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El volum d’ocupació a 
la comarca recupera 
els nivells de 2008
El primer trimestre de l’any es tanca amb 216.000 llocs de feina al 
Vallès. Són dades de l’últim informe de conjuntura d’aquesta àrea

Núria García  

@NGarciaMatas

E
l darrer informe de con-
juntura relatiu als cator-
ze municipis de la Conca 

del Ripoll i la Riera de Caldes 
revela una millora de l’ocupació 
en aquesta àrea. Segons l’estudi, 
elaborat per la consultora Acti-
va Prospect per encàrrec de les 
principals patronals amb presèn-

en el darrer trimestre, incremen-
tant un 3,5% en comparació amb 
fa un any i complementant quatre 
anys de recuperació continuada. 
En canvi, els sectors que han ex-
perimentat una desacceleració 
més important són el del reciclat-
ge, amb un descens de l’activitat 
de l’1,2%, i el de paper i arts gràfi-
ques, que baixa un 0,4%.

Al conjunt del Vallès Occiden-
tal, ha disminuït en 895 persones 
durant el mes d’abril, de forma que 
ara mateix hi ha 51.334 vallesans 
inscrits a les Oficines del Servei 
d’Ocupació. En el cas de Sabadell, 
la ciutat va tancar el mes anterior 
amb 217 aturats menys, de forma 
que la xifra de parats és de 13.026.

Les xifres d’ocupació estan com 

ara fa una dècada  | Roger Benet

econòmic registrada en l’Informe 
de Conjuntura de l’últim trimes-
tre de 2017. “Hi va haver un alen-
timent important en el ritme de 
creació d’ocupació perquè la si-
tuació sociopolítica de Catalunya 
hauria portat algunes companyies 
a aturar les seves inversions. Però 
en la primera part d’aquest anys 
s’haurien reprès”, ha assenyalat 

Els empresaris vallesans també 

han expressat aquest optimisme 

en l’Enquesta del Clima i Confi-

ança Empresarial. Les perspectives de crei-
xement de cara al segon trimestre d’aquest 
any s’han recuperat gairebé tres punts, mal-
grat que hagi baixat un 2% respecte d’ara fa 
un any. Els empresaris preveuen un manteni-
ment de l’activitat i dels preus.

cia a la comarca, s’han recupe-
rat bona part dels llocs de feina 
que s’havien anat destruint per 
la crisi econòmica i en el primer 
trimestre de l’any, s’han superat 
els 216.000 llocs de treball, la 
xifra més elevada des del tercer 
trimestre de 2008. La millora 
del mercat laboral també passa 
per la reducció de la temporalitat 
dels contractes signats, capgirant 
la desacceleració del creixement 

el consultor d’Activa Prospect, 
David Sánchez.

L’informe també revela quins 
són els sectors amb una activitat 
més dinàmica en els mesos de ge-
ner i març d’aquest any, entre els 
quals hi ha el de la informació i les 
comunicacions, amb una crescu-
da de gairebé el 12%, i el de mate-
rials de transport, que augmenta 
en un 7,5%, de forma que tots dos 
mantenen la tendència iniciada 
al 2017. De la mateixa manera, 
el sector serveis és el que guanya 
més pes a la zona, malgrat que la 
Conca del Ripoll i la Riera de Cal-
des són dos àmbits eminentment 
industrials. Precisament, aquest 
sector també ha guanyat múscul 
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Els errors 

comesos en el 

passat no es 

poden tornar 

a repetir

E
ns diuen els resultats del tercer Informe de Conjun-

tura de Sabadell i la seva zona d’influència que hem 

de ser positius. Optimistes perquè els números del 

primer trimestre de l’any apunten a una lleugera millora que 

indicaria una recuperació des de la davallada econòmica de 

finals del 2017. Una petita recuperació en quant a l’ocupació 

i també pel que fa a la confiança empresarial, tot i que infe-

rior a la d’ara fa un any. En definitiva, que si agafem aquest 

tercer informe, la conclusió és que millorem, però no del 

tot. Que es veu més llum al final del túnel, però que tampoc 

no hem de perdre el cap, ni tornar-nos bojos. És a dir, que 

podem ser optimisme, sí, però amb prudència.

I és que, més enllà dels núme-

ros dels experts, les sensacions 

a peu de carrer són les que 

són. Els triomfalismes arriben 

limitats i amb matisos. Així per 

exemple, encara hem de parlar 

de precarietats en les contra-

ctacions o del creixement sense 

fre en el dia a dia dels preus 

dels habitatges tant de lloguer, com de compra.  

Així doncs, avís per a navegants. Els errors comesos en el 

passat no es poden tornar a repetir. No s’haurien de repetir 

i no hi ha dubte que sovint som donats a oblidar amb massa 

rapidesa d’on venim i el camí que hem hagut de recórrer fins 

a poder treure una mica el cap del fons del pou.     

Ca n’Oriac és de primera

Diu Quico Díaz que li devia un ascens a Ca n’Oriac i el deute 

ha estat saldat. L’entrenador del Sabadell Nord i els seus nois 

han assolit un històric ascens a Primera Catalana. Han estat 

el millor equip del grup. Sense fer massa soroll, des de la hu-

militat i el treball, i demostrant que el futbol encara ens fa, de 

tant en tant, senyals que ens demostren que tot és possible. 

Fins i tot allò que costa d’imaginar o somiar.

Amb aquest ascens el Sabadell Nord es converteix en la 

referència del futbol modest de la ciutat. Un exemple per a 

la resta de clubs que de nord a sud i d’est a oest treballen de 

manera incansable per mantenir viva una flama que va més 

enllà de l’esport. Parlem de treball d’integració, de cohesió i 

d’ànim de pertinença al territori.

La Grossa ha caigut aquest vegada al nord, a Ca n’Oriac. Pe-

rò aquest no ha de ser més que l’exemple a seguir per a tots 

els altres i l’estímul per a tots aquells que algun cop, potser 

massa sovint, han pensat en abaixar els braços i deixar-ho 

estar. Moltes felicitat, Norte!

Optimisme prudent 
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En marxa el judici 
del cas SMATSA
El govern confia en l’arxivament de la causa al·legant 
que compleix amb el deure de fiscalitzar el servei

KareN Madrid  

@KMadrid_ribas 

E
ls jutjats de Sabadell han 
acollit aquesta setmana 
les primeres declaracions 

per l’anomenat cas SMATSA, en 
què estan sent  investigats per 
un suposat delicte de prevarica-
ció l’alcalde de Sabadell, Maties 
Serracant, el regidor de Serveis 
Centrals, Lluís Perarnau, el regi-
dor d’Espai Públic, Xavi Guerre-
ro, l’exregidor de la Crida  Albert 
Boada, l’assessor extern Jordi 
Colomer i tres tècnics munici-
pals. El primer en declarar da-
vant del jutge, dimarts, va ser 
Perarnau, que abans d’entrar a la 

sala va rebre el suport d’una tren-
tena de persones concentrades a 
l’exterior de les instal·lacions de 
l’Eix Macià. A la sortida, el re-
gidor  va assegurar tenir bones 
sensacions: “Ha anat bé perquè 

crec que he deixat clar que aquest 
govern està fent els deures que té 
com administració de controlar 
una concessió”. Dos dies després, 

passava pels tribunals Guerrero, 
que lamentava que “aquesta és 
una situació absurda”. Tot i ai-
xò, també insistia que no atura-
rà l’objectiu de garantir que “els 
diners dels ciutadans serveixin 
per tenir la ciutat neta i amb les 
deixalles recollides”. La tanda de 
declaracions la tancarà, el 31 de 
maig l’alcalde.  Des del govern 
municipal confien en el sobrese-
ïment d’aquesta causa, oberta ar-
ran de la querella presentada per 
la concessionària del servei de 
neteja viària el mes de juliol com 
a resposta als expedients oberts 
per Ajuntament i de les “falsedats 
que s’han dit en relació al servei”, 
segons la visió de l’empresa.

Perarnau entrant als Jutjats 

de Sabadell  | Roger Benet

K.M.

L
’Hospital de Sabadell ha 
obert un expedient a tre-
balladors d’Urgències per 

una possible “acció inadequada”. 
Els empleats haurien celebrat 
una festa d’acomiadament d’uns 
companys en horari de feina, que 
hauria acabat amb treballadors 
en estat d’embriaguesa. Una 
comissió interna decidirà si cal 
emprendre accions disciplinàries 
contra ells i si la seva actuació va 
afectar el funcionament del ser-
vei. Tot i això, des del Taulí han 
tret importància als fets i asse-
nyalen que mitjans com Crónica 
Global els han volgut magnificar.

