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En la majoria 

de casos a la 

pobresa s’hi 

arriba per culpa 

de les despeses 

derivades de tenir 

un habitatge

A
costumats, com estem, a viure en la nostra pròpia 

bombolla, sempre va bé que algú ens ajudi a veure 

què passa una mica més enllà. Al nostre entorn, al 

nostre voltant. En aquest cas, el bany de realitat han es-

tat els resultats del primer informe de l’Observatori de la 

Realitat Social realitzat des de Càritas Diocesana. Un infor-

me que, entre d’altres paràmetres, ha conclòs, per exemple, 

que gairebé el cinquanta per cent de les famílies ateses per 

aquest organisme (mal)viuen amb uns ingressos que es 

mouen entre els 300 i els 750 euros mensuals, o que, les fa-

mílies endeutades tenen la creença, pràcticament absoluta, 

que mai no podran eixugar aquest deute.

Dues dades, entre moltes al-

tres, que han de fer reflexionar 

i molt. En primer lloc, perquè 

la pobresa la tenim aquí, entre 

nosaltres. Molt més a prop del 

que sovint pensem o creiem. 

I en segon lloc, perquè en la 

majoria de casos a la pobre-

sa s’hi arriba per culpa de les 

despeses derivades de tenir 

un habitatge, o d’altres aspec-

tes de primera necessitat.

Amb tot, no sorprèn, doncs, que des de Càritas Diocesana 

apostin per començar a demanar responsabilitats a les admi-

nistracions públiques. I és que d’elles depèn que la ciutada-

nia aconsegueixi el dret a una llar o a uns ingressos mínims 

que garanteixin viure, si més no, amb dignitat.

LEN, tenim un problema

Al marge d’això, no podem evitar referir-nos a la derrota de les 

noies del Natació Sabadell a la final de l’Eurolliga de waterpolo. 

Una derrota, tirant de manual, que va produir-se a la loteria 

dels penals i que, a més, no va estar exempta de polèmica. 

Vagi per endavant la dificultat d’arbitrar un esport en el qual 

el tant per cent més important del joc passa sota l’aigua. Però 

aquesta finestra oberta a la subjectivitat arbitral no ens ha de 

fer perdre ni un punt de crítica necessària. I és que, quan els 

campions de les últimes edicions de l’Eurolliga són els equips 

amfitrions de la Final Four, les sospites s’accentuen.

El factor piscina és important, jugar davant la teva gent ne-

cessari i evitar, com ha passat els dos últims anys, un despla-

çament fins a Rússia fonamental. Però més enllà d’aquests 

aspectes, està el factor més decisiu: l’arbitral. I aquí és on tot 

apunta que acabarà sent tant o més important batallar per 

guanyar la seu de la final que preparar-se per arribar-hi.

Pobresa molt real 
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6 de cada 10 famílies que 
atén Càritas Diocesana 
tenen deutes acumulats
L’entitat ha presentat el primer Observatori de la Realitat Social 
que calcula que les famílies deuen 7.800 euros de mitjana

Mireia SanS  

@Mireia_SanS

A
trapats en la precarie-
tat: el deute que ofega 
les famílies més vul-

nerables. Aquest és el nom del 
primer Observatori de la Realitat 
Social que ha presentat Càritas 
Diocesana de Terrassa amb la 
Fundació Pere Tarrés i FOESSA. 
El document posa de manifest 
que un 60 per cent de les famílies 
que atén l’entitat viu en una situa-

ros anuals. L’anàlisi que ha ela-
borat l’Observatori ha permès 
constatar que els darrers anys de 
millora de la situació econòmica 
no han afectat tota la societat per 
igual. “Només un 30 per cent de 
les famílies catalanes han notat 
una millora econòmica i només 
ho han percebut un 9 per cent 
de les persones que s’atenen des 
de l’entitat”, diu Pardo. De fet, el 
secretari general de l’entitat ha 
explicat a Ràdio Sabadell que en-
guany no s’ha ajudat a tanta gent 
com l’any passat, però que sí que 
“s’ha incrementat la duresa de 
les situacions de pobresa que ens 
arriben”.

