargat
sivament en el temps. I és que
excessivament
finalment, des de l’anunci de
renúncia -no efectiva- del Josep en el temps.
Escartín, anterior Síndic, fins al
seu comiat van passar gairebé vuit mesos, als quals cal afegir
els dos mesos més que la ciutat ha estat sense aquesta figura.
Amb tot plegat, temps més que suficient per recapacitar i
adonar-nos que, de tant en tant, les coses les sabem fer bé.
Però que també hi ha aspectes del dia a dia que no acaben
de girar del tot rodó.
#TodosconHugo
Si ens permeteu el recurs fàcil, qui també necessita unanimitat,
en aquest cas de solidaritat, és la història de l’Hugo. Un nen
sabadellenc de tres anys que va néixer amb una malformació
a les orelles que l’impedeix sentir, micròtia li diuen, i que, sense
ser-ne del tot conscient, monopolitza des de fa dies bona part
de les mostres de suport de Sabadell. La seva és una lluita que
l’ha d’acabar portant a poder escoltar amb absoluta normalitat.
Però aquest objectiu passa per aconseguir els 130.000 euros
que el permetin ser operat als Estats Units. Molts diners.
De moment, no falten iniciatives i activitats organitzades pels
seus pares, amics i companys d’escola. I en totes elles el suport, en forma d’altaveu, de Ràdio Sabadell. D’aquí la nostra
alegria en saber que els amics del Torneig Solidari de la Sabadellenca també s’hi han sumat a la ‘festa’. I que la recaptació
de la quarta edició del seu torneig la destinaran, precisament,
a la causa de l’Hugo. Si ens ho permeteu dir així, una doble
satisfacció. Pel nen, per l’Hugo, i per tots plegats. Ells hi seran.
I nosaltres també.
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Eva Abellan nomenada
Síndica Municipal de
Greuges per unanimitat
Els grups municipals i els regidors no adscrits li donen suport.
El Ple municipal del 26 d’abril haurà de ratificar Abellan
Eva Abellan: “El
Síndic és una
figura essencial
en democràcia”

Núria García
@ngarciamatas

E

l Ple municipal del 26
d’abril nomenarà Eva
Abellan Costa com a nova Síndica Municipal de Greuges
després que tots els grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Sabadell i els dos regidors no adscrits hagin arribat a
un acord per garantir la renovació
de la institució local. La sociòloga
sabadellenca ha subratllat el fet
d’haver aconseguit ser proposada amb la unanimitat de la Junta
de Portaveus: “El fet que hi hagi
unanimitat, com a ciutadana de
Sabadell, ja em fa molt feliç perquè penso que és una aposta dels
grups polítics per una figura que
és essencial per garantir els drets
democràtics dels ciutadans”. Amb
aquest acord polític al voltant
d’Eva Abellan, queden fora de la
cursa per cobrir la plaça vacant
que havia deixat Josep Escartín el
periodista Víctor Colomer, la professora Maite Soler, l’advocada
Eva Ruiz i l’exmembre de Falcons
Xavi Manyà.
Abellan, que actualment treballa com a consultora en temes
de responsabilitat social i exerci-

Abellan envoltada dels

Eva Abellan és llicenciada en
Sociologia i té un postgrau en
direcció i gestió d’entitats no lucratives i d’economia social. A més, té un
curs superior de creativitat de màrqueting en
línia i un màster interuniversitari d’estudis
de dones, gènere i ciutadania. Actualment, és
consultora en sostenibilitat de les organitzacions i responsable de Lavola Comunicació.

representants dels diferents grups
municipals | Roger Benet

rà com a Síndica a temps parcial,
s’ha mostrat il·lusionada amb la
que serà la seva nova responsabilitat i ha afirmat estar “molt contenta que el projecte hagi encaixat perquè també s’han presentat
persones amb molta solvència”.
El nom d’Eva Abellan s’ha donat
a conèixer aquest dimecres en
una roda de premsa que ha volgut

escenificar el consens al voltant
de la candidata, ja que ha comptat amb la presència de l’alcalde
Maties Serracant, així com també
dels portaveus de tots els grups
municipals, a excepció d’Esteban
Gesa, del Partit Popular, que es
va excusar a última hora. Ara,
l’acord de la Junta de Portaveus
s’elevarà al Ple, on Eva Abellan
serà ratificada si obté els suports
de dues terceres parts de la corporació (18) en primera votació o
de les tres cinquenes parts (17) en
segona ronda.
El seu nomenament significarà la culminació del segon procés
obert per escollir el nou Síndic de
Greuges després que el primer
concurs es tanqués abans d’hora sense un candidat de consens.
Aleshores, cap de les tres candidatures presentades, l’historiador
Jordi Serrano, la professora Maite Soler i Lluís Saila, no van reunir el suport necessari.

ciutat
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Dol per l’assassinat
d’una dona al
Centre de Sabadell

Les vacances
dels Policies
Municipals,
fixades per
decret

El presumpte autor s’ha suïcidat a la
presó dies després de ser detingut

Nova fricció entre govern
local i membres de la Policia
Municipal | Roger Benet

Centenars de
persones van
participar dels
actes de condemna

Karen Madrid
@KMadrid_Ribas

D

ol i consternació per
l’assassinat, el 5 d’abril,
d’una dona en una perfumeria del carrer Gràcia. La víctima, de 72 anys, hauria perdut
la vida, suposadament, arran de
l’atac amb arma blanca del seu
gendre, de 43 anys i propietari de
l’establiment on van tenir lloc els
fets, poc després de les onze del
matí d’aquell dijous. El presumpte agressor, detingut al mateix negoci pels Mossos d’Esquadra, s’ha
suïcidat a la presó.
Davant d’aquest assassinat en
ple Centre de la ciutat, diferents
entitats feministes i el mateix
Ajuntament van convocar dues
concentracions per condemnar
aquest atac, que qualifiquen de
“feminicidi” i de conseqüència de
la violència masclista. “Està clar

Moment de la retirada del cadàver

és que ha estat a mans d’un home
i contra una dona. Hem de lluitar
contra tot tipus de violència”, va
assegurar el regidor de Seguretat
i Prevenció, Lluís Perarnau.
La primera concentració després de la mort de la dona, veïna
de Castellar, va tenir lloc el mateix dia de l’assassinat a les vuit
del vespre a la plaça Sant Roc i hi

de la víctima | Roger Benet

van participar 150 persones, convocades per la plataforma Vallès
Feminista i el Moviment Popular
de Sabadell. “No són morts aïllades, són el producte d’un sistema
que fabrica homes i dones en situacions desiguals. Homes que
es creuen amb el dret de posseir i

matar les dones”, aclamava el manifest que es va llegir. L’acte es va
tancar amb un minut de silenci de
record a la víctima i crits contra
els feminicidis a l’Estat.
La segona mostra de dol es va
fer l’endemà dels fets, a els dotze
del migdia, també a la plaça Sant
Roc. En aquest cas, un centenar
de persones i representants de
tots els grups municipals van participar en el minut de silenci convocat per l’Ajuntament. “Volem
condemnar la violència de gènere
que té lloc als nostres carrers”,
va declarar l’alcalde de Sabadell,
Maties Serracant.

K.M.

E

l govern local ha fixat per
decret un augment del
nombre de dies que els
agents de la Policia Municipal
hauran de treballar aquest estiu, passant dels 15 dies als 21, i
igualant condicions amb la resta
de funcionaris de l’Ajuntament.
El regidor de Seguretat i Prevenció, Lluís Perarnau, assegura que
aquesta mesura, impulsada per
decret davant al impossibilitat de
tancar un acord amb els sindicats,
permetrà disposar de mes agents
entre els mesos de juliol i agost.
El decret no ha agradat el
Sindicat de Policies Municipals
de Catalunya, que l’ha qualificat de “mesura autoritària”. Per
això, el seu president a l’Ajuntament, Xavier Bartrolí, ha
anunciat que en demanaran la
impugnació als tribunals.

ciutat
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notícies
breus

Una placa
recorda Martin
Luther King
a Sabadell
Sabadell ha commemorat
el cinquantè aniversari de
l’assassinat de Martin Luther King amb la instal·lació
d’una placa al carrer que
porta el nom de l’activista
a Castellarnau. El cartell
inclou una imatge de Luther King i una de les seves
sentències més conegudes: “La llibertat mai no es
lliurada voluntàriament per
l’opressor, ha de ser exigida pels oprimits”. L’acte va
tenir lloc dissabte passat.

El Passeig ja
està reobert
al trànsit
Després de dos mesos, les
obres de pavimentació dels
dos extrems del passeig de
la Plaça Major ja s’han enllestit. Les actuacions han
tingut un cost de 154.000
euros i han permès donar
una imatge homogènia
a l’espai amb acabats de
pedra, de granit i s’ha deixat l’asfalt polit. D’aquesta
manera, activitats com el
Cebafoc, la Diada de Sant
Jordi o l’aplec de la Salut
es podran fer a aquest
punt central.