El Taulí 
expedienta 
treballadors 
d’Urgències
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El servei es va 

començar a provar 

al setembre

expansió: “Des que s’està donant 
a conèixer, s’està notant molt 
que ha incrementat la demanda 
i que els horaris cada cop estan 
més plens. El servei està creixent 
molt”. Per acabar de donar-li tot 

El Servei d’Atenció LGTBI 
es presenta en societat
L’equipament informa i acompanya persones LGTBI, familiars i professionals

Pere Gallifa  

@Pere_Gallifa

E
l 6 de juny es presenta-
rà el Servei d’Informa-
ció, Atenció i Acompa-

nyament LGTBI de Sabadell. 
Es tracta d’un equipament que 
va arrencar el mes de setembre 
com a prova pilot i que des del 
febrer funciona amb normali-
tat. El servei integral que ofereix 
consisteix en l’assessorament de 
persones LGTBI i també els seus 
familiars i professionals que s’hi 
puguin vincular, com ara mes-
tres. Sara Barrientos, respon-
sable de l’atenció als usuaris, 
assegura que el servei està en 

Sabadell té a punt el nou Servei 

d’Atenció LGTBI   | Roger Benet

Acte central de la Festa Gran al 

Teatre Principal  | Roger Benet

P.G.

A
quest dilluns s’ha do-
nat el tret de sortida 
a la Festa Gran, la set-

mana dedicada a la tercera edat. 
L’actriu Amparo Moreno ha estat 
l’encarregada de llegir el pregó 
inaugural, en el qual ha fet una 
intervenció combinant poesia, 

Avui se 
celebra el Dia 
de l’Àfrica

Cantem Àfrica és un 

concert solidari impulsat 

per la Fundació MAÍN i 

l’Associació Afrocatalana 

D’Acció Solidària, en el 

qual participaran més de 

300 nens i nenes de la 

ciutat. El concert tindrà 

lloc aquest matí (diven-

dres), a dos quarts d’onze, 

a la plaça de Sant Roc, i 

servirà per commemorar a 

nivell local el Dia Mundial 

de l’Àfrica, que com és 

habitual se celebra cada 

25 de maig. El projecte 

compta amb la participa-

ció de sis escoles sabade-

llenques.

Els alumnes 
d’A-cordant, a 
la Faràndula

El pròxim 8 de juny, els 

alumnes del programa 

A-cordant, destinat a 140 

infants de primària de les 

escoles Joaquim Blume i 

Agnès Armengol de Sa-

badell, tocaran en l’últim 

concert de la temporada 

de l’OSV. En concret, 

demostraran totes les 

habilitats apreses al llarg 

aquest curs interpretant 

Txaikovsky Vs Dr. Zhiva-

go. Com explica la cap 

d’estudis del Joaquim 

Blume,  Eva Ruiz, “l’A-cor-

dant permet a les famílies 

accedir a aquestes disci-

plines”.

nOtíCIES 
bREuS

humor i música, ja que ha acabat 
cantant Tres cosas hay en la vi-
da, tot i que n’ha matisat el con-
tingut: “La cançó està molt bé, 
però no són tres coses, són qua-
tre, salut, diners, amor i humor”.

Bona part dels continguts de 
la festa són de caràcter cultural: 
pel·lícules, recitals de poesia i 
concerts. Un dels plats forts de 

la setmana ha estat la represen-
tació de l’obra teatral Ai, carai!, 
de Benet i Jornet. Altres actes 
destacats han estat la conferèn-
cia del filòsof Francesc Torralba 
i el matí tecnològic.

Aquest cap de setmana hi hau-

rà les últimes activitats: un con-
cert de corals, una mostra d’acti-
vitats i manualitats i una ballada 
de sardanes i zumba per cloure la 
setmana.

l’impuls que es mereix, una de les 
activitats en el marc de la campa-
nya Ventilem armaris, que va co-
mençar el 17 de maig, Dia contra 

la LGTBIfòbia, és la presentació 
del servei. “Farem una jornada 
de portes obertes dividida en du-
es parts. Al matí anirà adreçada 
als professionals i, a la tarda, a la 
ciutadania en general. Explica-
rem el servei, la llei que defensa 
els drets de les persones LGTBI i 
tot el que es fa en l’àmbit muni-
cipal”, ha detallat Barrientos. Les 
activitats de la campanya s’allar-
garan fins al 28 de juny, Dia de 
l’Orgull LGTBI.

Aquesta és la 
setmana de la 
Festa Gran
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10h del matí des del Parc Taulí 
amb un recorregut previst de 4,2 
quilòmetres, una distància assu-
mible per tots els públics, ja sigui 
corrent o caminant.

La darrera edició del Sabadell 
corre pels nens va reunir més de 
4.200 persones. L’objectiu d’en-
guany no és un altre que el d’aug-
mentar aquesta xifra d’inscrits i 
superar, si és possible, els 5.000 
participants. “Hem encarregat 
5.000 samarretes blaves per a 
la cita de diumenge i m’agrada-
ria que la ciutat em deixés mala-
ment i tornessin a faltar-ne”, ha 
subratllat Toni Valverde, un dels 
organitzadors de la cursa solidà-
ria. De fet, seran les inscripci-
ons les que marcaran els diners 
recollits aquest any. Els adults 
paguen deu euros per participar, 
mentre que els menors n’apor-

Sabadell tornarà a córrer 
pels nens diumenge
Els diners recaptats en la tercera edició de la cursa solidària 

serviran per renovar la planta de pediatria del Taulí

Núria García  

@NGarciaMatas

S
abadell viurà aquest diu-
menge una de les curses 
populars més especials 

de tot l’any: la tercera edició del 
Sabadell corre pels nens. La ini-
ciativa ha aconseguit fer-se un 
lloc entre les cites marcades en el 
calendari dels aficionats al run-
ning i bona part de l’èxit s’expli-
ca per la seva vessant solidària. 
Els organizadors de la carrera, 
l’Associació Báilale a la Vida i 
l’Hospital de Sabadell, dediquen 
els fons recollits cada any a una 
causa diferent, que en aques-
ta ocasió és la renovació de la 
planta de pediatria del Taulí, un 
projecte que s’ha batejat amb el 
nom d’Una onada de petits som-
riures. La cursa començarà a les 

ten cinc. De la mateixa manera, 
també hi ha una fila zero perquè 
tothom que vulgui fer una dona-
ció, tot i no córrer la cursa, pugui 
fer-ho. De fet, els patrocinadors 
de la iniciativa ja han fet la seva 
contribució a la causa i els or-
ganitzadors compten amb uns 
23.000 euros recaptats gràcies a 
ells. “Abans de fer inscripcions ja 
portem el mateix que l’any pas-
sat quan vam acabar. Hem tingut 
alguns patrocinadors forts com 
La Fundació La Caixa, Gàlvez, el 
forn de pa Valero... algunes em-
preses de Sabadell que, gràcies 
a la seva col·laboració, ja hem 
reunit uns 23.000 euros”, ha co-
mentat Valverde.

Tots els diners recaptats ani-
ran al projecte Una onada de 
petits somriures, que consisteix 
en la remodelació de la planta 
de pediatria de l’hospital de sa-
badellenc  per convertir-la en 

un fons marí de fantasia i joc. 
Entre les actuacions previstes, 
que tenen un cost aproximat de 
400.000 euros, hi ha la renova-
ció del mobiliari de les habitaci-
ons per fer l’estada a l’hospital 
més comfortable, la reforma de 
les instal·lacions i la integració 
de jocs i passatemps en el terra 
i les parets. L’objectiu és reduir 
l’ansietat i l’angoixa dels nens 
ingressats al Taulí, ajudar-los en 
la seva recuperació i oferir-los 
espais més propers i familiars. 
Fins al moment, la campanya ha 
recaptat gairebé 68.000 euros. 
Amb l’objectiu de fer l’aportació 
més gran possible, Valverde ha 
animat tothom a participar a la 
cursa de diumenge: “Que no hi 
falti ningú perquè tots tenim un 
nen molt a prop, ningú no pot dir 
que no va amb ell”.

Imatge del Sabadell corre pels nens 

de l’any passat  | Roger Benet

Alegria de l’última cursa | Roger Benet

AVAN té 24 places 

noves  | Pere Gallifa

N.G.