Acte de presentació de l’Observatori 

de la Realitat Social  | Roger Benet

totalment desprotegits i senten 
apatia i tristesa”, diu Pardo. Pel 
que fa als focus d’aquests deutes 
acumulats, Càritas assenyala que 
un 36% corresponen a l’habitat-
ge, un 30% a subministraments, 
un 20% al lloguer i un 21% als 
deutes contrets amb l’administra-
ció, mentre que el consum suposa 
un percentatge que ronda el 10%. 
Per tot això, i tenint en compte el 
percentatge de deutes amb l’ad-

6 de cada 10 famílies que atén 

Càritas Diocesana de Terrassa té 

entre 2 i 3 fills a càrrec, mentre 

que, d’aquestes llars, una de cada 10 

són monoparentals. L’entitat detalla que 
en prop d’un 80% de les llars amb infants es 
viuen situacions de pobresa severa, amb les 
quotes escolars com un element destacat de 
sobreendeutament familiar, mentre que l’oci 
i el consum són pràcticament residuals.

ció de sobreendeutament que, de 
mitjana, ronda els 7.800 euros. 
“Són famílies que haurien d’estar 
durant deu mesos dedicant tots els 
seus ingressos únicament a tor-
nar el deute”, ha explicat Al Matí 
de Ràdio Sabadell el secretari ge-
neral de Càritas Diocesana, Pere 
Pardo. Precisament per aquesta 
situació, l’Observatori detalla que 
7 de cada 10 famílies que estan en 
situació d’endeutament creu que 
no podrà fer front mai a aquesta 
llosa. “La situació actual els deixa 

ministració, el secretari general 
de Càritas Diocesana lamenta que 
els governants “hagin rescatat 
bancs, autopistes o la plataforma 
Castor, però no sabem rescatar 
persones”.

“Estem detectant casos de 
nova pobresa. És a dir, persones 
que, tot i tenir ingressos regulars, 
necessiten ajuda”, detalla Pardo. 
I és que l’Observatori demostra 
que un 32% dels usuaris de Cà-
ritas tenen feina, però amb uns 
sous tan baixos que no els per-
meten sortir de la pobresa. El do-
cument assenyala que la mitjana 
d’ingressos de les famílies ateses 
es mou al voltant dels 6.000 eu-
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Revifa la polèmica 
entre SMATSA i 
l’Ajuntament
L’alcalde Maties Serracant investigat per suposada 
prevaricació després d’una querella de la concessionària

Karen Madrid  

@KMadrid_ribaS

L
’obertura de cinc expedi-
ents per part de l’Ajun-
tament contra l’empresa 

concessionària del servei de ne-
teja viària i recollida d’escom-
braries, SMATSA, per suposades 
irregularitats, comporta conse-
qüències legals. Una querella de 
la companyia presentada el mes 
de juliol passat, i acceptada a 
tràmit a l’octubre, ha suposat la 
investigació de l’alcalde Maties 
Serracant, els regidors Lluís Pe-
rarnau i Xavier Guerrero, l’exre-
gidor Albert Boada, tres tècnics 
municipals i l’assessor extern Jor-
di Colomer per suposada prevari-
cació. Tots ells hauran de declarar 
els dies 22 i 24 de maig.

El gerent d’SMATSA, Eugenío 
Díaz, assegura que han presentat 
la querella davant les “acusaci-

ons falses” de l’equip de govern 
en relació a l’empresa concessi-
onària i després de no haver-se 
pogut reunir per abordar la qües-
tió. Díaz atribueix la forma de fer 
de l’executiu a una estratègia per 
poder municipalitzar el servei. 
Serracant, però, nega aquest ex-
trem i assegura que “s’ha fet el que 
s’havia de fer per garantir un bon 
funcionament de la concessió”. En 

aquest sentit, afegeix que seguiran 
treballant en la mateixa línia per-
què “no fer-ho seria prevaricar”. 
Amb aquest mateix argument so-
bre la taula, l’alcalde avança que 
no hi haurà dimissions per part de 
cap dels vuit investigats.

Davant de les últimes novetats 

judicials, els delegats sindicats 
de Comissions Obreres i UGT a 
SMATSA es mostren preocupats 
per les afectacions que podrien 
tenir per a la plantilla. “Estem 
perplexos i ens genera encara més 
incertesa, ja que no sabem en què 
ens repercutirà aquesta guerra 
pública entre SMATSA i l’Ajunta-
ment”, apunta José Luís Romero, 
delegat de CCOO. En aquest sen-
tit, el delegat d’UGT, Víctor Da-
quinta, afegeix que “la situació no 
és agradable ni pels treballadors, 
ni per l’empresa, ni per la ciutat”. 
Amb tot, demanen més diàleg a 
empresa i administració.

SMATSA també ha denunciat 

7 persones de l’Ajuntament 

| Roger Benet

Serracant: “no 

fer un seguiment 

d’SMATSA seria 

prevaricar”

Oliu devant dels mitjants 

| Karen Madrid

K.M.