Els Saballuts
estrenen
temporada
amb la Diada
del Tèxtil

La Nit de la Ciència
recapta fons per investigar
les malalties minoritàries
La tercera edició de la iniciativa s’ha fixat com a fita aconseguir els
recursos per crear un laboratori al Taulí amb aquesta finalitat

Aquest mètode
pioner evitaria
l’experimentació
amb animals

Karen Madrid
@KMadrid_Ribas

L

a tercera edició de la Nit
de la Ciència ha desplegat
en els últims dies un ampli
programa d’actes per donar a conèixer a la ciutadania què són les
malalties minoritàries i recaptar
fons per a investigar-les. La iniciativa s’ha fixat l’ambiciós objectiu
de posar en marxa un laboratori al
Taulí per a la creació de mini òrgans, a partir de cèl·lules de teixit,
amb les quals experimentar amb
tractaments i proves diagnòstiques. Aquest mètode pioner evitaria l’experimentació amb animals
i, alhora, obtindria resultats més
fiables. Els recursos necessaris
per tirar endavant aquest projecte
superen els 200.000 euros, per la
qual cosa el Taulí, la Universitat
Autònoma de Barcelona, l’Escola
Superior de Disseny, la Fundació
Olga Torres, la Fundació Bosch i

Presentació de l’edició

Cardellach i l’Ajuntament de Sabadell han buscat la implicació de
la ciutadania per fer-lo possible.
La Nit de la Ciència ha comptat amb activitats de tota mena en el seu programa, des de
conferències a una programació especial a les biblioteques
de Sabadell, passant pel torneig
de pàdel solidari d’aquest cap
de setmana. L’acte central de la
iniciativa, sota el lema Cap ma-

d’enguany | Cedida

laltia minoritària sense tractament, és la gala que ahir es va
fer a l’Espai Cultura. Seguint el
format de les dues edicions anteriors, la gala ha comptat amb
una vessant d’entreteniment, a
càrrec del mentalista David Baró
i de la companyia Il·lús Teatre, i
una altra més científica, on s’ha
donat a conèixer el projecte be-

Cal Balsach acull el grup
d’acompanyament a la infertilitat
La iniciativa de l’Associació Anhel ofereix una seu fixa
per ajudar les persones que no poden tenir fills
K.M.

Els Castellers de Sabadell
han estrenat temporada
aquest diumenge passat
amb l’actuació de la Diada
del Tèxtil, organitzada
amb el Gremi de Fabricants. Tot i que la pluja
va obligar a traslladar els
castells al local de la colla,
s’hi van poder veure un 4
de 8, un 7 de 7 i un 5 de 7.
D’aquesta manera s’enceta
una temporada marcada
pels canvis, entre ells, l’absència d’alguns castellers
veterans.

neficiari d’aquesta edició de la
Nit de la Ciència. Així mateix,
els assistents també han pogut
conèixer en quin estat de desenvolupament es troba el projecte
finançat per la segona edició de
la iniciativa, relacionat amb la
recerca sobre la detecció precoç
del càncer colorectal. Per últim,
també es va aprofitar la gala per
entregar cinc beques Talent, orientades a personal investigador
doctor, dues ajudes de la Fundació Parc Taulí per a estudiants de
Medicina, i el Premi al treball de
divulgació 2018 sobre el càncer
colorectal.

L

’Associació Anhel acaba de posar en marxa un
grup d’acompanyament a
la infertilitat a Cal Balsach amb
l’objectiu d’atendre en una seu
fixa les necessitats de les parelles que pateixen una situació
de dol perquè no aconsegueixen
tenir un fill. Amb aquest projecte, l’entitat, en marxa des del
mes de setembre passat, amplia
l’atenció que ja oferien a persones que han perdut el fill abans
de néixer. “És una manera de
desfogar-se i de trobar aquest
suport entre iguals”, ha asse-

Guida Rubio i Norma Grau al Al Matí

gurat la cofundadora d’Anhel,
Norma Grau, en declaracions
al programa Al Matí de Ràdio
Sabadell. En aquest mateix sentit, Guida Rubio, presidenta de

de Ràdio Sabadell | Raquel García

l’entitat, afegeix que volen “oferir una tribu” per poder superar millor el dol. D’altra banda,

Anhel també acaba d’engegar
un projecte d’acompanyament
en el dol a les escoles per fer
entendre als més petits què suposa la mort d’un germà o com
viu la família aquestes pèrdues.
La iniciativa sorgeix de les necessitats dels docents per ajudar
els seus alumnes quan es troben
en situacions d’aquest tipus, ja
que els nens solen afrontar-les
amb menys tabús que els adults.
“Oferim les eines als mestres i
als mateixos nens per explicarlos com viu un nadó a l’UCI, què
passa quan un nen es mort o com
suportar la pèrdua d’una persona estimada”, assegura Rubio.

ciutat

Sabadellinformatiu | 13 d’abril de 2018 | 07

Sabadell tindrà un
institut més a Ca n’Oriac
el curs que ve
S’ubicarà a l’edifici que ocupava l’antic Institut Arraona
i engegarà amb dos grups de primer d’ESO

Núria García
@ngarciamatas

S

abadell tindrà un institut
nou al barri de Ca n’Oriac, que serà el de referència per als alumnes de l’Escola
Miquel Carreras. El nou centre,
ubicat a l’edifici de l’antic Institut
Arraona, engegarà amb dos grups
de primer d’ESO. El tinent d’alcalde i regidor d’Educació, Joan
Berlanga, justifica la creació del
nou institut per l’augment de la
demanda de places per a secundària. “La incorporació de nens
de primer d’ESO és molt alta perquè hi ha un pic demogràfic. Hem

Edifici que acollirà el nou institut
de Ca n’Oriac | Roger Benet

de donar resposta a la situació i
garantir que aquests alumnes de
sisè de primària tindran institut
a la seva zona geogràfica”, ha declarat al Notícies Migdia de Ràdio
Sabadell. Els grups de l’Institut
Ca n’Oriac s’afegiran a quatre
grups més de nova creació per al
curs que ve.
D’altra banda, i al marge
d’aquesta confirmació, Sabadell
gaudirà el curs vinent d’una linea
més més de P3 fins a arribar a les
59. La nova linea servira per conplementar el servei que ja ofereix
l’Escola Samuntada, al barri de la
Creu Alta. Per contra, i en perdrà
una es l’escola Virolet, a Can Llong.

notícies
breus

S’ajorna el judici
per la peça de
les multes del
cas Mercuri
L’Audiència de Barcelona
ha ajornat el judici per la
peça 30 del cas Mercuri.
Manuel Bustos, Josep Miquel Duran i Xavier Izquierdo hauran de declarar per
la presumpta retirada de
multes els pròxims 26, 27 i
28 de juny.

Aturat
temporalment
el projecte de
tanatori a Gràcia
L’Ajuntament ha denegat
la llicència d’obres del
tanatori de rambla Ibèria.
La companyia Mémora té
deu dies per presentar al·
legacions.

ciutat
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Les tapes
de qualitat
es donen
cita fins al
22 d’abril al
Destapa’t

Llibreters i floristes
preveuen bones vendes en
un Sant Jordi en dia feiner
La rosa vermella i la groga seran les protagonistes en una Diada en
què les parades de llibres s’instal·laran al Passeig un dia abans

El Destapa’t 2018 aposta per fer
un salt de qualitat | Cedida

M.S.

E

l Destapa’t, la ruta de la
tapa de Sabadell, avança
dates aquest any i arriba
coincidint amb el tret de sortida
de la primavera. Un moment
de l’any que és més propici pels
restauradors, segons assegura el president del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme
de Sabadell i la comarca, Jordi
Roca. Fins al 22 d’abril participaran d’aquesta edició 21 establiments, una xifra inferior a la
que es va registrar l’any passat.
“Hem estat més exigents en la
qualitat i la tria de les tapes, perquè volem que sigui una representació del tapeo de Sabadell”,
diu Roca. De fet, assegura que
alguns establiments s’han donat
a la baixa per la dificultat d’oferir un producte “de molta qualitat, a baix preu i fàcil de servir;
perquè és una conjugació difícil
de fer”.
La vintena de locals que participen de la cita estan molt repartits arreu de la ciutat, però,
es concentren, sobretot, a la
zona del Centre. L’organització,
que compta amb l’Ajuntament,
Estrella Damm i el Gremi d’Hostaleria i Turisme, espera servir
més de 27.000 tapes aquest any,
en una iniciativa que consisteix
a oferir tapa i cervesa per 2,5€.
De nou, entre els establiments participants s’escolliran
els guanyadors de l’edició, com
sempre a través de les urnes situades als establiments. Entre
els participants, se sortejaran,
de nou, tres sopars de 50€. D’altra banda, en les darreres setmanes s’han donat a conèixer
els guanyadors de l’edició anterior del Destapa’t. Pel que fa a la
tapa popular la va signar el Bar
La Tete, mentre que el premi al
maridatge amb cervesa se’l va
endur la marisqueria Loremar.