L
’Associació Vallès Amics 
de la Neurologia (AVAN) 
ja compta amb les 24 

places públiques promeses pel 
govern tripartit que depenen 
d’Afers Socials. De moment, el 
Departament només en subven-
ciona dues, mentre que els usu-
aris que optin a la resta hauran 
d’avançar els diners, uns 800 
euros al mes, que seran abonats 
per la Generalitat a final de 2019. 
“El problema és que si ens ve 
gent nova que s’ajusta a la plaça 
pública, no poden regularitzar 
el pagament d’aquests diners 
fins al tercer trimestre de 2019”, 
diu la presidenta de l’AVAN, 
Cristina Urriza. La bona notícia 
contrasta amb el fet que encara 
estiguin sense concertar les 32 
places que pengen de Salut i que 
es van posar com a condició per 
finançar el local de l’entitat al 
carrer Estrella, al Centre. Urriza 
no és gaire optimista en relació 
a aquestes places, sobretot per la 
situació del que podria ser con-
seller de Salut, Toni Comín, que 
és a Brussel·les: “Molt optimista 
no sóc perquè quan hi ha hagut 
un govern estable no hem avan-
çat molt. Ara que sembla que 
la qüestió està més complicada 
sembla que ha de ser més difícil. 
En tot cas, nosaltres lluitarem 
per aconseguir-ho”. 

Més places 
públiques al 
centre Avan
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Les festes majors 
esclaten a la ciutat
Aquest cap de setmana és el torn de Nostra Llar i la Concòrdia, 

mentre que diumenge va acabar la de La Creu Alta

lem que aquest vincle sigui la con-
vivència”, ha argumentat García. 
El pregó de la festa anirà a càrrec 
de la periodista de Ràdio Sabadell 
i veïna del barri, Raquel Garcia, 
que ha explicat que “em fa espe-
cial il·lusió, perquè és el barri que 
m’ha vist néixer i créixer.  Espero 
estar a l’altura”.

Pere Gallifa  

@Pere_Gallifa

A
quest cap de setma-
na no hi ha excusa per 
quedar-se a casa, ja 

que tant el barri de Nostra Llar 
de Sant Oleguer com el de la Con-
còrdia estan de festa major. Amb-
dues celebracions duraran tres 
dies i estan repletes d’activitats 
per a tots els gustos. L’Associació 
de Veïns de Nostra Llar presenta, 
com a novetat d’enguany, una pa-
ella popular per a 150 persones, 
un format diferent del que es feia 
en edicions anteriors, quan eren 
els mateixos veïns els que havien 
de portar la paella de casa. “Hem 
volgut provar d’unificar-ho, fent 
una paella participativa, perquè 
tothom mengi d’aquesta. A més, 
només amb l’olor de sofregit ja vas 
animant el barri”, han comentat 
entre rialles Isabel Pujadas i Paco 
García, de l’Associació de Veïns, a 
Al Matí de Ràdio Sabadell. També 
destaquen les activitats infantils, 
que prendran tot el protagonis-
me del dissabte a la tarda i tot el 
diumenge. Aquests actes adreçats 
a la canalla és una manera d’unir 
el barri, el qual està notant l’arri-
bada de moltes famílies joves. “La 
població infantil a la zona està 
creixent i volem que des de petits 
vagin vivint el barri. Si abans el 
nexe d’unió era la fàbrica, ara vo-

Si tenim més a prop la Concòr-
dia, el cap de setmana també es 
presenta ben complet. Enguany 
torna la festa major, que signaran 
els més joves i veterans del barri. 
“És un compartir experiència i re-
cursos. Des de l’esplai no podríem 
fer un programa tan ampli ni arri-
bar a tanta gent com fan els veïns, 
i ells també es beneficien de totes 
les nostres activitats”, ha comen-
tat Pau Recio, del CAE La Llar del 
Vent. Entre aquestes activitats hi 
ha cinema a la fresca, gimcanes, 
jocs pels infants o la cercavila 
gegantera. “És l’únic dia de l’any 
en què surten els cinc gegants del 
barri, ja que normalment només 

traiem els nous. Però també hem 
convidat la resta de colles sabade-
llenques”, ha afegit Recio. Altres 
activitats d’aquesta festa major 
seran el concert de tribut als Be-
atles, dinars i sopars populars, la 
fira solidària del Centre Cultural 
Can Borgonyó, la trobada de pun-
taires i diversos concerts per a 
tots els públics, entre altres.

Festa especial a La Creu Alta

La que ja ha posat el punt final a la 
celebració és la festa major de La 
Creu Alta, la primera en què forma 
part del catàleg del Patrimoni Fes-
tiu de Catalunya. La música ha pa-
rat, els correfocs s’han apagat i els 
carretons tornen a estar guardats. 
En total, 110 actes organitzats per 
l’Associació de Veïns i totes les 
entitats d’un barri que ha sortit 
quatre dies de festa. Molts mesos 
de feina que, per al president de 
l’entitat, Rubén Cantó, han valgut 
la pena, perquè la festa ha estat un 
èxit malgrat els episodis de pluja 
del cap de setmana. “Tot ha anat 
més o menys bé, a excepció de la 
bicicletada, que s’ha hagut d’anul·-
lar. Els carretons i l’Esbart han tin-
gut molta afluència de gent i una 
de les que ha rebut més assistents 
és l’exposició Gent del barri”, una 
mostra que recull informació dels 
anys 80 i, per primer cop, s’ha ex-
posat al mig del carrer.

Responsables de les Festes Major 

de Nostra Llar de Sant Oleguer 

i la Concòrdia  | Roger Benet

La Creu Alta va viure la seva primera 

Festa Major com a Patrimoni Festiu 

de Catalunya  | Roger Benet

10 anys de 
la patrona 
del Vallès

El passat cap de setmana, 

un miler de persones van 

assistir al Santuari de la 

Salut per commemorar 

el desè aniversari de la 

verge com a patrona de 

la Diòcesi del Vallès. El 

bisbe Sainz Meneses va 

ser l’encarregat d’oficiar 

la cerimònia, “és un mo-

ment de consolidació per 

a la Diòcesi, perquè són 

els nostres 10 anys. Hem 

de compactar-nos i donar 

un nou impuls evange-

litzador”, va declarar el 

bisbe.

una romeria 
passada 
per aigua

L’Agrupació Andalusa 

de San Sebastián de los 

Ballesteros va celebrar la 

seva tradicional romeria 

per Sant Isidro Labrador. 

1.500 persones, muntades 

en 30 carrosses i vestides 

de sevillanes i camperos, 

van participar en la comi-

tiva, que va creuar tota 

la ciutat. Finalment, van 

arribar al bosquet de Sant 

Julià d’Altura per dinar i 

ballar. La pluja que va fer 

acte de presencia diumen-

ge a la tarda no va poder 

aigualir la festa.

4.500 persones 
a la nit dels 
Museus

Els cinc museus sabade-

llencs van celebrar la Nit 

dels Museus, en la qual 

hi van participar 4.500 

persones entre les vuit i 

les dotze de la nit. “Estem 

molt contents perquè hi 

va haver un flux continu 

de persones des de la 

tarda i fins a la mitjanit. 

Un flux que no és el comú, 

amb un públic conscient 

d’allò que es feia i de 

l’horari tan especial de 

l’activitat”, va declarar En-

gràcia Torrella, directora 

del Museu d’Art.

nOtíCIES 
bREuS

Les celebracions 

busquen la 

coneixença i 

convivència 

entre veïns
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Ensenyament 

implantarà 29 

cicles nous el 

curs que ve

demanda de diferents sectors. En 
total, a l’FP s’oferiran 139 títols 
i 37 adaptacions de 24 famílies 
professionals diferents; 54 de 
grau mitjà i 85 de grau superior.

El cicle de grau superior d’Au-
diologia Protètica està orientat a 
crear especialistes en construir, 
reparar i adaptar pròtesis per a 
persones amb deficiències audi-
tives. A més, també obre les por-
tes als estudiants a convertir-se 
en tècnics de mesura del nivell 
de soroll o en audiometristes. 
Per això, ofereix més de 1.600 
hores de classes d’electrònica 
aplicada, acústica, elaboració de 
pròtesis i comunicació verbal, 
entre d’altres; uns coneixements 
que es complementaran amb 
prop de 400 hores de pràctiques 

L’Institut Castellarnau incorpora 
nou cicle formatiu dual
El centre de referència en formació professional de la ciutat serà el primer 

institut públic català en oferir el cicle d’Audiologia Protètica

KareN Madrid  

@KMadrid_ribas

L
’Institut Castellarnau serà 
el primer centre públic de 
Catalunya en oferir el ci-

cle de grau superior d’Audiologia 
Protètica. Les instal·lacions de 
referència en formació profes-
sional de Sabadell incorporaran 
el nou cicle el curs que ve per 
tal de garantir l’oferta formativa 
d’aquesta especialitat de l’àmbit 
de la salut al Vallès i el seu en-
torn, ja que fins ara només s’ofe-
ria aquesta formació en dos cen-
tres privats de Barcelona. Aquest 
és un dels 29 nous cicles forma-
tius que Ensenyament implan-
tarà el curs que ve a diferents 
punts del territori per atendre la 

Exterior de l’IES Castellarnau  | Cedida

en empreses. Amb tot, segueix el 
model de formació dual que s’es-
tà fomentant a tots els centres 
per tal que els nous professio-

nals coneguin les necessitats de 
les companyies d’aquet àmbit de 
treball. 