E
l canvi de seu social de 
Banc Sabadell el 5 d’oc-
tubre passat arran del 

context d’incertesa política de 
Catalunya ha permès “recuperar 
la normalitat” a l’entitat finan-
cera. Segons el seu president, 
Josep Oliu, clients, accionistes i 
inversors han recuperat la con-
fiança, malgrat que el context 
polític català encara sigui con-
vuls. Tot plegat, ha permès que 
l’entitat financera hagi tancat el 
2017 amb un benefici net de 801 
milions d’euros, prop d’un 13 
per cent més que els 2016. Així 
mateix, també ha baixat la ratio 
de morositat fins al 5,1 per cent, 
seguint la tendència de descen-
sos dels últims anys. Aquests re-
sultats es van donar a conèixer 
la setmana passada, en la prime-
ra Junta General d’Accionistes 
realitzada a Alacant.

Banc 
Sabadell 
“recupera la 
normalitat” 
i els guanys
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El Samuntada podria 
ser un institut escola
La Creu Alta no té cap institut al barri. Els veïns aposten per 

la construcció d’un centre per cobrir la demanda

barri per cursar l’ESO. “Apostem 
perquè el Samuntada sigui un 
institut escola; una modalitat on 
els alumnes hi poden fer l’ESO, 
encara que no hi facin batxille-
rat o formació professional. Això 
permetria acollir una part de la 
població que ara no té alternati-
ves a La Creu Alta”, avançava el 
tinent d’alcalde i regidor d’Edu-
cació, Joan Berlanga, en una 
entrevista al programa Al Matí 

núria García  

@nGarciaMataS

L
’Ajuntament de Sabadell 
aposta en el seu Pla per a 
l’Equitat i l’Èxit Educatiu 

la conversió de l’Escola Samun-
tada a mitjà-llarg termini en una 
escola institut per tal de cobrir 
la demanda de places de secun-
dària a La Creu Alta i evitar que 
els joves hagin de sortir fora del 

de Ràdio Sabadell. D’aquesta 
manera, es donaria resposta a 
una de les reivindicacions his-
tòriques del barri, que no té cap 
institut.

El projecte, però, es troba a 
les beceroles, ja que és el govern 
català qui ha d’autoritzar aquesta 
reconversió. Tanmateix, l’Asso-
ciació de Veïns de La Creu Alta 

tampoc no ho veu del tot clar. En 
declaracions al mateix programa 
de l’emissora municipal, el vice-
secretari de l’entitat veïnal, Jordi 
Torguet, considera que l’Escola 
Samuntada faria un pas enrere, 
en cas d’haver d’oferir places de 
secundària, si es té en compte 
que el pròxim curs també gua-
nyarà una línia nova de P3: “Pre-
tendre canviar una escola que 
funciona, amb el que ha costat, 
no ho veiem una bona idea”. En 
aquest sentit, des de l’Associa-
ció de La Creu Alta posen sobre 
la taula dues alternatives. D’una 
banda, construir un institut a 
l’antiga caserna de la Guàrdia 
Civil, l’opció que més agrada els 
veïns, i, de l’altra, aprofitar l’am-
pliació prevista de l’Escola Riba-
tallada en uns terrenys del carrer 
Francesc Layret perquè pogués 
oferir places d’ESO.

L’Ajuntament vol que es cursi l’ESO 

al Samuntada  | Roger Benet

Façana de l’Hospital 

Taulí  | Roger Benet

Les obres d’ampliació del 
Taulí seran imminents
L’Ajuntament accelera els tràmits perquè no es retardin més. Les dues 

noves plantes han d’estar enllestides el primer trimestre de 2019

n.G.

L
’ampliació de les urgèn-
cies de l’Hospital de Sa-
badell podria començar 

de forma imminent. El projecte 
contempla la construcció de du-
es plantes noves a sobre de l’ac-
tual servei amb una vuitantena 
de llits per a malalts de curta 
estada. El darrer Ple municipal 
ha donat llum verda a l’exemp-
ció del pagament d’un impost 
per tal d’agilitar l’inici d’aquests 
treballs, que haurien d’estar aca-

bats durant el primer trimestre 
de 2019, però que amb tota pro-
babilitat es retardaran fins a la 
primavera. “Ens sembla impor-
tant facilitar les obres. Treba-
llem amb l’objectiu de posar fi a 
les situacions de col·lapse de les 
urgències tan aviat com es pugui 
perquè és una de les preocupaci-
ons dels ciutadans”, ha afirmat 
el tinent d’alcalde i portaveu del 
govern municipal, Joan Berlan-
ga. L’Ajuntament de Sabadell va 
avançar quatre milions d’euros 
per tal de fer realitat el projecte.

L’Ajuntament 
aposta per 
l’habitatge 
cooperatiu
L’Ajuntament de Saba-

dell pretén desenvolupar 

un projecte d’habitatge 

cooperatiu gràcies a una 

convocatòria de fons eu-

ropeus FEDER. L’objectiu 

és mitigar l’exclusió ha-

bitacional amb ajudes de 

fins a cinc milions d’euros. 

Entre les accions previstes, 

en un termini màxim de 

tres anys, hi ha la compra 

de sòl i habitatges privats. 