Mireia Sans
@Mireia_Sans

“

El fet que el Sant Jordi caigui en dia feiner és millor
per a nosaltres”, explica Joan Fàbregas, propietari de la Llar
del Llibre de Sabadell. Una consideració en la qual coincideix el
president del Gremi de Floristes
de Sabadell, Sergi González, que
assenyala que “en festiu la venda
se’n ressent”. Les causes cal buscar-les en el fet que, si no és un
dia laborable, són molts els que
passegen una estona per Sabadell, però després es desplacen
fora o, fins i tot, els que directament ja són fora de cap de setmana. Tot i això, i per aprofitar la
tirada i la feina de muntar les parades, els llibreters sabadellencs
s’estaran dos dies al passeig de
la Plaça Major, diumenge i el
mateix dia de Sant Jordi. Fàbregas assegura que els llibres més
venuts caldrà buscar-los aquest
any en les darreres novetats,
com, per exemple, els llibres que

Tot a punt per a un Sant Jordi

s’han endut alguns dels grans
guardons: el Premi Sant Jordi,
el Premi Ramon Llull o també
algun dels grans best-sellers que
no falten mai a la cita. Respecte
als llibres sabadellencs que s’han
editat enguany, Fàbregas destaca que n’hi ha forces, però que,
a hores d’ara, no creu que cap

d’ells es pugui col·locar entre la
llista dels més venuts en aquesta
Diada.
Les altres protagonistes del
Sant Jordi són les roses. El president del Gremi de Floristes considera que la flor reina seguirà
sent, com cada any, la rosa vermella. Tot i això, aquest any tam-

carregat de novetats | Cedida

bé apunta amb força la groga,
davant de la crida de les entitats
sobiranistes. “N’hem encarregat
més i, fins i tot, el seu preu ha
pujat. La rosa groga podria ser,
aquest any, més cara que la vermella”, detalla González.

La literatura infantil i juvenil centra
una nova edició del Vet aquí Sabadell
Fins aquest dissabte, els contes han conquerit diferents llocs de la
ciutat com les Biblioteques, el Museu del Gas o el Parc Taulí

M.S.

P

er tercer any consecutiu,
les narracions pel públic
infantil i juvenil omplen
els racons de Sabadell. Fins a
aquest dissabte, diferents espais
de la ciutat han posat “el focus
en la literatura infantil i juvenil
al voltant del dia en què el món
celebra el Dia del llibre”, ha explicat la directora del Festival Vet
aquí Sabadell, Anna Fité. Les set
biblioteques municipals de Sabadell acolliran aquest dissabte al

matí sessions de contes diferents
amb contacontes com ara Sherezade Bardají, Rah-mon Roma,
Susagna Navó o Rosa Fité, entre
d’altres. “Les biblioteques són la
principal porta d’accés a la cultura i és important que la ciutat
formi part del Vet aquí Sabadell”,
assegura la regidora de cultura,
Montserrat Chacón. El punt i final del festival es posarà dissabte
21 d’abril amb una masterclass
pels alumnes dels tallers de teatre infantil de la Joventut de la
Faràndula i el Teatre Sant Vicenç

Demà acaba una nova edició del
Vet aquí Sabadell | Parc Taulí

que es farà a l’Estruch.
Però, el Festival ja fa dies que
camina a Sabadell i s’han pogut
fer un bon grapat d’activitats,
com per exemple, una marató de contes dissabte passat a la
Llar del Llibre, amb la participació d’una vintena de escriptors,
il·lustradors i narradors sabadellencs. De nou, aquest any es
manté la campanya de recollida
de contes pel Rebost Solidari-Literari. Unes obres que se sumaran
als lots que es lliuren a les famílies beneficiàries del Rebost.

reportatge
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La família de l’Hugo fa
una crida a la ciutat per
reunir 130.000 euros
El nen té una malformació que no li permet sentir i necessita ser
intervingut als Estats Units per un especialista en aquests casos

Pere Gallifa
@pere_gallifa

L

a família de l’Hugo, un
sabadellenc de tres anys,
necessita reunir 130.000
euros per operar el seu fill als
Estats Units. Des del naixement,
l’Hugo pateix micròtia, una malformació a les orelles que li impedeix sentir. Tot i això, el nen porta
una diadema amb audiòfons que
li transmet unes vibracions amb
les quals aconsegueix percebre
el seu entorn. Gràcies a aquest
dispositiu l’Hugo pot fer una vida pràcticament normal i anar a
l’escola Jesús Salvador. Sobre la
diadema, el seu pare, Jonathan
García, assegura que hi està totalment habituat: “Ell ho ha entès
des del principi i ho ha assimilat
com una part més del seu cos”.
Per millorar encara més la
qualitat de vida de l’Hugo, tant

L’operació de l’Hugo té un cost

en l’àmbit funcional com estètic,
és necessari que el nen se sotmeti a una sèrie d’intervencions
als Estats Units. Malgrat que no
s’han marcat una data límit per
operar el seu fill, Eva Vicente,
mare de l’Hugo, ha explicat que
la intenció és poder-ho fer com
més aviat millor, ja que l’especialista els ha assegurat que

mínim de 130.000€ | Cedida

d’aquesta manera la recuperació
del petit serà molt més positiva:
“El doctor ens ha comentat que
no hi ha una edat determinada
per dur a terme les operacions,
però ens aconsella fer-les tan
aviat com es pugui perquè la recuperació sigui més ràpida”. El

metge responsable de les intervencions als Estats Units ja n’ha
practicat al voltant de 2.500,
amb un èxit molt elevat. “Hi ha
el cas d’un nen de Sant Cugat que
ha resultat positiu i per això hem
decidit a fer el pas endavant”, ha
assenyalat García.
Per dur a terme el viatge, les
intervencions, l’estada i la recuperació, la família necessita recaptar 130.000 euros. Per aquesta raó, els pares de l’Hugo han
creat una associació, anomenada
Escucha la Vida. Actualment,
gràcies al marxandatge i a l’organització de diversos esdeveniments, com ara El dia de l’Hugo, una gimcana muntada pels
mateixos companys d’escola del
petit, la família ja ha aconseguit
reunir 17.000 euros. Tot i això,
encara estan lluny de l’objectiu
que s’han marcat. Per aquest motiu, la campanya anirà agafant

Coutinho i Kiko
Narváez ja han
donat suport a
la campanya
força perquè tothom col·labori
amb la causa, que ja té una pàgina oberta a la plataforma GOFUNDME. A més, el IV Torneig
Solidari per a les malalties estranyes que s’organitza a la Unió
Esportiva Sabadellenca, a la zona
sud de la ciutat, destinarà tots els
diners recaptats el pròxim 30 de
juny a la causa de l’Hugo. “Ens
ha agafat per sorpresa, perquè
no ens ho esperàvem. Ens va arribar la notícia per uns amics de
la família tot i que després ja vam
parlar amb els directius. Estem
molt agraïts al club”, ha comentat el pare, Jonathan García.
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Sabadell, seu
43a Trobada
de Bastoners

El Cebafoc ho té tot preparat per a
aquest cap de setmana | Roger Benet

El Cebafoc
cremarà Sabadell

La festa clourà amb els concerts
de Roba Estesa, Doctor Prats i
els sabadellencs Ovella Xao

Les colles de diables faran festa
grossa aquest cap de setmana

Aleix Graell
@aleixgnn

E

ls Bastoners de Sabadell
organitzen la 43a Trobada Nacional de Bastoners
de Catalunya els dies 11 i 12 de
maig. Amb més de seixanta colles
i mil balladors, Sabadell ressonarà al tro dels bastoners que faran
4 simultànies amb origen a la
Concòrdia, La Creu Alta i el Centre que culminaran a l’Eix Macià,
l’espai dels concerts. “La Trobada
Nacional és com la Festa Major de
les colles bastoneres de tot Catalunya. Fins ara les trobades aplegaven unes 60 colles membres de
la coordinadora i això eren uns
1000 bastoners i bastoneres ballant al mateix temps. “Nosaltres
hem volgut anar més enllà i convidar a colles de tot Catalunya”,
ha destacat Anna Fosch, secretària dels Bastoners de Sabadell.
També han confirmat la seva assistència colles de bastoners de
fora del principat provinents de
Segovia i Alacant.
La trobada Nacional però començarà el divendres 11 de maig
amb una jornada dedicada a les
escoles bastoneres. Al matí uns
500 infants ballaran coreografies

A.G.