Tot esta preparat per el que el 
nou cicle arrenqui el curs 2018-
2019 en horari de matí amb els 
primers alumnes inscrits, i de ca-
ra al curs següent oferirà primer 
i segon. El termini de preinscrip-
ció per a l’estrena del nou curs 
s’obrirà el pròxim dimarts 29 
de maig i s’allargarà fins al 7 de 
juny. La preinscripció dels cicles 
de grau mitjà, per la seva ban-
da, ja estan en marxa i estaran 
oberts fins al 29 de maig.
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Reflexionant, en antena, sobre 
el moment polític, compara la si-
tuació actual amb la dictadura que 
va viure quan militava al PSUC: 
“Si quan anava pel carrer m’en-
ganxaven amb la propaganda, em 
torturaven i em feien cantar, això 
ja ho sabíem. I ara, què passarà? 
No ho sabem. Són capaços de tot”. 
En referència a l’espai polític que 
ocupa ara el partit comunista, afir-

Feliu Formosa, 
l’home de la paraula
Aquest sabadellenc ha estat reconegut i premiat com a traductor, 

dramaturg, poeta, professor d’art dramàtic i actor. I segueix produint

Pau duraN

F
eliu Formosa arriba als 83 
anys sense aturar la seva 
producció literària. Aquest 

2018 es poden trobar quatre nove-
tats editorials signades per ell, que 
van des de la poesia a la traducció. 
A les lleixes de les llibreries ja s’hi 
compten el poemari Papallona de 
l’ombra de Pagès Editors, un die-
tari titulat El present vulnerable 
de Núvol i una traducció d’una 
de les poetesses judeoalemanyes 
més destacades del segle XX, Else 
Lasker-Schüler, que permet llegir 
en català El meu piano blau amb 
edició d’Adesiara. També s’hi ha 
d’incloure el monogràfic sobre 
Formosa que publica el número IX 
de la revista El Procés. Formosa va 
ser convidat Al Matí de Ràdio Sa-
badell, on va repassar la seva tra-
jectòria vital i professional.

ma que està molt diluït dins l’espai 
dels comuns i creu que “s’haurien 
de mullar més”. Diu que “el procés 
català és una cosa que es cou des 
del 2010, quan vaig anar a la ma-
nifestació amb la meva néta, tot ai-
xò havia d’acabar amb alguna cosa 
grossa. Ara se n’ha de fer una altra, 
no sé quina”.

Durant l’entrevista Formo-
sa parla també de la seva relació 
amb Sabadell. De petit, abans de 
mudar-se a Barcelona, va viure 
a la casa pairal del carrer Raval 
de Fora. En aquest sentit esmen-
ta que ell és l’oncle de l’exregidor 
socialista Joan Manau. El poeta 
també recorda la seva relació amb 
Pere Quart, de quan tots dos eren 
a l’editorial Aymà.

La seva ha estat una feina de-
dicada a acostar la cultura ger-
mànica. L’any 2011 va ser premiat 

amb el premi Friedrich Gundolf a 
la difusió de la cultura alemanya 
a l’estranger. “He traduït coses 
molt diferents, des d’una tragèdia 
romàntica de [Heinrich von] Kle-
ist en vers fins als esquetxos del 
cabaretista Karl Valentin” explica. 
De fet, Formosa és el traductor 
català de Bertolt Brecht de qui ha 
transcrit de l’alemany tretze obres 
de teatre, cinc poemaris i dos as-
saigs. Considera que és una feina 
difícil “perquè sempre, sempre, hi 
ha una solució millor”.

A més, les seves dues filles han 
seguit les petjades de l’art i la tra-
ducció. Per exemple, Clara Formo-
sa publicarà a l’estiu la traducció 
catalana de les Cartes a Milena de 
Franz Kafka, de la qual el seu pare 
en fa el pròleg. Feliu Formosa tam-
bé avança que està treballant en un 
altre pròleg, el que li ha encarregat 
Isabel Casals, germana de Muriel 
Casals, sobre el seu pare, l’advocat 
i poeta sabadellenc Lluís Casals.

Formosa als estudis de Ràdio 

Sabadell  | Roger Benet

Formosa segueix en actiu als 

83 anys | Roger Benet

Rapunzel enamora a La 

Faràndula  | Roger Benet

P.d. 

Ú
ltimes representaci-
ons del text basat en 
el conte dels Germans 

Grimm, Rapunzel, la princesa 
perduda. Salvador Peig i Maria 
Pla han dirigit la novetat a la 
cartellera d’aquesta temporada 
que compta a escena amb una 
setantena d’actors de l’entitat, 
entre personatges de text i ba-
llarins. 

Precisament, Peig apunta que 
després “només faltaran els ‘fi 
de curs’ de la formació teatral”. 
Tot seguit es fa un homenatge a 
l’entitat a La Nit dels Musicals, 
on també se celebraran els 30 
anys del Teatre del Sol. Aquesta 
cita està inclosa en el programa 
del Fresc Festival i es farà el 24 
de juny. Tècnicament, es pot 
considerar que l’últim esdeve-
niment que estarà inclòs en el 
setantè aniversari de la Joventut 
de la Faràndula serà una repre-
sentació del premiat espectacle 
Mentiders. 

Per a Peig, la Joventut de 
la Faràndula “S’ha consolidat 
dins de la ciutat amb un public 
molt fidel”.

Rapunzel, un 
dels últims 
actes dels 70 
anys de la 
Joventut de 
la Faràndula

Formosa: “He 

traduït coses molt 

diferents, des d’una 

tragèdia romàntica 

fins als esquetxos 

del cabaretista 

Karl Valentin”
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cia, han canviat molt les coses, 
però als Estats Units fan servir 
una expressió: stay gold, mantin-
gues daurat, mantingues brillant, 
mantingués l’essència”. El grup 

Gold o l’essència 
dels Wild Goats
Els banda sabadellenca presenten el disc avui 

divendres 25 a la Sala Luz de Gas (21:30h)

aleix Graell  

@aleixGNN

E
ls Wild Goats llençen 
Gold, set cançons que 
mostren les seves arrels 

més funk i rock, o com ells di-
uen, un treball basat en la seva 
essència. El compacte neix de 15 
dies de feina als estudis Casafont, 
a La Valldora, al Solsonès, i sota 
la producció de Sergi Torrecillas. 
I el títol? “Es remonta a una ex-
pressió d’una pel·lícula que es 
diu The Outsiders, Rebeldes en 
castellà”, diu el Pere Martí, can-
tant del grup. Martí afegeix que 
“aquest disc és la nostra essèn-

Imatge promocional dels Wild 

Goats   | Rosa Borrell Carreras

Pajares acompanyada del seu 

equip artístic   | Roger Benet

a.G.

L
’actriu i cineasta Mari Cielo 
Pajares presenta a l’acadè-
mia de Belles Arts de Sa-

badell la mostra fotogràfica Cor, 
Memento, Mor i s’hi estarà fins 
dissabte 26 de maig, quan marxa-
rà cap a galeries de Nova York, Los 

Marina Rossell 
actua a la 
Cava urpí

La cantant barcelonina 

presenta aquest diumen-

ge 27 a les 7 del vespre 

un espectacle basat en el 

seu cançoner més tra-

dicional però en el qual 

també oferirà el públic  

cançons del nou treball 

que ha de veure la llum a 

l’estiu. No podran faltar 

també les melodies més 

clàssiques del seu disc 

amb el francès Georges 

Mustaki. Les entrades es 

poden comprar per inter-

net o de forma presencial 

a la recepció de l’Hotel 

Urpí.

Mentiders 
recull 25 
premis de 
teatre
El muntatge estrenat el 

2016 ha recollit més d’una 

vintena de guardons 

en concursos de teatre 

amateur de Les Franque-

ses del Vallès, Olesa, Sant 

Feliu de Guíxols, Canet 

de Mar i l’últim cap de set-

mana a Calella. Entre els 

premiats hi ha els actors 

de l’obra, la companyia o 

la direcció que des de la 

primera funció ha capi-

tanejat el sabadellenc 

Albert Gonzàlez. L’obra 

es podrà veure per últim 

cop el 24 de juliol dins 

del programa del Fresc 

Festival.

nOtíCIES 
bREuS

Àngeles o Barcelona. En total són 
tretze fotografies contemporànies 
protagonitzades per l’actriu que 
pretenen explicar com ha viscut 
les ruptures sentimentals. A la pri-
mera línia hi és ella mateixa, amb 
tota la cruesa de la imatge: “Quan 
la gent em veu penjada del coll, 
ho estava de veritat, sense arnès, 

ha incorporat el piano de Mar Vi-
laseca i una nova veu amb Bernat 
Tortajada, a més també han can-

viat la bateria de Manel Dalmases 
per David Gimeno. Tot era part 
d’un “pla malèfic” del Lluís Bor-
rell, el baixista de la banda. “Anà-
vem quedant fent cançons (amb 
el Lluís) a part de Wild Goats i lla-
vors em va dir, vine que gravarem 
el disc. Hi ha una de els cançons, 
Sins, que era una col·laboració jo 
no estava al grup, al final vaig pu-
jar allà em va agradar molt l’am-
bient i m’hi vaig quedar”, explica 
el propi Tortajada. El grup avisa 
que aquesta és només una pri-
mera passa i que ara ja treballen 
amb la composició de nous temes, 
“una cosa que no té res a veure”, 
ha sentenciat Borrell.