La resolució es coneixerà 

entre els mesos d’octubre i 

novembre.

Eva Abellan 
és oficialment 
Síndica de 
Greuges
El Ple municipal dóna llum 

verda amb una àmplia 

majoria al nomenament 

d’Eva Abellan com a nova 

Síndica de Greuges de Sa-

badell. Abellan substitueix 

en el càrrec Josep Escar-

tín, que va deixar les seves 

funcions a final de febrer. 

La nova defensora del po-

ble local ha assegurat que 

entre els reptes que té la 

institució per endavant hi 

ha “fer-la créixer” perquè 

es converteixi en un “ele-

ment cohesionador”.

5.000 persones 
més viatjant 
gratis a 
l’autobús
L’Ajuntament de Saba-

dell ampliarà en 5.000 les 

persones que actualment 

viatgen de forma gratuïta 

als autobusos de la TUS. 

Serà gràcies al nou model 

de tarifació social que be-

neficiaran els usuaris amb 

menys ingressos o amb 

una discapacitat superior 

al 33%. Tanmateix, també 

s’incorporaran com a be-

neficiaris els acompanyants 

d’aquestes persones. Ac-

tualment, 18.500 persones 

agafen l’autobús gratis.

NoTíCIES 
bREuS

El Samuntada 

cobriria la 

demanda de places 

de secundària
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segura el president de Cicloamics, 
Juan Carlos Carranza. En aquest 
sentit, assegura que els carrils 
bici són útils mentre no hi ha la 
cultura ciclista necessària perquè 
el vehicle pugui conviure amb se-
guretat amb els cotxes i defensa la 

Cicloamics: “Cada cop més 
gent anirà en bicicleta” 
Sabadell celebra, per segon any, el Dia Mundial de la bicicleta 

amb actes de tota mena al Passeig el 29 d’abril

Karen Madrid  

@KMadrid_ribaS

E
l Dia Mundial de la bici-
cleta, que es commemora 
a tot el món el 19 d’abril, 

arriba aquest any en un bon mo-
ment per a l’ús d’aquest vehicle 
a la ciutat, segons l’entitat Ciclo-
amics. En els últims mesos s’han 
anat introduint modificacions en 
els carrils bici i s’han fet passos 
endavant per crear una xarxa ci-
clista que acompanyen a un canvi 
general en la mobilitat. “Poc a poc 
entrem en un canvi de paradigma 
en el qual varia la nostra forma de 
moure’ns per la ciutat. Cada cop 
més gent va en bicicleta, malgrat 
que alguns tinguin resistències 
perquè suposa  nous hàbits”, as-

voluntat de donar prioritat a les 
bicicletes en alguns carrers i cre-
ar nous carrils en altres. “És un 
pas necessari perquè la bicicleta 
pugui ser una alternativa per a 

tothom, però el canvi arribarà”, 
afirma Carranza.

En aquest context, Cicloamics 
organitza per segon any conse-
cutiu un programa d’actes per 
commemorar el Dia Mundial de 
la bicicleta, en aquest cas aquest 
diumenge, al Passeig. “És una 
festa per fer difusió de la bicicleta 
com a eina de transformació de la 
societat”, assegura el president de 
l’entitat. Amb aquesta finalitat, 
des de les deu del matí fins les set 
del vespre es farà diferents xerra-
des i ponències sobre la mobilitat 
amb bicicleta. Així mateix, també 
es farà una fira de botigues de bi-
cicletes de Sabadell i una trobada 
nacional de bicis singulars i una 
competició d’Open Bike Trial, en-
tre d’altres propostes.

El Passeig s’omplirà de bicis aquest 

diumenge 29  | Roger Benet

Tot preparat per a la 13a festa 

del Parc  | Roger Benet

K.M.

L
a Festa del Parc Catalunya 
arriba a la13a edició amb 
un ampli programa d’ac-

tivitats des del 4 al 6 de maig. 
Els tallers d’avaluació d’arbrat i 
de plantes aromàtiques i reme-
ieres donaran el tret de sortida a 
la celebració, tot i que la majoria 
d’actes es concentraran dissabte 
i diumenge. Entre els més des-
tacats hi ha una passejada en 
bicicleta, una gimcana familiar i 
actuacions musicals. Així mateix, 
tothom qui ho desitgi, podrà vi-
sitar el trenet del Parc Catalunya 
de forma gratuïta.