E
Els Bastoners de Sabadell seran

a la Plaça Creu Alta amb el ritme
de la cançó de la bobina composta per Ferran Miquel en honor al
nou capgròs presentat durant la
Festa Major. A la tarda hi haurà

La trobada
aplegarà 60
colles i un miler
de balladors
xocolatada i un sopar d’exbastoners amenitzat per PD Magenta.
La regidora de cultura Montserrat Chachón ha volgut felicitar
l’entitat per organitzar aquesta
Trobada Nacional de Bastoners

els amfitrions de la Trobada
Nacional | Roger Benet

de Catalunya. “Estem molt orgullosos de tenir amb una entitat
com ells; són una entitat molt dinàmica, amb ganes d’implicar-se
a la ciutat. Un bon exemple per a
la resta d’entitats que té la ciutat”
ha explicat Chacón. “No hauria
estat possible sense tota la implicació de la colla de bastoners,
però farem una crida a tota la ciutat perquè s’impliquin i participin
els dies de la trobada” ha conclòs
Rubèn Ramiro, president dels
bastoners locals. En total els Bastoners de Sabadell demanen uns
150 o 200 voluntaris pels dies de
la trobada.

l 14 d’abril comença la
5a edició del Cebafoc.
Les colles de diables i
bruixes de Sabadell organitzen
aquesta macrofesta dedicada a
la cultura popular del foc que
enguany compta amb 14 colles
de tabals d’altres ciutats de Catalunya com Sant Cugat, Castelldefels o de La Pobla de Mafumet, entre d’altres. Diables de
La Creu Alta, Bruixes del Nord,
Forques de Can de Deu i els
Centinelles d’Arkemis són els
amfitirions d’una festa que convertirà la ciutat en un infern des
de les 9 del matí. Abans de dinar
hi haurà tallers infantils, un vermut i una fira dedicada al món

del foc al Racó del Campanar.
A la tarda arriba el plat fort del
Cebafoc. Serà a les 6 de la tarda
quan comenci la cercavila de tabals que recorrerà el centre de la
ciutat des de la plaça de La Creu
Alta fins a l’Ajuntament. Un
cop allà, al voltant de les 8 del
vespre, es llegirà el pregó i és el
moment en què es cridarà a les
colles que surtin del seu amagatall i cremin el la gran Ceba sota la mirada del Cebus. Un cop
encesa la cercavila infernal començarà l’actuació dels més petits i les cinc bèsties de foc. Just
a darrere hi haurà una cercavila
per adults amb cinc colles. La
festa acabarà amb els concerts
de Can Canalla i Dalton Bang i
un discjòquei.

CLÍNICA DENTAL
Ronda Europa, 481

TU ORDONCIA INVISIBLE

931 187 142
636 437 334

www.artisclinicadental.com
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Ràdio Sabadell
i els Amics
de l’Òpera et
porten d’estrena
Aprofitant la representació
de Cavalleria Rusticana i
Pagliacci, Ràdio Sabadell i
els Amics de l’Òpera volen
portar nous espectadors
al món de la lírica regalant dues entrades dobles
a l’estrena d’òpera. Per
entrar al sorteig només
cal escriure un correu a
almati@radiosabadell.fm
o enviar una nota de veu al
678775686 posant el nom,
cognoms i quina és la primera paraula que et ve al
cap quan penses en òpera.

Andrea Motis
farà un segon
concert a la
Cava Urpí
Després d’esgotar les
entrades del primer recital
del divendres 11 de maig a
les 22h a la Cava Urpí, promotors i artistes han programat un segon concert.
Serà el mateix dia a les 7
de la tarda i les entrades
ja estan disponibles pels
canals de venda habituals.
Andrea Motis i Joan Chamorro Quintet presenten
el seu últim treball Emotional Dance, gravat el 2017
amb la discogràfica nordamericana Impulse!

La 21ª Festa
BBVA de
Primavera
es celebra el
15 d’abril
La festa obre les portes de
la masia i el bosc de Can
Deu per a realitzar activitats gratuïtes en família i
conèixer aspectes de la vida tradicional al món rural.
Es preveu fer un concurs
de dibuix infantil i també un
concurs de fotografia obert
a tothom sobre la pròpia
Festa, a més de diferents
activitats de participació.

L’Orquestra Simfònica
del Vallès tanca la gira
de Setmana Santa
Diferents ciutats catalanes han acollit la representació de la Passió
de Sant Joan, a la vegada que hi han aportat els seus cors de veu

La passió segons
Sant Joan de
Bach funciona
de manera
argumental com
una òpera

Pau Duran

L

a gira de Setmana Santa de
l’Orquestra Simfònica del
Vallès (OSV) ha completat totes les aturades previstes. El
teatre de La Faràndula va acollir
el divendres dia 6 d’Abril la representació a Sabadell de la partitura
de la Passió segons Sant Joan, de
Johann Sebastian Bach. L’actuació s’emmarcava en el recorregut
que ha passat per Sant Feliu de
Guíxols, Manresa i Tarragona. I
que després de Sabadell, va continuar pel Palau de la Música de
Barcelona i per Mataró. Per al
president de l’entitat, Jordi Cos,
el valor d’aquest esdeveniment és
“la participació de diferents cors
de Catalunya, que hi participen
a nivell no només musical, sinó
també organitzatiu. Per tant, és
un projecte que podríem dir que
té un valor cultural, social i alhora territorial”. Per això els cors de

Un moment de l’actuació de l’OSV

veu de diverses de les poblacions
per on passa la gira han participat en l’audició. Es tracta del Cor
Ciutat de Mataró, el Cor Ciutat de
Tarragona, el Cor de Cambra de la
Diputació de Girona, la Coral de
l’Escola de Música de Sant Feliu
de Guíxols, l’Orfeó Manresà i el
Cor Lieder Càmera de Sabadell,
que va ser fundat per un dels
compositors de la ciutat que han
acompanyat la peça de Bach en el

a La Faràndula | Roger Benet

programa dels concerts. Es tracta
de Josep Vila, autor de In Paradisum, que també interpreta l’OSV.
Els quatre solistes del concert
són la soprano Assumpta Mateu,
el tenor Francisco Fernández Rueda, la mezzosoprano Gemma
Coma-Alabert, que s’alterna amb
Inés Moraleda, i també el baix Pau
Bordas. El concert està dirigit per

Xavier Puig. Per a Cos, La passió
de Sant Joan de Bach “funciona
argumentalment com una òpera”.
Aquesta és la primera que va escriure el genial compositor germànic, amb el seu estil ordenat. Diu
Cos que “és la perfecció absoluta”.
A més de Bach i del tema de Josep
Vila, el programa es complementa
amb l’obra d’un altre sabadellenc;
Herr! de Bernat Vivancos. I també
inclou un fragment de La passió
segons Sant Marc anomenat Lúa
Descolorida, de l’argentí Osvaldo
Golijov.

La comèdia No és tan fàcil
tanca una etapa a Sabadell
Les relacions conjugals, els orgasmes i les barres de bar donen una
successió de gags en aquesta obra de la companyia Estrena Morena
P.D.

L

a companyia Estrena Morena ha començat les representacions de l’obra
No és tan fàcil de Paco Mir, a la
sala biblioteca del Teatre del Sol.
Marta Tricuera, Carles Prats i Jep
Barceló hi són tots els divendres i
dissabtes a dos quarts de nou del
vespre fins al 5 de maig. L’exploració de les relacions conjugals,
els orgasmes i les barres de bar
donen una successió de gags per
agafar idees de com trencar amb
la parella. I per només 12 €.
La intenció és tancar el cercle
que es va iniciar a l’Estruch. Enca-

ra que queden algunes actuacions
previstes per l’estiu, no és previst
que torni l’espectacle a Sabadell.
Carles Prats diu que ho afronten “amb ganes que la gent s’ho
passi bé. És una hora i quart divertida, de comèdia total, amb
tots els gags que va escriure el Paco Mir escena rere escena”. Precisament l’autor els ha fet costat
sempre que ha tingut la possibilitat de ser-hi, en les representacions de Barcelona i també davant
la premsa.
La contribució del director, Pedro Ortega, es nota en la visió del
gest en la comèdia. Bàsicament
els ha ajudat a treure la vis còmica

Estrena Morena estan al

del seu interior.
El 2013 arrencava aquesta companyia formada per sabadellencs.
Porten dos espectacles realitzats;
el d’ara i també Ve de nou. Prepa-

Teatre del Sol | Cedida

ren alguna cosa per la temporada
que ve, i serà diferent del que se’ls
hi ha conegut fins ara.

AGENDA
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ABRIL 2018
Bar Sòvia. Teatre.
Divendres 13 (19.30, 21 i
22.30 h). Espai Àgora.

Estrips a la pell, de
Maria Rosa Blázquez.
Presentació de llibre.
Divendres 13 (20.30 h).
Espai FOC-Ventura.

Ludwig Trio. Concert.
Divendres 13 (21 h).
Teatre Principal.

El coet invisible.
Contacontes.
Dissabte 14 (11 h).
Biblioteca Can
Puiggener.

Mini Innova-Lego
Wedo. Taller Familiar.
Dissabte 14 (11.30 h).
Espai Cultura Fundació
Sabadell 1859.

Planeta K. Instal·lació
familiar. Diumenge
15 (10.30, 11.15 i 12
h). La SALA.

Els forats
negres. Taller.
Diumenge 15 (d’11
a 13 h).Observatori
Astronòmic de
Sabadell.