Cor, Memento, Mori
L’actriu Mari Cielo Pajares ha escollit Sabadell per 

inaugurar la seva exposició fotogràfica

i quan em desmembre, hi havia 
quatre persones estirant-me amb 
cordes. Per mi ha estat una mena 
de teràpia, ha dit Pajares al Notí-
cies Migdia de Ràdio Sabadell. 
Durant tot el procés creatiu s’ha 
rodejat d’un entrenador personal 
i, a més, ha gravat un documental 
perquè l’acció creativa -que nor-
malment queda en l’anonimat de 
l’artista- podrà veure’s durant l’ex-
posició. “Després d’una ruptura 
una part d’un sempre mor, perquè 
et costa tornar a confiar o sembla 
que ens falta un braç o una part de 
nosaltres mateixos quan aquella 
persona ja no hi és. No tornes a ser 
la mateixa persona i reneixes”.
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AbRIL 2018

Petits a la cuina. Taller. 

Dimecres (18 h) Fins 

el 30 de maig. Espai 

Cultura Fundació 

Sabadell 1859

Kedades per teixir. Cada 

divendres a les 17.30 h. 

Biblioteca de La Serra

Sabadell i la indústria. 

Exposició. Fins el 

dimecres 30 de maig. 

Biblioteca Vapor Badia

ballada de 

Sardanes. 27 de 

maig a les 18.30 

h. Plaça del Gas

Activitats Espai natura 

Fundació Sabadell 1859. 

Diumenges (excepte 

agost).Masia de Can Deu

touch, de Joaquim 

Chancho. Exposició. Fins 

el 28 de juliol. Galeria Sis

Rapunzel, la princesa 

perduda. Teatre. 

Dissabte 26 (18 h) 

Diumenge. 27 (12 h i 

18 h). La Faràndula

Follies. Teatre 

musical. 25, 26 i 27 

de maig i 7, 8, 9 i 10 

de juny. Dj i dv: 21.30 

h / Ds i dg: 20 h. 

Espai Cultural Àgora

torneig Playstation. 

Divendres 25 de maig, 

de 18.30 a 20 h. Espai 

Jove Doctor Plans

Visita guiada al 

museu de l’ICP. 

Reserva prèvia. 27 

de maig a les 11.30 

h. Institut Català 

de Paleontologia 

Miquel Crusafont
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Els esports d’aigua 
tornen a regnar a la 
Festa de l’Esport
adriáN arroyo @adriaN_arroyo 

 

Tres waterpolistes, dos nedadors i un triatleta evidencien un cop més 

el potencial de l’esport aquàtic de la ciutat. Malgrat tot, el guanyador 

de les dues últimes edicions, David De la Cruz, no procedeix 

d’aquest món, i enguany aspira a revalidar el títol d’esportista més 

destacat de Sabadell. Una desena d’esportistes competeixen per 

endur-se el pròxim divendres dia 1 el premi gran de la Festa de 

l’Esport. Una edició que, un cop més, demostra la riquesa del nostre 

esport. Aquests són els 10 finalistes de la 65a Festa de l’Esport.

Pere Alcázar. Amb només 15 anys ja és campió 
de Catalunya sub-18. El billarista també ha 
guanyat la Nations Cup a Malta i ha acabat 
segon al Catalunya Pool Festival sub-23.

Aleix Gómez. Consolidat al primer equip del 
Barcelona Lassa d’handbol, ha guanyat el 
Mundial júnior, la Lliga Asobal, la Supercopa 
i la Super Globe entre d’altres èxits.

Miquel Blanchart. En la lluita per ser al 
Mundial de Hawaii, el triatleta va ser tercer al 
Mig Ironman de Mallorca i quart a l’Ironman 
de Maastricht, Barcelona i Mar del Plata.

Judith Forca. L’esquerrana ha estat plata a 
Budapest 2017 amb la selecció espanyola i 
s’ha endut el titol de lliga, Copa de la Reina 
i Supercopa amb el Natació Sabadell.

Álex Llamas. Forjat al Natació Sabadell, l’ara 
jugador d’elit a l’Osasuna Magna ha estat 
internacional juvenil i capità de la selecció 
catalana campiona estatal sub-19.

Marc Sánchez. Primer lloc del mallorquí del 
CNS a l’Estatal absolut, segon a la Flanders Cup 
(Amberes) i l’Open Mediterranée (Marsella) 
i quart a l’Europeu de Copehague.

Mati Ortiz. Habitual al podi de la Festa, la 
sabadellenca ha estat un any més puntal 
defensiu a la selecció subcampiona del món i 
l’Astralpool, guanyador de tot a casa nostra.

David De la Cruz. Abans de fitxar per l’Sky de 
Froome, el de Campoamor va guanyar una 
etapa a la Paris-Niça i una a la Itzulia. Entre 
d’altres, va participar al Mundial de Bergen.

Óscar Salguero. El nedador paralímpic d’Els 
Merinals, tercer a l’última Festa de l’Esport, 
s’ha proclamat a Mèxic campió del món als 
100 braça i ha estat bronze als 200 estils.

Laura Ester. A més de tots els títols 
col·lectius, la portera de l’Astralpool ha rebut 
els premis de millor portera del Mundial de 
Budapest i millor waterpolista europea.
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La JAS busca el triplet en una 
final amb tres nouvinguts
L’Esgrima Jaume Viladoms, l’Escola Pia i el Futbol Sala Sabadell Femení 

ocupen els llocs de la UES, el Can Rull RT i l’Unisub de l’any passat

El podi de l’última edició el van formar 

per aquest ordre la JAS, la UES i el 

Tennis Sabadell  | Roger Benet

El Memorial 

Joaquim 

Gorgori és per 

al fotoperiodista 

Jaume Marco

Foto dels campions de l’última 

edició | Roger Benet

Una Festa que demostra la riquesa 
i el futur de l’esport de casa nostra
Una desena de guardons de tota mena complementen els tradicionals 

premis de millor esportista i entitat esportiva de l’últim any

a.a.

L
a Festa de l’Esport inclourà 
-com és habitual- tots els 
punts de vista de l’esport 

local. Per exemple, el de la histò-
ria. La gala servirà per reconèixer 
la vinculació amb l’esport durant 
anys de Francesc Urpí, Joan Ca-
pell i el Panathlon Club Sabadell 
amb el premi Fundació Club Na-
tació Sabadell. També seran pro-
tagonistes, enduent-se el Premi 
Banc Sabadell, el Club Gimnàs 
Llenas pel seu mig segle de vida 
i el Futbol Sala Sabadell Femení i 
l’Adells pel 25è aniversari.

El futur també es valora amb 
el Premi a la Projecció Esportiva 
per als esportistes Marc Tomey, 
Gisel·la Farré, Aina Oliván, Em-
ma García i Carles Díaz; el Pre-
mi El Corte Inglés a la promoció 
de l’Esport per a la Unió Excur-

seva integració social a través 
de l’esport, mentre el Premi a la 
Promoció de l’esport per a disca-
pacitats psíquics és per a Xaloc, 
Andi Down Sabadell, Adells, Ci-
po i Taina. La tercera edició de 
La Llanera Trail, organitzada per 
la UES, s’enduu el Premi Snoo-
ker, el Premi Abant.net Premis 
i Publicitat a la tasca arbitral és 
per a Daniel Guirado i el XXIX 
Memorial Joaquim Gorgori i 
Pardellans és per al fotoperio-
dista i president del Motor Club 
Sabadell, Jaume Marco.

sionista, el Can Rull Rómulo 
Tronchoni, el Creu Alta Sabadell 
Bàsquet, l’Associació Esporti-
va Can Deu, el Sant Nicolau, el 
Balonmano Pau Casals, Falcons 
Sabadell, Escola de Futbol Sa-
badell, la Societat Coral Colon i 
el Club Gimnàstic Catalunya; o 
el Premi a la Promoció de l’Es-
port, lloant la tasca l’últim curs 
de les AMPA del Col·legi Sagrada 

Família, Escola Can Llong i Nos-
tra Llar, els Instituts Pau Vila i 
Vallès, i també la de Marc Com-
pany.