El Parc 
Catalunya 
celebra la 
seva 13a 
festa
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les roses, el Gremi de Floristes de 
Catalunya ha calculat que arreu de 
Catalunya se n’han venut prop de 7 
milions, de les quals 600.000 han 
estat de color groc. Les roses gro-
gues han estat una petició feta per 
les entitats sobiranistes per donar 
suport als líders independentistes 
que estan empresonats. De fet, el 
president del Gremi sabadellenc, 
Sergi González, ha detallat a Ràdio 
Sabadell que l’increment de la de-

La tradició de Sant Jordi 
es manté viva entre llibres 
i roses de tots colors
L’assaig Operació Urnes i la novel·la La força del destí de Martí 

Gironell, els llibres més venuts a Sabadell per aquest Sant Jordi

Mireia SanS  

@Mireia_SanS

L
libreters i floristes es frega-
ven les mans per un Sant 
Jordi que tornava a caure 

entre setmana i les previsions els 
han donat la raó. El fet que la ce-
lebració s’hagi fet en dilluns s’ha 
traduït en carrers plens a vessar 
de sabadellencs a la recerca de ro-
ses i de llibres. Segons explicava a 
Ràdio Sabadell, el propietari de la 
Llar del Llibre i membre del Gre-
mi de Llibreters, Joan Fàbregas, 
entre els més venuts a la ciutat hi 
figura l’assaig sobre l’1 d’Octubre 
Operació Urnes escrit per Laia 
Vicens i Xavi Tedó en la categoria 
de no ficció. D’altra banda, a l’al-
tra cara del quadre –a les obres de 
ficció– s’ha situat al capdamunt de 
la llista l’obra del periodista Martí 
Gironell La força del destí, que ha 
estat la guanyadora del Premi Ra-
mon Llull d’enguany. Pel que fa a 

manda de roses grogues ha moti-
vat que, fins i tot, n’hagi incremen-
tat el preu en els dies previs. Tot i 
això, les roses vermelles han estat 
les protagonistes indiscutibles de 
la festa.

bullici d’activitats

La celebració de la Festa de Sant 
Jordi encara continua a Sabadell 

amb activitats previstes per aquest 
cap de setmana. Aquest divendres 
al vespre, a les 20:30h, es presen-
ta a l’Espai Foc el disc Lligates 
amb un fil del grup sabadellenc de 
cançó improvisada Corrandes són 
corrandes. I també aquest diven-
dres es presenta, a les 21h, un re-
cital de poesia amb alcohol a Can 
Capablanca amb la participació de 
Martí Sales i Núria Vernís. El punt 
final a les propostes serà aquest 
dissabte a l’Estruch amb l’espec-
tacle Oferir paraules. Es tracta 
d’una performance col·lectiva amb 
la participació de Maia Creus, As-
sumpta Bassas i Judit Vidiella.

Imatge del Sant Jorid al Centre 

de Sabadell | Roger Benet

L’Observatori compleix un 

quart de segle | Cercle

Sabadell ja fa 25 anys que mira les 
estrelles des del Parc Catalunya
Josep Maria Oliver, cofundador de l’Observatori i expresident de 

l’Agrupació Astronòmica, diu que “l’interès per l’astronomia augmenta”

Pere Gallifa  

@Pere_Gallifa

L
’Observatori de Sabadell, 
ubicat al capdamunt del 
Parc Catalunya, està de ce-

lebració, ja que enguany conme-
mora els seus 25 anys d’història. I 
ho fa en uns temps en què el nivell 
d’interès i de comprensió de l’as-
tronomia entre el públic de la ciu-
tat ha augmentat considerable-
ment. Així ho ha assegurat Josep 
Maria Oliver, un dels cofunda-
dors i expresident de l’Agrupació 
Astronòmica de Sabadell, al pro-
grama Al Matí de Ràdio Sabadell.

Oliver també ha explicat els 

poder atendre millor els visitants 
i augmentar els treballs d’obser-
vació. Inicialment, aquestes es 
duien a terme amb telescopis par-
ticulars, tal com recorda Oliver. 
En canvi, després de 25 anys, les 
instal·lacions han millorat nota-
blement i, actualment, s’hi poden 
acollir cursos, xerrades i confe-
rències. A més, també compten 
amb unes instal·lacions al Mont-
sec, al municipi d’Àger, on el cel 
es veu millor. Des de Sabadell es 
controla i monitoritza el telesco-
pi de l’observatori de la Noguera, 
una cosa impensable quan van 
néixer les instal·lacions sabade-
llenques.

inicis de l’associació astronòmica, 
la qual ràpidament ja comptava 
amb més de 700 socis. “L’Ajun-
tament estava configurant tot el 
que seria el Parc Catalunya, i An-
toni Farrés, l’alcalde, va dir que 

Les roses 

vermelles han estat 

les protagonistes 

indiscutibles 

de la festa

es comprometia a solucionar la 
necessitat d’ampliar l’espai i els 
equipaments per a l’agrupació”. 
Amb les noves instal·lacions es va 

La Torre 
de l’Aigua 
celebra un 
segle de vida
La construcció de la Torre 

de l’Aigua va servir per 

fer de pont del cabal del 

riu Ripoll cap a la ciutat, 

sent essencial pel submi-

nistrament d’aigua a la 

ciutat. Per recordar-lo, s’ha 

organitzat una exposició 

a la seu de la Companyia 

d’Aigües de Sabadell que 

consta de 10 plafons que 

mostren diferents temàti-

ques, agrupades entre la 

funció de la estructura hi-

dràulica, l’arquitectura de 

la instal·lació modernista 

i el caràcter icònic per als 

ciutadans de la ciutat.