Sant Jordi i el drac.
Titelles. Diumenge 15
(12 h). Teatre Arlequí.

Ferran Palau.
Concert. Diumenge
15 (12 h). Museu
del Gas.

Com iniciar un
projecte teatral.
Conferència.
Divendres 20 (17
h). L’Estruch.

esports
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Setena cursa
del rodal de
Sabadell
Aquest diumenge, arriba
un de les curses que més
creixement ha tingut des
de la seva creació. Una
prova que es desenvolupa
pel voral del Riu Ripoll.
Sobre una distància de
poc més de quinze quilòmetres, els atletes hauran
de completar el recorregut que tindrà el seu inici
i final a les pistes d’atletisme Josep Molins, a
l’anella esportiva de Sant
Oleguer.

El Sabadell
Rugbi té a
tocar el Playoff al títol
Els jugadors de Fran González reben dissabte (18h)
al Mataró a la Roureda
depenent d’ells mateixos
per aconseguir una plaça
histórica en els Play-off
d’ascens. Un premi destinat als quatre primers
classificats de la Primera
Catalana de rugbi. Una
posició que ara mateix
ocupa el Sabadell, el qual,
depenent del que passi al
Castelldefels-Torroella, podria classificar-se fins i tot
perdent aquest últim partit
de lliga.

L’Escola
Pia sense
problemes
a Mollet
Els de Borja Burgos van
superar una nova eliminatòria de la Copa
Catalunya de futbol sala
després de passar per sobre del Unió Mollet (1-7)
de Primera Catalana. Els
jugadors escolapis Carles
Comadran i Jordi Sardà
van fer tres gols cadascún, mentre que el setè
i definitiu va ser obra de
Dani Castro. Els sabadellencs estan a l’espera de
conèixer el seu pròxim
rival, camí de la final a
quatre de la Copa.

Marina García
treu la mínima
per a l’Europeu
La nedadora barcelonina del Natació Sabadell es l’única que a
hores d’ara té billet per a la cita d’aquest estiu a Glasgow

La sabadellenca va
guanyar la prova
dels 100 papallona

Joan Blanch
@blanxi2

M

arina García ha aconseguit el seu bitllet
per disputar els Campionats d’Europa de natació que
tindran lloc a Glasgow (Escòcia)
aquest estiu. La nedadora barcelonina del Club Natació Sabadell
competirà a les proves dels 50,
100 i 200 braça després d’haver
estat segona en totes tres distàncies a l’Open d’Espanya que s’ha
disputat a Màlaga. García només
es va veure superada per la Jessica Vall, que a terres andaluses va
tornar a demostrar la seva hegemonia en aquesta modalitat.
Malgrat tot, un bon resultat, que va portar a la Marina a
ser la millor de la delegació que
el Club va fer viatjar fins a Màlaga. La resta de nedadors a les
ordres de Bart Kizierowski han
tingut un paper més discret. Judit Ignacio i Marc Sánchez han

L’equip del Club que ha participat

estat els altres dos destacats. La
sabadellenca va guanyar la prova dels 100 papallona aprofitant
l’absència de Mireia Belmonte,
i ha quedat segona a la resta de
distàncies d’aquesta modalitat.
Tot i no haver aconseguit el bitllet per a l’Europeu és probable
que la direcció tècnica de la Federació Espanyola l’acabi convocant, veient el seu bon rendiment

a l’Open d’Espanya | CNS

a l’Open d’Espanya. Més o menys
en la mateixa situació que la Judit es troba Marc Sánchez. El de
Palma de Mallorca no ha pogut
guanyar cap de les proves que ha
disputat, tot i que ha estat al podi
en totes elles i ha demostrat que
està en el bon camí. El nedador
balear també té molts números

de ser a Glasgow aquest estiu.
Fent cas als resultats i els
temps aconseguits, menys opcions tenen la resta de set nedadors que el Natació Sabadell va
portar a l’Open. És el cas, sense
anar més lluny, de l’Erika Villaécija o la Bea Gómez. Tot i que
no han tingut un mal paper a
l’Open, els seus temps han estat
força més allunyats de les mínimes que es demanaven en les
seves corresponents distàncies.
Ara caldrà veure, doncs, els nedadors del Club Natació Sabadell
que acaben participant a aquest
Europeu de Glasgow. El que sí
està confirmat és que després de
l’esforç realitzat a Màlaga tots
tindran uns dies de descans.

Miquel Blanchart
renuncia al mig
Ironman de la Xina
El sabadellenc ha tingut problemes
de salut darrerament
Blanchart no anirà a la Xina | Cedida

J.B.

M

iquel Blanchart s’ha
vist obligat a renunciar al mig Ironman de
Xina, prova que havia de donar
el tret de sortida a les competicions del 2018. Una sèrie de processos gripals han debilitat molt
les forces del sabadellenc, que

no ha pogut entrenar com cal, i
que, per tant, ha hagut de posar
la mirada en altres objectius. “És
una llàstima perquè em feia molta il·lusió anar a la Xina, però
és que no he parat d’encadenar
grips. En deixava una i n’agafava
una altra”, ha comentat resignat
Blanchart. Les últimes setmanes
del 2017 van ser profitoses pel

triatleta local ja que va participar
en diferents proves, aconseguint
una bona xifra de punts camí
del Mundial de Kona (Hawaii).
Aquesta cita tornarà a ser el gran
objectiu de Blanchart aquesta
temporada. Això ha mitigat les
conseqüències d’aquesta renuncia a la Xina. “Segueixo tenint
la classificació força encarrilada

però és cert que a nivell mental,
veure que no pots entrenar amb
normalitat i que no tens bones
sensacions et toca bastant”, ha
reconegut. Blanchart té ara cinc
setmanes per posar-se en forma
de cara a la pròxima cita de la
temporada: l’Ironman de Lanzarote del proper 26 de maig.

esports
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Els gols d’estratègia passen
factura al Sabadell
Malgrat els bons registres defensius, de les 25 dianes encaixades per l’equip de Toni Seligrat, 13
han estat d’estratègia. També un de cada dos remats que acaben a la xarxa són amb el cap

Seligrat ja ha
canviat tres cops
la manera de
defensar les ABP

Adrián Arroyo
@adrian_arroyo

L

a defensa del Centre d’Esports Sabadell compta
amb el segell del seu entrenador, Toni Seligrat. En les 33
jornades que ja s’han disputat el
conjunt arlequinat només ha rebut 25 gols, el que fa de la defensa sabadellenca la tercera millor
del campionat només superada
dos primers classificats de la lliga (Mallorca i Villarreal B) per
un gol. En canvi, un dels aspectes
que se surt del guió habitual dels
equips entrenats pel de Torrent
són les anomenades ABP (accions
a pilota aturada), claus sempre a
la Segona B. Més de la meitat dels
gols que ha rebut el conjunt arle-

El gol de l’Ebro també va ser

quinat són en aquest tipus d’accions, convertint-se en una de les
grans assignatures pendents.
De les 25 dianes encaixades, 13
han arribat d’estratègia, i d’aquestes nou han estat rematant el con-

El Creu Alta
Sabadell no
millorarà el cinquè
lloc de l’any passat
Els arlequinats compleixen l’objectiu
de no patir però es queden a
les portes de la zona alta

en una ABP | Sandra Dihör

trincant una centrada, bé sigui de
falta (dos) o de córner (set). La resta de gols a pilota aturada són tres
penals i una falta directa. Una al-

tra de les xifres sorprenents és que
d’aquests 25 cops que Roberto ha
hagut de recollir la pilota de la xarxa, en 13 la rematada era de cap,
cinc dels quals de jugada trenada
i vuit a pilota aturada. Un número
molt superior als cinc amb l’esquerra, els sis amb la dreta i el que
Migue es va fer en pròpia porteria
al camp de l’Aragón.
L’última mostra d’aquesta feblesa a pilota aturada va ser el
duel de diumenge passat al camp

A.A.

L

a derrota del Creu Alta Sabadell Handbol contra el
Moldtrans Cambrils (3334) deixa els sabadellencs sense
opcions de millorar la sisena posició actual. A falta d’una jornada per al final, la fita de superar
l’última temporada s’ha esvaït per
culpa d’un partit en el qual van arribar al descans guanyant de tres,
però sense trencar-lo, cosa que
va aprofitar l’equip tarragoní per
refer-se a la segona part i aconseguir el triomf. Els creualtencs
van tenir xut per empatar faltant

L’equip arlequinat està centrat
en repetir el bon paper a la
Copa | @CASbdHandbol

quatre segons, però el porter el va
aturar, consolidant el Cambrils
com a tercer.

de l’Ebro (1-0). Tant Michele Diana en primera instància com Adri
Cuevas després del rebuig del
porter Roberto van rematar lliures de marca, el que va desesperar
un Seligrat que ja ha canviat en
tres ocasions de sistema defensiu:
“Hem provat marcatges individuals, en zona i mixtes, i malgrat
tot seguim patint rematades que
són evitables”. Un punt negre per
a un mestre de la pissarra com el
valencià i dins d’un equip que, en
línies generals, està signant una
notable temporada en l’aspecte
defensiu. Ara toca rubricar-ho
en el tram final per estalviar-se
patiments. I és que a falta de cinc
jornades, el Centre d’Esports és
dotzè amb 41 punts, cinc més que
la zona baixa.