La integració, l’arbitratge, 
els esdeveniments esportius i el 
periodisme completen el llistat 
de premis. El Centre d’Esports 
Sabadell serà reconegut per la 

a.a.

L
a gala del divendres 1 de 
juny serà el punt àlgid 
d’una setmana farcida 

d’activitat. “Enguany creixem i 
ens expandim més”, diu la regi-
dora d’Esports, Marisol Martí-
nez. Set seran els eixos d’actu-
ació respecte als cinc de 2017, 
amb zones com l’Eix Macià que 
s’hi afegeixen. El Parc Catalu-
nya acollirà el diumenge dia 3 
exhibicions i tallers de tot ti-
pus. A l’Antiga Fundació Caixa 
Sabadell es faran xerrades amb 
Ona Carbonell, Joan Golobart 
o Nacho Solozábal de ponents 
del Laboratori d’Idees. Es man-
té la Fotografia dels Campions, 
la Diada de l’Esport Escolar a 
l’estadi Josep Molins o la Fira 
d’Entitats dissabte 2 amb una 
quarantena de carpes. L’agenda 
de la Festa de l’Esport d’aquest 
any s’allarga del 28 de maig al 
3 de juny.

Les activitats 
esportives 
s’expandeixen 
per tota la 
ciutat

adriáN arroyo @adriaN_arroyo

Els dos últims guardons d’entitat esportiva més 

destacada han anat a parar a les vitrines de la 

JAS. Repetirà victòria? Aquestes són les 10 enti-

tats que han passat el tall i aspiren el divendres 

dia 1 de juny a endur-se el premi:  

1. Joventut Atlètica Sabadell. 2. Club d’Esgrima 

Sabadell – Jaume Viladoms. 3. Centre d’Esports 

Sabadell F.C. 4. Futbol Sala Sabadell Femení. 5. 

Club Grups Arrahona Futbol Sala. 6. OAR Gràcia 

Sabadell. 7. Motor Club Sabadell. 8. Club Espor-

tiu Escola Pia Sabadell. 9. Club Tennis Sabadell. 

10. Cercle Sabadellès 1856.
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cres amb un alt pressupost”, resu-
meix el de Torrent.

Planificant el Sabadell 18/19

Seligrat, tot i que la temporada ja 
ha finalitzat, encara no ha marxat 
de vacances. A partir d’ara té l’ob-
jectiu de confeccionar la plantilla 
del Sabadell 18/19. “La clau de 
l’èxit d’una temporada és la pla-
nificació. Si planifiques bé, pots 
arribar a l’èxit més fàcilment, si 
no ho fas, és igual que entrenis 
i treballis molt, que no tindràs 
èxit”, resumeix. El de Torrent, 

Seligrat demana un 
Sabadell més ambiciós
El tècnic del Centre d’Esports Sabadell no vol una temporada com la 

que s’acaba d’acabar, i tampoc assegura “al 100%” la seva continuïtat

Marc PijuaN  

@MarcPijuaN

E
l tècnic del Sabadell vol 
fer una passa endavant la 
pròxima temporada. El de 

Torrent diu que vol “un Sabadell 
més ambiciós, i no lluitant per 
mitja taula”, com enguany. Un 
Toni Seligrat que no assegura la 
seva continuïtat al 100%, “per-
què en el món del futbol mai saps 
què pot passar”. Ara bé, el tècnic 
afirma que la seva intenció i pre-
disposició és complir el seu con-
tracte. Les paraules del tècnic, a 
l’Hotel Suís de Ràdio Sabadell, 
també serveixen per entendre 
el Sabadell que ve, un equip que 
dependrà de l’economia del club. 
“El pressupost d’una entitat és di-
rectament proporcional al repte 
i l’ambició que tinguis. No pots 
plantejar reptes molt ambiciosos 
amb pocs diners, i a l’inrevés, no 
et pots plantejar objectius medio-

però, dóna pistes: “La meitat de 
plantilla ha de continuar, aquesta 
és la previsió”. S’espera un estiu 
força tranquil.

El paper dels cedits, els joves 

i l’afició

“Estic decebut i esperava molt 
més dels cedits. No només pel seu 
rendiment esportiu, també per la 
seva actitud”, subratlla. Seligrat 
reconeix que de cara a la pròxima 
temporada han d’intentar millo-

rar en les cessions, ja que l’ex-
periència d’enguany no ha estat 
positiva. Dels joves diu que “han 
tingut una actitud excel·lent i han 
treballat molt bé al llarg de l’any”, 
però també fa una reflexió en veu 
alta: “Hem de decidir si volem 
un Sabadell millor a la classifica-
ció o més social amb gent jove i 
de casa”. De l’afició només en té 
bones paraules, perquè “han va-
lorat l’esforç, compromís i ganes 
de l’equip. Estic encantat”, sen-
tencia.

Seligrat, protagonista a 

l’Hotel Suís | Pau Vituri

Felipe amb el trofeu atorgat 

per l’audiència de Ràdio 

Sabadell | Pau Vituri

Felipe Sanchón es vol quedar 
al Centre d’Esports Sabadell 
una temporada més
El davanter de Sant Boi admet que s’ha de parlar amb el club, però 

que l’objectiu és arribar a un acord per seguir vestint l’arlequinada

M.P.

F
elipe Sanchón vol seguir 
una temporada més al 
Centre d’Esports Saba-

dell. El jugador de Sant Boi diu 
que aquestes pròximes setmanes 
seran determinants per confirmar 
la seva continuïtat, o no, a l’enti-
tat arlequinada. Ara bé, Felipe es 
vol quedar, i el club vol que Felipe 
es quedi. “Les dues parts volem el 
mateix. Encara hem de parlar, pe-
rò jo crec que es podrà fer”, asse-
gura el jugador. L’afició (sembla) 
pot estar tranquil·la.

Un Felipe que ha fet balanç de 
la temporada i del futur de l’equip. 

Formentera, al Municipal de Sant 
Francesc, va ser el més complicat 
de la temporada, perquè “sabíem 
que perdre allà ens complicava 
molt les coses, sobretot perquè 
després havíem de jugar contra el 
Mallorca”. Per contra, recorda que 
la victòria contra l’Elche els va fer 
somiar amb el play-off, malgrat re-
conèixer que “hem fet una tempo-
rada amb alts i baixos, que no ens 
ha permès situar-nos a la part alta. 
No hem enllaçat victòries segui-
des, i així és complicat estar a dalt 
de tot”. El davanter, per cert, ha 
estat triat, segons l’audiència del 
Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell, 
millor jugador del Sabadell 17/18.

El de Sant Boi diu que els jugadors 
veterans, que tan bé han rendit en-
guany, han de seguir: “La veterania 
en aquesta categoria és primordi-
al. La Segona B és complicada. Els 
veterans sabem com n’és de dura, 
la categoria. La gent, a més, ha de-

“Estic decebut 

i esperava molt 

més dels cedits. 

No només pel 

seu rendiment 

esportiu, també per 

la seva actitud”

mostrat molt compromís. El pro-
jecte necessita gent així”, ha volgut 
remarcar Sanchón. El davanter ha 
reconegut que el partit contra el 

Aleix Gómez 
renova amb el 
barça Lassa

El sabadellenc Aleix Gó-

mez i el Barcelona Lassa 

d’handbol han fet oficial 

la renovació del contracte 

que unia les dues parts 

per a tres temporades 

més. L’extrem dret con-

tinuarà vestint els colors 

blaugrana fins al 30 de 

juny del 2021. L’ex del 

Gràcia, a més, ha estat 

convocat per disputar 

els Jocs del Mediterrani 

amb la selecció espanyola 

absoluta, que a partir del 

22 de juny se celebren a 

Tarragona.

L’Escola Pia 
a la Final a 
Quatre de 
Copa Catalunya
En un partit vibrant, con-

tra el Vacarisses, els esco-

lapis van accedir a la Final 

a la Quatre de Copa Cata-

lunya per primera vegada 

a la història. Els de Borja 

Burgos van classificar-se 

als penals per a un com-

petició que se celebrarà 

al mes de setembre. Per 

contra, la Pia ha vist com 

el Pallejà l’ha superat en la 

tercera posició a la lliga, 

deixant-lo sense disputar 

la Copa del Rei la pròxima 

temporada.