La Festa de la 
cervesa aterra 
a Sabadell

Maridar cervesa i gastro-

nomia serà un dels punts 

clau de la Fira de la Cer-

vesa que s’organitza des 

d’aquest divendres i fins al 

6 de maig a l’Eix Macià. Els 

organitzadors de l’Oktober 

Fest de Barcelona arriben 

a Sabadell amb la voluntat 

de fer un esdeveniment 

de primavera que giri al 

voltant d’aquest beguda. 

L’entrada és gratuïta i es 

podran tastar cerveses 

d’arreu d’Europa.

Tretzena edició 
de les beques 
olga Torras

La Fundació Olga Torres 

ha becat amb 60.000 

euros el doctor Rodrigo 

Almeida, en la categoria 

d’investigador novell, i 

Manel Esteller com a in-

vestigador sènior conso-

lidat. Les ajudes suposen 

120.000 euros per dos 

equips d’investigadors 

que treballen al voltant del 

càncer de còlon. La insti-

tució sabadellenca dedica 

actualment el 95 per cent 

dels seus recursos econò-

mics a finançar la investi-

gació.

NoTíCIES 
bREuS
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us espereu les típiques cançons 
de la pel·lícula clàssica de Dis-
ney, com ara Busca lo más vital 
i deixeu-vos seduir per l’original 
música que acompanya aquest “ei 
noi, estigues atent, que a la natu-

ra hi ha de tot per viure com cal. 
Ni cas de tants maldecaps i cerca 
el més essencial”. Jordi Campoy, 
Xasqui Ten i Eva Mengual en són 
els culpables. La direcció vocal 

Una selva 
de llibre al 
Sant Vicenç
L’entitat creualtenca adapta el conte 
del britànic Rudyard Kipling

Pau duran

Q
uan hom anomena El 
llibre de la selva de 
seguida ens ve al cap la 

pel·lícula de dibuixos animats de 
l’any 1967, dirigida per Wolfgang 
Reitherman, que ha esdevingut 
tot un clàssic. No només això, 
sinó que les cançons incloses en 
la banda sonora formen part de 
l’imaginari popular. De fet, va 
aconseguir un Oscar a la millor 
cançó original per Terry Gilkyson 
amb The Bare Necessities, que en 
castellà es podia traduir com ara  
Busca lo más vital. També és in-
oblidable la magistral interpreta-
ció del gran Louise Prima cantant 
I wanna bé like you, com a Rei 
Louie. Això no ens ha de fer obli-
dar que l’autor de l’obra primigè-
nia, el britànic Rudyard Kipling, 
va ser el primer escriptor anglès 
guardonat amb el Premi Nobel de 
Literatura el 1907, de manera que 
la seva creativitat també tenia un 
mèrit notable.

Enguany, el Teatre Sant Vi-
cenç ha fet una nova creació que 
gira sobre la història de la convi-
vència a la selva i la seva altera-
ció per la presència humana. No 

és de Nara Ayguadé i la direcció 
coreogràfica de Cristina Allande 
i Estefania Granados. Tot plegat 
sota la batuta de Carles Campoy i 
Marc Cañadell.

El repartiment de tots els per-
sonatges té dos equips d’actors que 
es van alternant. L’obra és apta per 
a tots els públics i té una durada de 
90 minuts, amb un entreacte en-
mig. L’estrena per veure Mowgli, 
Baloo i tota la tropa és el diumen-
ge 29 d’abril, i a partir de llavors es 
representa cada diumenge fins al 
20 de maig. Serà en sessió doble: 
al matí a dos quarts de dotze i des-
prés a les sis de la tarda.

Baloo i la resta de companys 

de la selva estrenen al Sant 

Vicenç  | Josep Ubia

Baloo: “Ni cas de 

tants maldecaps 

i cerca el més 

essencial”

Èxit rotund a les noves estrenes dels 

Amics de l’Òpera | Roger Benet

P.d.