“Volíem guanyar els dos últims
partits per ser tercers o quarts i
millorar l’any passat però no hem
pogut”, lamenta l’entrenador, Isra Damont. El que sí que podran
fer és igualar els 31 punts que
llavors van ser suficients per ser
cinquens a la Lliga Catalana. Tot
passa per guanyar demà (20.30h)
al cuer i ja descendit Lleida Pardinyes. Serà una bona manera d’arribar bé a la Copa, competició que
arrenca d’aquí a dues setmanes i
a la qual el Creu Alta l’any passat
va ser la gran revelació, arribant
a les semifinals caient contra el
campió Sarrià.

ESPORTS
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notícies
breus

Top-10 del
Sabadellenc
David De la
Cruz a la volta
al País Basc
El de Campoamor no ha
pogut repetir la seva gran
actuació de l’any passat
a la Volta al País Basc. El
ciclista local, quart el 2017
a la general, no ha pogut
passar de la novena posició enguany. El de l’Sky va
patir en les dues primeres
etapes, i va perdre un
temps que ja no va poder
recuperar. La setena posició en la contra rellotge
de la quarta etapa va ser
el millor resultat a la ronda
basca.

La Festa gran
pels socis del
Club de Tir
Sabadell serà
aquet dissabte
L’Hotel Urpí serà un any
més la seu d’una de les
nits més grans que viuen
els socis i sòcies del Club
de Tir Sabadell. Com ja és
habitual, l’entitat organitza el sopar de celebració
anual per fer un reconeixement als diferents tiradors
que han destacat al llarg
de l’any. Grans i petits rebran els trofeus que acrediten el bon treball durant
la temporada. Un acte que
es produirà aquest mateix
dissabte 14.

Els equips sèniors de volei
del CN Sabadell busquen
l’ascens a Superlliga 2
Els dies 20, 21 i 22 d’aquest mes, els nois viatgen a Pinto (Madrid) i les noies
a Socuéllamos (Ciudad Real) amb el repte de gaudir sense renunciar a res
Joan Blanch
@blanxi2

E

ls equips sèniors del Club
Natació Sabadell ultimen
detalls abans d’afrontar
les fases d’ascens a Superlliga 2,
segona màxima competició del
voleibol espanyol, a la qual aspiren després de completar excel·
lents temporades a la Primera
Nacional. Els nois de Jordi Fernández es desplaçaran a la població madrilenya de Pinto, on es
trobaran amb altres cinc equips
participants. Després del sorteig
realitzat ara fa uns dies, els sabadellencs es veuran les cares a la
fase de grups amb el conjunt amfitrió i el Cadiz 2012, equip amb
el qual debutaran el divendres

Les noies del Club volen ser de

20 a les 12h. Possiblement els
andalusos siguin el rival més fort
d’aquest grup, ja que compten
amb jugadors que han competit a
categories superiors. Dissabte 21
d’abril (11h) s’enfrontaran amb el

La fase d’ascens
a Divisió d’Honor
femenina de tennis
taula, a Madrid
El conjunt format per les germanes
Montse i Mònica Weisz, Marisa Sanz,
Carme Mestre i Dolors Sánchez
lluitarà per l’ascens a Collado Mediano

Superlliga 2 | Roger Benet

Pinto Grupo Egido, i a partir caldrà veure si els sabadellencs s’han
classificat per a semifinals, o si bé
han de jugar pel cinquè i sisè lloc.

Per la seva banda les noies
d’Hugo Gotuzzo es desplaçaran
a Socuéllamos (Ciudad Real) per
mesurar les seves forces a l’equip
amfitrió i al Club Voleibol Sayre
de Gran Canaria. Serà el seu particular camí cap a la Superlliga 2.
El debut de les sabadellenques
serà contra el conjunt local el divendres 20 d’abril (12 h), mentre
que un dia més tard (dissabte a
les 11h) es veuran les cares amb
les canàries. El format és el mateix que la fase d’ascens masculina, amb la qual cosa, per accedir a
semifinals les jugadores del Club
hauran d’acabar aquesta fase de
grups ocupant una de les dues
primeres posicions. L’altre grup
el formen el Molina Voley murcià,
l’Illa Grau de Castelló i el Sestao.

J.B.

L

a població madrilenya de
Collado Mediano (Madrid) acollirà els dies 21
i 22 d’abril la fase d’ascens a la
Divisió d’Honor femenina de
tennis taula. Divuit equips, els
tres millors dels sis grups de la
Primera Nacional, hi participaran. I entre ells, el Club Natació Sabadell. Amb un equip ple
d’experiència, les palistes locals
buscaran posar la cirereta a una
gran temporada. Un ascens a la
segona màxima categoria estatal

Primer equip femení del
CNS Tennis Taula | CNS

d’aquest esport, i a la qual també
optaran dues setmanes després
(5-6 de maig) l’equip masculí del
Club. En aquest cas, competició,
que es jugarà a Pamplona.
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Festa grossa de l’OAR Gràcia
en el seu 65è aniversari
L’entitat gracienca va reunir el passat, el present i el futur del club per celebrar els seus 65
anys d’història. Josep Olalla ‘Toche’, un dels socis fundadors, va rebre un homenatge especial

Marc Pijuan
@marcpijuan

I

l·lusió, somriures, retrobaments, felicitat, alguna llàgrima
i handbol de primera qualitat.
Tot això, i més, és el que es va viure al pavelló Municipal de Gràcia
en l’acte central de commemoració del 65è aniversari del naixement de l’OAR Gràcia. Els actuals
responsables del club van voler
organitzar un sentit homenatge,
també, a un dels socis fundadors
de l’entitat, Josep Olalla ‘Toche’,
que va rebre una placa commemorativa. ‘Super Toche’, com el coneixen els amics, va rebre l’estima
de la institució i de la gent que omplia la pista del carrer Boccaccio.
“Mai m’haguera imaginat que el
club podria arribar als 65 anys de
vida”, admetia emocionat el gran
protagonista de la jornada. Salva-

dor Gomis, l’actual president del
club, assegurava que un dels aspectes que més valorava d’aquests
65 anys d’història del club era “tenir encara entre nosaltres un dels
nostres socis fundadors. És un orgull”, remarcava. Tomàs Fernández i Antoni Moix, expresidents
il·lustres de l’entitat gracienca,
així com Martí Sala, exjugador i
actual assessor de la presidència,
també van compartir els moments
de celebració al costat de l’actual
màxim dirigent de l’OAR. De fet,
Gomis va voler remarcar la feina
de Tomàs Fernàndez i Martí Sala: “Les dues ànimes que han fet
possible aquesta jornada”. I és que
una de les claus de l’èxit d’aquests
anys d’història del club és la implicació desinteressada de la gent en
el dia a dia de l’entitat.
A l’acte també hi van ser presents representants de diferents

Moment de l’homenatge al
‘Toche’ i les autoritats | OAR

Les noies del Gràcia i del Granollers

institucions. Cal destacar la presència de l’exjugador de l’OAR i
actual Director de Comunicació i
Relacions Externes de la Secretaria General de l’Esport, en representació de la Generalitat de Catalunya, Xavi Andreu; de l’alcalde
Maties Serracant i la regidora d’esports Marisol Martínez, en nom de
l’Ajuntament de Sabadell, i Lydia
Pena, vicepresidenta de la Federació Catalana d’Handbol. Tots ells
també van rebre un obsequi en
forma de placa en motiu del 65è
aniversari per part de l’equip de
Gràcia.
La festa va tenir un convidat
de luxe, els dos equips sèniors,
masculí i femení, del Balonmano
Granollers. El conjunt granollerí,
amb el seu president Josep Pujades al capdavant, va voler participar en un dia tan especial per a
l’equip sabadellenc.