20è aniversari 
del Creu Alta 
Sabadell 
bàsquet
L’entitat sabadellenca que 

presideix Enric Campos i 

que coordina Agustí For-

rellat, celebra el seu 20è 

aniversari. Una efemèride 

que volen commemorar 

el 3 de juny, aprofitant el 

marc de la Festa de l’Es-

port sabadellenc, amb un 

seguit d’actes. Destaquen 

partits d’exhibició entre 

equips de la base, entre 

els equips sèniors, i també 

entre veterans, o una 

xerrada amb l’exjugador 

ACB, Tomàs Jofresa.

nOtíCIES 
bREuS
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El Sabadell Nord 
fa història i puja a 
Primera Catalana
El barri de Ca n’Oriac celebra com mai l’ascens 

del seu equip, després d’una gran temporada 

sota la batuta del mestre Quico Díaz

joaN blaNch  

@blaNxi2

E
l 20 de maig del 2018. 
Aquest dia serà recordat 
per sempre al Sabadell 

Nord. Pel matí el Tona, el gran 
rival dels de Ca n’Oriac aquestes 
últimes jornades, havia empatat 
contra el Matadepera, i això havia 
deixat el primer ‘match ball’ en 
mans de l’equip entrenat pel Qui-
co Díaz. Per la tarda el Municipal 
de Ca n’Oriac lluïa esplèndid amb 
els colors groc i blau de l’equip. 
L’afició no va fallar. Gent del barri 
i amants del futbol en general es 
mossegaven les ungles per cul-

pa dels nervis, però tot va acabar 
bé. Finalment van poder esclatar 
d’alegria amb el xiulet final de 
l’àrbitre. Un gol d’Ángel servia per 
derrotar el Parets, però, sobretot, 

Alegria desfermada un cop assolit 

l’històric ascens  | Roger Benet

admetia Lou.
Després de la ressaca que s’ha 

viscut al barri i a l’entitat aquesta 
setmana, i un cop passi el darrer 
partit de lliga al camp del Mata-
depera, serà moment de comen-
çar a treballar de valent. I és que 
Ca n’Oriac vol gaudir de la Prime-
ra Catalana, però no vol tenir un 
pas efímer per aquesta categoria. 
El Sabadell Nord ha arribat a la 
nova categoria, i dins de les seves 
possibilitats intentarà quedar-s’hi 
molt temps. “Serà la primera ve-
gada que competirem a aquesta 
categoria però volem ser compe-
titiu i hi posarem moltes ganes”, 
alerta un dels artífexs d’aquest 
ascens històric, el porter Lluri 
Granado.

significava el premi gran: un histò-
ric ascens a Primera Catalana.

“Es una festa pel club. He estat 
afortunat de poder marcar, però 
aquest és un premi per a tots els 
companys després d’una tempora-
da molt bona”, comentava el gran 
protagonista del partit. A partir 
d’aquí, llàgrimes d’alegria, molts 
somriures i records especials dels 
jugadors, cos tècnic i directius, 
després d’una temporada molt 
llarga. Un èxit per a una entitat 
humil, que amb Antonio Lou a la 
presidència ha anat arrelant a un 
barri que torna a treure el cap, com 
antigament havia fet, a les millors 
categories del futbol català. “Estic 
molt content, és el premi a tot el 
treball fet per un equip amateur. 
Aquests jugadors han aconseguit 
una volta sencera sense perdre”, 

Ángel: “Aquest 

és un premi per a 

tots els companys 

després d’una 

temporada 

molt bona”

manifestat el tècnic del Club. Un 
Chava Gómez que no ha tingut 
una temporada fàcil al capdavant 
de l’equip. Les moltes lesions i la 
sanció per possible dopatge del 
porter Pepe Motos han condi-
cionat les forces de la plantilla, 
que, tot i això, ha acabat en se-
gona posició la fase regular de la 
Divisió d’Honor. “Crec que hem 
estat força bé, la temporada és de 
notable i ens ha faltat accedir a la 
final per aconseguir l’excel·lent”, 
ha reconegut Chava Gómez. 

El CNS s’ha quedat a les portes 

de la final  | Roger Benet

El CNS cau davant 
el Terrassa 
Els de Chava Gómez es 

van quedar sense final 

j.b.

L
a temporada 2017-2018 
ha acabat per a l’equip 
masculí de l’Astralpool 

Natació Sabadell. Un any histò-
ric ja que els del Chava Gómez 
han aconseguit per primer cop 
la classificació per a la fase de 
grups de la Champions. Una 
competició que ha servit d’apre-
nentatge als joves jugadors del 
Club, tot i que pot haver passat 
factura als Play Offs. Els saba-
dellencs ja van patir als quarts 
de final contra el Mediterrani, 
passant en el tercer i definitiu 
partit, i contra el Terrassa van 
repetir guió tot i que van fallar 
en el moment clau. “No vull que 
serveixi d’excusa. Ells han pas-
sat perquè han sigut millor que 
nosaltres, però és obvi que por-
tem molt càrrega de partits”, ha 



Parlar davant d’un públic, 

fer una presentació,  

defensar un projecte... 

Si el que vols és: 

Convèncer amb

Vine a adquirir les eines i estrategies 

que et permetran descobrir  el teu 

potencial comunicatiu.

 Dies: 4 i 6 de juny 
Horari:  16:30h a 20:30h

Places limitades. Contacta amb 

nosaltres per rebre més informació.

la Paraula

radiosabadell.fm/SBDradiolab
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Parlar en públic és clau  
per aconseguir l’èxit
L’afirmació de l’empresari multimilionari americà, Warren Buffet, inspira l’esperit del curs, L’art 
de convèncer amb la paraula, que posa en marxa SBD Ràdio Lab la primera setmana de juny

MoNtse P.creus  

@MoNtsePcreus

E
mpresaris, emprenedors, 
estudiants, entre d’altres 
sectors es veuen amb 

l’obligació d’haver d’exposar els 
seus projectes, idees o treballs 
davant d’un públic, en algun mo-
ment de les seves carreres. Això 
podria semblar inversemblant, 
tenint en compte el moment 
tecnològic en el que vivim, amb 
el mòbil constantment als dits i 
comunicant-nos per via escrita 
més que a través de la paraula. El 
creixement del nombre d’empre-
nedors en els últims anys i l’èxit 
d’iniciatives com les TED Talks, 
aquestes mini-conferències de 18 
minuts que van néixer als Estats 
Units i que ara es fan per tot el 
món, xerrades en les quals, s’ex-
plica davant d’un auditori ideas 
worth spreading (idees que val 
la pena difondre), han tornat a 
posar d’actualitat la necessitat 
d’expressar-se bé en públic. En 
aquest sentit, un dels defensors 
més grans de l’ús de la paraula 
per explicar idees o projectes és 
l’empresari multimilionari, War-
ren Buffet. Durant una conferèn-
cia celebrada fa uns mesos a la 
facultat de negocis de la Univer-
sitat de Columbia, Buffet va asse-
gurar que l’oratòria és “l’habilitat 

Cris Reche i Eva Díaz impartiran 

el curs L’art de convèncer 

amb la paraula  | MPC

recció de Màrqueting per EADA, 
afirma que “per  desenvolupar  les  
seves  funcions,  un  portaveu  ha  
de  transmetre  proximitat,  con-
fiança  i  credibilitat  però  també  
ha  de  poder-se  mostrar  segur  i  
amb  absolut  domini  de  la  situ-
ació  per  delicada  que  sigui. Això 
no és possible si no domines l’art 
de l’oratòria”. De fet, Chris An-
derson, un dels fundadors de les 
xerrades TED, explica que “ben 
feta, una xerrada és més poderosa 
que res que estigui en forma es-
crita” perquè s’aconsegueix entu-
siasmar el públic amb molta més 
facilitat.

El taller que impartiran a SBD 
Ràdio Lab ensenya “d’una  ma-
nera  pràctica” les  claus princi-
pals d’una  intervenció  eficaç  en  
públic,  a  ràdio  o  televisió. Tam-
bé s’aprèn  a  incloure,  excloure  
i  jerarquitzar  els  continguts  i  a  
exposar-los  de  forma  sintètica.  
Així mateix, afirma Cris Reche, 
“s’aborda  la  comunicació  no  
verbal  per  tal  que  jugui  a  favor  
del  portaveu  com  una  eina  que  
ha  d’estar  en  perfecte  sintonia  
amb  els  missatges  verbals  que  

més valuosa a treballar per acon-
seguir èxit en la teva vida”. 

És amb aquest esperit que l’es-
cola de ràdio, SBD Ràdio Lab, ha 
decidit fer un taller per aprendre a 
parlar en públic. En concret, L’art 
de convèncer amb la paraula és 
un curs que s’impartirà els dies 4 
i 6 de juny a les instal·lacions de 
Ràdio Sabadell. Les professores 
del taller són l’Eva Díaz i la Cris 
Reche. Les dues són periodistes, 
amb més de vint d’anys d’expe-
riència en la gestió d’informació 
institucional i en la formació de 
portaveus a les empreses. Eva 
Díaz, que també és Màster en Di-

es  pretenen  exposar”.
Estructurar correctament el 

discurs en funció del temps que 
disposes i del públic que t’ha 
d’escoltar, utilitzar un llenguat-
ge adequat, planer o interactuar 
amb les persones de l’auditori 
són algunes de les habilitats que 
es poden adquirir treballant la 
capacitat comunicativa oral. Ha-
bilitats que poden ser molt útils 
a l’hora d’afrontar conferències, 
xerrades o exposició de treballs 
universitaris.