L
’estrena al Teatre de La 
Faràndula de la jornada 
d’òpera que combina la 

Cavalleria Rusticana, de Pie-
tro Mascagni, amb Pagliacci, de 
Ruggero Leoncavallo, triomfa a 
la nostra ciutat. Aconseguir un 
dimecres que els seients ocupats 
superessin el 80 per cent, dóna 
una idea de l’expectativa creada. 
I veritablement, aquesta no va 
defraudar, sinó tot el contrari. 
Una escenografia efectista i una 
teatralitat molt ben treballada, 
així com una molt bona feina de 
les veus en un cor que va estar 
esplèndid, van donar com a re-
sultat una vetllada per al record. 
Per sort, no serà l’única, ja que 
aquest divendres 27 d’abril tor-
na a haver-hi funció. I també el 
diumenge 29. Després, el mun-
tatge ja comença a fer la gira del 
trentè Cicle d’Òpera a Catalu-

nya per ciutats com Manresa, 
Granollers, Lleida o Vic.

L’èxit és més meritori si es té 
en compte que Pagliacci és una 
òpera molt difícil en tots els as-
pectes. Però la recreació va ser 
rodona, amb el tenor Enrique 
Ferrer al capdavant, defensant 
per primera vegada el paper de 
pallasso trist Canio, i la soprano 
Montserrat Martí fent de Ned-
da, sota l’atenta mirada de la 
seva mare, Montserrat Caballé, 
que no es va voler perdre la ini-
ciativa de la seva amiga i com-
panya d’estudis al Liceu, Mirna 
Lacambra. Les ovacions van do-
nar la justa idea del que va ser 
aquest espectacle.

Per contribuir a la difusió de 
l’art líric, els Amics de l’Òpera 
i Ràdio Sabadell havien fet un 
concurs que va permetre a qua-
tre persones obtenir invitacions 
per assistir a l’estrena i iniciar-
se així en el món del “bel canto”.

Nou èxit dels 
Amics de l’Òpera 
de Sabadell
Montserrat Caballé va gaudir del 

cant de la seva filla Montserrat Martí
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cional de la Dansa que enguany ha 
escrit la codirectora de Mal Pelo, 
María Muñoz.

El Dia Mundial de la Dansa és 
aquest diumenge 29 d’abril i, per 
aquesta jornada, també s’ha pre-
vist una activitat a la plaça Doctor 

Robert. En concret, es tracta d’una 
audició de sardanes que anirà a 
càrrec de la Cobla Contemporà-
nia. És una activitat organitzada, 
de manera conjunta, per Saba-
dell Sardanista i l’Esbart Sabadell 

Tres setmanes 
dedicades a la 
dansa a Sabadell
La celebració del Dia Mundial de 
la Dansa acabarà el 8 de maig

Mireia SanS  

@Mireia_ SanS

F
a 36 anys que el 29 d’abril 
es commemora el Dia 
Mundial de la Dansa. Una 

data escollida per recordar el nai-
xement de Jean-Georges Noverre, 
el 29 d’abril de 1727, que és con-
siderat el pare del ballet modern. 
A Sabadell, la celebració va arribar 
fa més de dues dècades per fo-
mentar i donar a conèixer aquesta 
disciplina artística. Malgrat que ja 
s’han fet dues activitats –una ba-
llada country i la vuitena edició de 
la Gala de Dansa Clàssica amb on-
ze escoles i més d’un centenar de 
ballarins el diumenge 15 d’abril–, 
el punt fort de la proposta serà 
el diumenge 6 de maig a la plaça 
Doctor Robert amb la vint-i-dose-
na edició de la Mostra de Dansa. 
L’Esbart Sabadell Dansaire, l’enti-
tat organitzadora de la celebració, 
preveu superar la participació de 
1.100 ballarins en aquesta activi-
tat que arrencarà a les 11 del matí 
i s’acabarà a les 8 del vespre. En 
total, i en dues franges horàries, 
es preveuen 6 hores de dansa. Hi 
participaran 35 escoles de dansa i 
grups folklòrics de Sabadell i d’al-
tres punts de Catalunya. Un dels 
punts especials de la jornada és la 
lectura del missatge que s’ha pre-
parat amb motiu del Dia Interna-

Dansaire. Una setmana més tard, 
el dissabte 5 de maig,  L’Estruch 
programa dues peces que han 
estat guanyadores del Premi de 
Dansa de l’Institut del Teatre de 
l’any 2017. Són Handle with care 
de Jesús Benzal i Chroma d’Albert 
Garrell. D’altra banda, el dimarts 
8 de maig l’Auditori de la Funda-
ció Bosch i Cardellach, al carrer 
Indústria, acull una didàctica mu-
sical sobre el Ballet del Gran Te-
atre del Liceu. L’encarregat d’im-
partir-la serà Tomàs Manyosa que 
és estudiós de la dansa, ballarí i 
músic. És una proposta organitza-
da per Joventuts Musicals. I com 
a cirereta del pastís, l’Esbart Sa-
badell Dansaire ha preparat per a 
aquesta edició del Dia Mundial de 
la Dansa un concurs d’Instagram 
que estarà obert durant els dies 
que duri aquesta commemoració.