La festa com
a convidats de
luxe, els equips
de Granollers

Sense opcions a la pista
Tot i ser el de menys, en l’aspecte
purament esportiu, ni les jugadores de Xavi Font ni els de Miquel
Benítez van poder superar als del
Vallès Oriental. Les noies van caure de manera contundent, 20 a 49.
Tot i competir la primera meitat,
a la segona la superioritat rival va
deixar sense resposta a les locals.
Els nois també van caure, per 23
a 30. Això sí, els de Benítez van
plantar cara a un conjunt que és
tercer classificat a la lliga Asobal,
i està a un pas de la final a quatre
de la Copa EHF. Els duels van ser-

fent-se una fotografia de familia
la final del partit | OAR

vir per retrobar dos vells coneguts
de l’entitat verd-i-blanca: Ian Terrafeta i Mireia Torras. Els dos jugadors formats a la base de l’OAR
van tornar al pavelló sabadellenc
amb la samarreta del Balonmano
Granollers. Ian, lesionat, no va
poder disputar ni un minut. Això
sí, no es va voler perdre la cita i
ho va seguir tot des de la graderia. Mireia, també lesionada, va
fer un esforç per poder jugar uns
minuts i participar d’un acte especial per a ella. “Fa tres anys que no
jugo a l’OAR, però és el club que
m’ha vist créixer, que m’ho ha donat i m’ha inculcat els valors que
tinc. Em feia molta il·lusió tornar
a casa”, afirmava la sabadellenca.
Aquesta va ser la cirereta al pastís
a una jornada rodona.
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Carles Baldellou, un
buscavides forjat a
Ràdio Sabadell
El peu de camp del Girona a les retransmissions de la Cadena
COPE es declara amant de la proximitat dels mitjans locals
“M’agrada donar
veu a les entitats
que normalment
no la tenen”

Adrián Arroyo
@adrian_arroyo

C

arles Baldellou sempre
ha estat un cul inquiet.
Es va dedicar a la comunicació de rebot, sent un fillol més
del gran Miguel Quereda. Durant
la seva etapa de futbolista al Can
Llong, el càmera i president del
club va veure en aquest jove andreuenc un periodista de futur
mentre bromejava cantant gols
al vestidor. Aquell “per què no ho
proves?” s’ha convertit, amb els
anys, en el primer pas d’un camí que l’ha portat a retransmetre
partits de Primera, amb una etapa
prèvia clau a Ràdio Sabadell: “Va
ser provar-ho i adonar-me que
m’agradava molt i la 94.6 va ser
l’origen”.
Tot va començar l’any 2003 al
Partit del Centenari del Sabadell
contra el Barça, en el qual l’ara
peu de camp de Tiempo de Juego a Girona va fer la seva primera
aventura a la televisió de la mà de
Quereda. Amb el temps veuria que
el seu lloc era la ràdio: “Allà trobeu
l’autèntic Baldellou”. L’estiu del

L’ex de Ràdio Sabadell entrevistant

“Ràdio Sabadell
va ser una escola,
allà on vaig
aprendre més”

2006 Ràdio Sabadell li va oferir ser
productor de l’A Bona Hora Estiu
amb Xavi Sala -ara a RAC1- “sense saber quant duraria”. I va durar
vuit anys, passant per l’A Bona
Hora, pel departament d’esports i
el Tarda de Ràdio, a més de la presentació del magazín d’estiu tres
anys. “Va ser una escola on vaig
aprendre molt més que a qualsevol

Baldellou fent una cavalcada de
Reis durant la seva llarga etapa a
Ràdio Sabadell | Arxiu RS946

l’entrenador Pablo Machín. Baldellou
narra a COPE un any històric
per al Girona FC | Cedida

altre lloc”, explica. A més de treballar-hi, també hi va viure a la ciutat,
teixint amistats i implicant-se en
entitats com els Saballuts.
A l’aventura per terres gironines
L’etapa a Ràdio Sabadell va cloure el març del 2014. “Feia mesos que estava sense feina i com
tenia amistats a Llagostera els
vaig demanar narrar el play-off”,
recorda. L’equip del poble on estiuejava va pujar a Segona A i,
buscavides com pocs, va veure en
l’arribada del futbol professional
una oportunitat: “L’endemà vaig
anar a Barcelona per agafar quatre samarretes i vaig tornar al poble perquè no hi havia ningú que
narrés els partits”. Cercant ell els
recursos per sufragar les despeses
va passar un cúmul de peripècies:
“Va ser molt difícil. No podia pagar un lloguer i vaig viure a casa
de l’àvia d’un amic que em va ensenyar què és l’hospitalitat. De ser
assalariat a buscar-me la vida per
finançar els meus projectes, un

bon examen de fins on sóc capaç
d’arribar. Vaig descobrir que li donava importància a coses que no
la tenien i ara sóc més pragmàtic”.
Tres han estat els anys amb la
veu del Carles explicant els partits
del Llagostera. El segon escrivia
al Diari de Girona i va iniciar el
Tot és un joc, programa que presenta a Fem Girona. Enguany ha
deixat el Llagostera Juga per fer
un altre salt qualitatiu: “Per a mi
és un somni fet realitat treballar
al Tiempo de Juego perquè de petit amb la consola narrava com si
fos Pepe Domingo Castaño”. Del
“Pepe un purito” amb veu de nen
ha passat al peu de camp de Montilivi en el primer curs dels de Pablo Machín a l’elit.
Un Ondas al currículum
Baldellou també ha conduït el
Pagesos de Ciutat per a unes 40
emissores, el Notícies en Xarxa
Cap de Setmana el 2016 des de Sabadell o el No tanquem per vacances a Fem Girona l’últim estiu. On
ha rebut més guardons és a l’Extrarradio, periodisme digital “més
elaborat i enriquidor”, amb el qual
va guanyar un Ondas a la innovació radiofònica el 2013: “Em trobo
a gust fent de tot excepte política.
Entenc la ràdio com un servei útil,
sobretot des de la proximitat dels
mitjans locals, donant veu a les entitats socials, esportives o culturals
que no la tenen”. En el futur no sap
si seguirà a Girona, ciutat que considera “un lloc de pas”. Llagostera
sí la sent una segona casa com ho
va ser Sabadell. Per això vol seguir
residint allà aquest buscavides de
Primera Divisió. El més sabadellenc dels veïns de Llagostera.

SBD Ràdio Lab
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La ràdio entra al
Vapor Llonch amb
cursos per a joves
Els programes de formació i ocupació per a joves de l’Àrea de
Promoció Econòmica de Sabadell inclouen la producció radiofònica
L’equip XarxaMedia
Team elaborarà un
espai radiofònic
setmanal

Montse PCreus
@montsepcreus

L

a gestió digital d’àudio,
tècniques i muntatge de
so i apropament al món
de la ràdio són els nous mòduls
d’aprenentatge inclosos en els
programes de Formació en producció multimèdia i promoció de
serveis que s’estan duent a terme
des de l’Ajuntament de Sabadell.
L’anomenada fàbrica d’oportunitats de Sabadell, el Vapor Llonch,
adscrit a l’Àrea de Promoció Econòmica.
El naixement de SBD Ràdio
Lab, la nova escola pública de
ràdio de Sabadell, ha propiciat
l’ampliació de les matèries impartides en aquests programes de
formació i ocupació, inclosos en
les anomenades Cases d’Oficis de
Vapor Llonch i el programa Enfeina’t, enfocat a joves en atur de
llarga durada.
Així, els joves aprenen, a més
de disciplines com el disseny gràfic, tècniques de màrqueting o
protocol i organització d’esdeveniments, creació i manteniment
de portals d’informació, entre
d’altres, els elements i tècniques
necessàries per produir i posar en

Alumnes del Vapor Llonch a

antena un programa de ràdio. De
fet, el pla de formació i ocupació
inclou un període de sis mesos
de pràctica, és a dir de feina remunerada. Durant aquest temps,
L’equip XarxaMedia Team elaborarà un espai radiofònic setmanal.
El nou programa, XarxaMedia Info estarà dedicat donar informació sobre tota mena d’activitats
organitzades per l’ajuntament,
així com a difondre informació
servei útil per a la ciutadania de
les diferents àrees municipals.

Alòdia Quedasa, coordinadora
dels Agents de Xarxes de Vapor
Llonch, és qui dirigeix l’equip de
joves i afirma que és “superinteressant introduir aquests joves en
el món radiofònic perquè els suposa obrir una mica més el ventall
d’oportunitats laborals”.
Reivindicar la ràdio
Aquest mes d’abril, els joves adscrits al Pla de Promoció de Serveis estan completant la formació
teòrica en matèria de continguts i

Ràdio Sabadell | Roger Benet

llenguatge radiofònic. Entre ells,
l’Olga Camacho, que està contenta de la formació radiofònica
perquè “encara que la ràdio no té
el glamour de la tele, conté molta màgia que cal reivindicar”. Els
professionals que imparteixen el
curs els ensenyen tècniques relacionades amb el guionatge i la
posada en antena dels programes
ràdio. En aquest sentit, En Carles
Muñoz i el Marc Borda coincidei-

xen en afirmar que aquest curs
de SBD Ràdio Lab “ens permet
accedir a un món, el de la ràdio,
al que no hi podríem arribar per
nosaltres mateixos”. Per tal de
reblar el clau, Carles Muñoz afegeix que “a més, ara que es parla
tant de mitjans de comunicació,
poder conèixer per dins un dels
més clàssics és interessant per a
tothom”.
Els mesos de maig i juny s’impartirà el mòdul de gestió digital
d’àudio, tècniques i muntatge de
so als joves adscrits al Pla de la casa d’Oficis de Producció Multimèdia de Vapor Llonch. El professor
titular del curs és l’Oriol Àvila,
graduat en enginyeria de sistemes
audiovisuals per la UPC.
El programa setmanal de ràdio
que elaborarà aquest grup de joves del Vapor Llonch, s’emetrà a
l’antena de Ràdio Sabadell, en
la franja de tarda, entre els mesos
de juny i desembre.
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Tothom a taula:
Avui preparem
“Carbonnade
Flamande!
Josep Maria Pàrraga, xef @
JosepParraga