L’art de convèncer amb la pa-
raula tindrà una durada de vuit 
hores, dividides en dues jornades 
de classe. Durant aquest temps, 
els alumnes del curs rebran tota 
mena de consells teòrics i posa-
ran en pràctica les habilitats que 
assoleixin durant el taller. SBD 
Ràdio Lab ha obert el període 
d’inscripció  del taller a través de 
la pàgina web: https://radio-

sabadell.fm/SbDradiolab

L’art de convèncer 

amb la paraula 

tindrà una durada 

de vuit hores, 

dividides en dues 

jornades de classe
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Viu el Rodal: Sant 
Vicenç de Verders

El llibre Obert: El 
dia del judici
Satta, Salvatore (Editorial Anagrama)

lluís ferNàNdez lóPez, MeMbre secció història ues  

@uesabadell 

S
abíeu que al rodal 
de Sabadell hi ha 
una església romà-

nica que va ser transportada 
pedra a pedra des de la co-
marca d’Osona? És darrera 
de la masia de Can Deu i és 
l’esglesiola de Sant Vicenç 
de Verders.  La història és 
curiosa. Al terme municipal 
de l’Esquirol (Osona), a sota 
mateix del monestir de Sant 
Pere de Casserres, hi havia 
el Mas Verders i, al seu costat, aquesta església. Era un edifici romànic construït fa 
uns 1.000 anys, centre d’una parròquia rural. El despoblament de la zona va fer que 
quedés abandonada i els propietaris del mas, fa uns 200 anys, la van fer servir com a 
cobert per a eines i trastos i mes tard, de pallissa. 

Quan es va construir l’embassament de Sau aquell indret va quedar negat per l’ai-
gua. Diferents grups de Vic van lamentar el fet. Al cap d’un temps, van aprofitar que 
el nivell de les aigües del pantà havia baixat molt, amb la  sequera de 1974 i es van 
proposar salvar-la. Van alçar uns plànols i van desmunta-la pedra per pedra després 
d’haver-les numerat. La seva intenció era tenir-la a punt per muntar-la en un altre 
lloc. 

La Caixa d’Estalvis de Sabadell, en contacte amb la Diputació van veure la possi-
bilitat de traslladar-la a Sabadell, per donar més valor a l’entorn de la masia de Can 
Deu. El jovent, veient que tenien una possibilitat única per salvar l’església, després 
de l’esforç que estaven fent, hi estigueren d’acord. Quan l’havien desmuntat gairebé 
tota i només els faltaven els sòcols i els fonaments, les pluges els van obligar a deixar-
ho córrer. L’entitat es va fer càrrec urgentment del transport de les pedres i amb una 
barcassa varen començar a fer viatges fins a la riba, amb la mala sort que va bolcar i 
va perdre la càrrega. El nivell de l’aigua ja va impedir recuperar-la.

Poc després l’ermita era muntada a Can Deu i els carreus que faltaven van ser 
substituïts per uns de nous. Així va ser com l’ermita de Sant Vicenç de Verders es va 
salvar i va venir a Sabadell des d’un lloc tant llunyà. Clar que una petita part jau, per 
sempre més, sota les aigües del pantà de Sau. Aquest, però és un secret, que només 
coneixeu vosaltres.

cecilia PicúN, librerio de la Plata  

@libreriodlPlata

n
uoro, ciutat del 
centre de Sar-
denya, ha estat 

pròdiga en bons escriptors 
com la premio Nobel Gra-
zia Deledda i, més propers 
en el temps, Marcello Fois 
o Elena Muguía. Però, entre 
ambdues generacions d’es-
criptors destaca un prestigi-
ós jurista de vocació literà-
ria, Salvatore Satta.

El dia del judici formava 
part de les pertinences que 
va deixar a la seva mort i 
que havia tingut intencions 
de destruir. En editar-se, 
com diu Félix de Azúa, “es va convertir en un dels retrats més exactes, desolats, pia-
dosos, sagaços i implacables de la vida a les petites ciutats al començament del segle 
passat. La ciutat era Nuoro, però ben podia haver estat Vic, Conca, Pamplona o Vigo”.

Tenia 70 anys quan va escriure  aquesta història basada en la seva família; en el 
notari Senyor Sebastiano, dipositari a causa de la seva professió, de totes les misèries 
i odis que sostenen el teixit feudal de la ciutat. “Tots es dirigeixen a mi, tots volen 
deixar a les meves mans el farcell de la seva vida, la història sense història de la seva 
haver existit”. També, la Senyora Vicenza, la seva dona, a qui el seu marit acusa d’es-
tar al món “només perquè hi ha lloc”.

Cinc anys li va portar bolcar en bella prosa el registre de la seva lúcida observació, 
a la qual estan presents les olors, tan associats a la memòria primitiva: “La casa del 
camperol feia olor de pa i formatge, és a dir, al seu aliment quotidià, i era una olor 
rústica, la mateixa olor de la aixada, de la forca, del sarró penjat de la paret, fins a de 
el gat que dormia davant de la llar apagada”. Una prosa en la qual es llisca en forma 
subtil la presència d’alguns arbres (magraner, alzina, parres, pi, figueres) que deixa-
ran a la terra més memòria que els notables, els pastors, els mestres, els capellans, 
els pobres, els criminals, i tots els qui caminen, amb el pes de les seves històries, cap 
a una mateixa destinació final.
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Tot el que necessites 
saber sobre els implants 
dentals immediats i 
la postextracció!

dr. aNtoNi MartíNez  

@Parctauli

L
es malalties del cor s’han dispa-
rat per cinc en les dues últimes 
dècades arran de l’augment de 

l’esperança de vida. A la ciutat, aquest 
increment es plasma en què un 14% dels 

pacients ingressats al Taulí reben atenció 
per complicacions d’aquestes patologies. 
A més, a les consultes de l’Hospital de Sa-
badell s’atenen cada any 15.000 pacients 
amb malalties cardiovasculars. Ara ma-
teix, aquestes afectacions s’han conver-
tit en la primera causa de mort del país, 
fins i tot per sobre del càncer, amb una 

de cada tres de les víctimes registrades a 
Catalunya.

Tot i l’augment de persones amb pa-
tologies cardíaques, també ha millorat el 
diagnòstic i el tractament. El cardiòleg 
del Taulí Antoni Martínez explica que 
ara “Som capaços de diagnosticar coses 
que fa uns anys eren impensables i de 

tractar-les. Els tractaments cardiovascu-
lars solen ser molt agraïts, es pot oferir 
una millora en el pronòstic molt gran en 
comparació amb anys enrere i una bona 
qualitat de vida”. Una altre avenç acon-
seguit és la millora del protocol d’actua-
ció dels professionals sanitaris per actuar 
de forma immediata davant d’un infart; 
una rapidesa que ara cal traslladar als 
pacients:”Una persona que té sospita 
d’infart ha d’avisar l’ambulància el més 
ràpid possible, el sistema sanitari confir-
ma si té un infart i el trasllada a l’hospital. 
Aquí sí que el temps és or, s’ha d’anar de 
pressa perquè el temps és muscle”. Por-
tar una alimentació sana, fer esport o 
prescindir del consum de tabac o alcohol 
poden garantir, segons Martínez, que una 
patologia cardiovascular no s’arribi a de-
senvolupar o arribi tard.

dr. diMitri NauMov. director 

dedeNtaestheticcorPoratioN  

@deNtaesthetic 

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 te-
nim 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 

ben esponjós per cultivar pasta-
nagues, que també estem en bo-
na època. Hi ha molta gent que es 
queixa que és una hortalissa que 
se li resisteix, i sovint és perquè 
el substrat està molt compactat. 
També és època de plantar pata-
tes, creïlles o trumfos (que és tot 
el mateix, només canvia el nom 
segons la zona). Recordeu posar 
els grills mirant cap al cel.

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 substrat 

Fem Salut: Un 14 per 
cent dels ingressos 
del Taulí són per 
malalties del cor

Si hem plantat pèsols, no 
ens oblidem de posar-hi canyes 
per tal que s’hi emparrin amb 
els circells que fan. Tot just co-
mençarem a collir-ne aquests 
dies, així com faves, bledes, 
bròquils, raves, espinacs, por-
ros i hortalisses típiques d’hi-
vern que encara tenim a l’hort. 

Podem preparar també el 
planter d’algunes flors que ens 
ajudaran a l’hort, com els cla-
vells de moro, la caputxina 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 
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