U

na forma original de cuinar la carn, molt apropiada sobretot per a la vedella, és estofar-les amb cervesa,
costum molt pròpia de Bèlgica, on
s’elaboren algunes de les millors
cerveses del món, segons els entesos en la matèria. Bàsicament es tracta d’estofar les carns
amb molta ceba i cervesa negra, durant diverses hores. Per accentuar el sabor de la salsa
s’acostuma a afegir un xic de sucre moreno, mostassa i una mica de vinagre, augmentant
així el gust agredolç del plat. La carbonnades flamandes pot elaborar-se amb cervesa lambic o gueuze, però en aquest cas utilitzarem l’excel·lent cervesa leffe, d’abadia, fosca i lleugerament dolça, que combina a la perfecció amb la carn i les cebes del guisat.
Ingredients:
• 1kg de carn de vedella en escalopins o daus
• 250gr de ceba a juliana (una grossa)
• 100 gr. De mantega
• sal, pebre negre
• 500ml cervesa Lambic, negra amb cos Leffe Abadia
• 1 cullera sopera de vinagre de vi blanc
• 1cullera sopera de mostassa Dijon
• 1 bouquet garnier (julivert, llorr, farigola fresca, all) ramillet d’herbes i espècies!
Elaboració:
En una cassola escalfem la mantega, quan estigui desfeta afegirem la carn ja tallada
i salpebrada. Deixarem que es daurin remenant i retirarem. En el mateix greix que
queda en la cassola saltejarem les cebes ja tallades en juliana. Quan estiguin transparents afegirem el sucre moreno i la cervesa. Deixarem coure uns minuts i afegirem el
vinagre, el pa esmicolat, la mostassa i la carn reservada amb els sucs que hagi deixat
anar.... Incorporarem el buquet garnier i el deixarem coure a foc lent i tapat unes dues
hores o fins que la carn quedi molt tendra. L’haurem d’anar remenant de tant en tant .
Tradicionalment es serveix amb un puré de patates i pastanaga amb mantega però
també es pot acompanyar de patates fregides o bullides. Bon profit!

Punt de llibre: Vestides
per a un ball de neu
Autora: Monika Zgustova
Editorial: Galaxia Gutemberg
Joan Fàbregues, La Llar del Llibre
@LaLlardelLlibre

M

onika Zgustova (Praga, 22 de
març de 1957) és una escriptora i traductora txeca. Estudià
literatura comparada als Estats Units i
ara viu a Catalunya. Ha traduït una seixantena de llibres del txec i del rus al
català i al castellà d’autors reconeguts
Bohumil Hrabal, Vaclav Havel o Milan
Kundera. Com a escriptora ha publicat
Jardí d’hivern (2009), el recull Contes
de la lluna absent (2010) -Premi Mercè
Rodoreda- i amb la darrera, La nit de Vàlia, li van atorgar el Premi Amat-Piniella
2014. També ha col·laborat en diaris com
El País, La Vanguardia, Ara o La Maleta
de Portbou.
D’ençà que Aleksandr Solzhenitsyn va
sorprendre el món amb el seu llibre Arxipèlag Gulag, s’han publicat diversos testimonis i estudis que han anat completant el
retrat del més gran sistema de camps de treball forçat de la història de la humanitat.
Però han estat pocs els textos que han tractat la història de les dones en el gulag,
com si elles haguessin tingut un paper residual en els camps i en la repressió brutal
del règim estalinista en general. Va ser just el contrari. Monika Zgustova, una de les
especialistes en literatura i història russes més importants del nostre país, ha buscat
durant els últims nou anys les poques dones que encara viuen d’entre les que van
sobreviure al gulag per escoltar i transmetre el seu testimoni abans que es perdés per
sempre. Les ha visitat a casa seva a Moscou, Londres i París, i el resultat és un cant a
la vida, a la literatura, a l’amistat a totes les persones i a tot allò que les va ajudar a sobreviure. A través dels records i els objectes, llibres i quaderns que perviuen d’aquell
temps, Vestides per a un ball a la neu traça el retrat de nou dones i el seu temps en el
gulag però també el seu retorn a la vida quotidiana. Nou dones científiques, actrius,
mestres, matemàtiques, poetes, que són tants altres exemples de superació i de profunda humanitat.
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El Taulí atén 50
afectats per al·lèrgies
cada setmana
Un de cada deu sabadellencs
pateix algun tipus d’al·lèrgia

@parctaulí

L

’Hospital de Sabadell atén cada
setmana una cinquantena de pacients amb problemes derivats
d’al·lèrgies; la majoria per sensibilitat al
pol·len. Els afectats que arriben al Taulí
pateixen quadres d’asma i altres símptomes aguts, sumant-se als centenars de
sabadellencs amb símptomes lleus, com

picor d’ulls i congestió nasal, que reben
tractament als centres d’atenció primària.
De fet, es calcula que un de cada deu sabadellencs pateix algun tipus d’al·lèrgia.
El nombre d’atesos per molèsties derivades de l’al·lèrgia han crescut en els
últims anys. Els experts xifren l’augment
entre un 1 i un 2 per cent cada any; una
tendència que els professionals del Taulí
han notat a les consultes. El cap del servei

de Pneumologia, Eduard Monsó, ha atribuït aquest fenomen a dues causes: “Ha
augmentat el coneixement que l’al·lèrgia
respiratòria té protagonisme i tothom s’ho
mira una mica més; cosa que és bona per
avançar en el diagnòstic i en la prevenció.
D’altra banda, els patrons al·lèrgics canvien una mica, el canvi climàtic fa que les
plantes que tenim al voltant es modifiqui i

faci augmentar les sensibilitats”. Tot i això, aquest increment també arriba en un
moment en què els tractaments han millorat, des dels antihistamínics, que han
reduït efectes secundaris limitants com la
somnolència, als corticoides nasals, que
són més eficients amb una dosi més baixa.
Així mateix, les vacunes cada cop són més
personalitzades i adaptades a les necessitats de cada pacient.De totes maneres,
malgrat els avenços, el doctor Monsó assegura que la millor manera de disminuir els
símptomes al·lèrgics és reduint al mínim
l’exposició als elements als quals es té sensibilitat. En el cas del pol·len, recomana
no visitar zones silvestres durant l’esclat
de la primavera i als al·lèrgics als àcars els
recomana evitar tenir catifes o cortines al
dormitori; l’espai on els afectats passen
més hores.

Dermatitis atòpica en nens: què és,
com es manifesta i com tractar-la!
Glòria Montané,
farmacèutica

@farmaciamontane

E

l teu petit té la pell molt
sensible? Li apareixen
vermellors a les zones
de plecs (darrere el genoll,
colzes, sota barbeta i coll...) i,
fins i tot, se li posa molt irritat? Es rasca tant que arriba
a fer-se una lesió? Llavors és
que pateix Dermatitis Atòpica! Una malaltia inflamatòria,
on les cèl·lules de la pell són

molt reactives i s’inflamen desmesuradament. Això dóna lloc
a vermellors i èczemes i molta
picor!! Tenim una pell hiperreactiva, sense escut protector i amb
un sistema immunitari deficitari.
Consells per mantenir la pell en
bon estat i així evitar brots massa
seguits i forts.
L’hora del bany:
Banys curts o dutxes ràpides i a
temperatura 35°-37°.
Gels de bany lliures de qualsevol agent que pugui irritar. Sense

Cal tenir molta cura d’aquesta pell,
tenir-la en el millor estat possible
per tal d’aconseguir uns brots
més espaiats i menys duradors

parabens, ni conservants, ni perfums.
Fregarem amb la mà, sense esponges, per evitar rascar en excés.
Per eixugar-los, utilitzar una tovallola suau i eixugar fent tocs.
Per hidratar farem servir locions
o cremes que hidratin molt però
també que aportin el greix que els
hi falta.
Si hi ha zones molt irritades, aplicarem les cremes intensives per
tractar estadis inicials del brot. La
urea, està desaconsellada per una
pell atòpica.

Si hi ha molt brot i lesió, el pediatre ens recomanarà un corticoide o una crema immunomoduladora per contenir i reduir el
brot.
I per tenir cura de la pell indirectament:
Fer servir roba de cotó i transpirable.
Rentarem la roba amb sabó suau, sense suavitzant.
No posar colònia directament a
la pell.
Tallar les ungles per evitar ferse mal.
No oblidar el protector solar per
pell atòpica, tot l’any.
Si fan esport d’aigua; aplicar cremes barrera, a les zones de plecs
i zones més reactives, per fer una
pel·lícula protectora resistent a
l’aigua minimitzant la reacció.