Celebració del Dia Mundial de la 

Dansa de l’any passat  | Cedida

L’Estruch 

programa dos 

peces guanyadores 

del Premi de 

Dansa de l’Institut 

del Teatre

Espectacle del Fresc del any 

passat | Roger Benet

Pere Gallifa  

@Pere_Gallifa

E
l Fresc Festival arriba 
enguany a la seva sego-
na edició, però malgrat 

la seva joventut, ja es vol conso-
lidar com el Festival d’Estiu de 
Sabadell i del Vallès. Des del 24 
de juny i fins al 26 de juliol, la 
música, el teatre i el cinema pu-
jaran a l’escenari de l’amfiteatre 
dels Jardinets de la Fundació 
Antiga Caixa Sabadell 1859. En-
guany, la programació s’ha am-
pliat fins als 32 espectacles i s’hi 
han sumat nous patrocinadors i 
col·laboradors. També s’instal·-
larà un nou escenari per als 
espectacles de proximitat, que 
s’ubicarà a la zona del bar, en un 
entorn més acollidor.

Entre els artistes que partici-
paran d’aquest Fresc Festival hi 
ha Quimi Portet, que presenta 
Festa Major d’Hivern; Roger 
Mas, amb el seu disc Parnàs, i 

Manu Guix, que vindrà a Saba-
dell amb la producció Després 
de tot; entre molts altres artis-
tes. Tots els organitzadors han 
destacat la forta presència sa-
badellenca en la programació, 
la qual abraça un terç de les fun-
cions. Entre aquests espectacles 
hi ha la cantautora Lu Rois i un 
concert de Cristian Saucedo. La 
marca sabadellenca també es fa 
notar en l’apartat teatral, amb 
Mentiders, de la Joventut de 
la Faràndula, La nit als ulls de 
Sherezade Bardají o Viuràs en el 
meu vers, de l’Il·lús Teatre amb 
Jordi Boixaderas. Per al públic 
familiar també hi haurà quatre 
espectacles, un dels quals és 
Dékoncert de la companyia Sol-
facirc, guanyador del Gran Pre-
mi BBVA Zirkòlica.

El festival arrencarà amb La 
nit dels musicals a Sabadell i 
inclourà activitats gratuïtes i de 
pagament, que aniran des dels 3 
als 20 euros.

Portet, Guix i Mas, 
al Fresc Festival

Hi haurà 32 espectacles entre 

el 24 de juny i el 26 de juliol
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Salsitxes 
Paradís surt 
de l’estudi

El programa de música 

funk, R&B i soul de Ràdio 

Sabadell farà programa 

amb públic dins de la boti-

ga de discs Espai Records 

(carrer Joan Maragall, 8). 

Ot Burgaya i Aleix Graell 

presentaran un progra-

ma especial per fer ballar 

el teu director amb les 

clàssic del gènere negre 

i algunes de les novetats 

discogràfiques del mes. El 

Salsitxes es grava dissab-

te 28 a partir de les 18h i 

sonarà en antena els dies 

30 d’abril a les 23h i el 

dimarts 1 de maig a les 

21h. L’entrada és gratuïta i 

qui vingui de públic podrà 

participar en el sorteig 

d’un vinil.  Salsitxes Para-

dís és el programa musical 

de Ràdio Sabadell que 

s’emet els dies festius.

Anaïs Nicolás 
porta Frida 
a l’Estruch

La coreògrafa i ballarina 

francesa reinterpreta la 

vida i l’obra de la pintora  

mexicana en un muntatge 

que es centra en el conei-

xement d’una dona sotme-

sa al dolor, a la solitud i en 

l’amor al muralista Diego 

Ribera. L’obra es podrà 

veure el dissabte 28 d’abril 

a les 9 del vespre a la 

Fàbrica de Creació de Ca 

l’Estruch a la Creu Alta.

NoTíCIES 
bREuS

Els Ovella Xao tenen nou 

disc al carrer  | Cedida

La primavera, al ritme de 
la música sabadellenca
Pop, soul o ska punk sonaran aquest estiu al ritme dels artistes 

vallesans que rodaran disc pels escenaris del país

aleix Graell  

@aleixGnn

S
embla que aquesta pri-
mavera entre els turons 
que fan una serra i quatre 

pins, el Vallès s’ha proposat sonar 
a soul, folk o ska, passant per la 
bossanova i el reggae. Aquestes 
setmanes han presentat disc la ru-
binenca Andrea Mir Arribes tard, 
la cerdanyolenca Magalí Sare ha 
presentat Cançons d’amor i dimo-
nis, i dues propostes sabadellen-

ques: Nora Norman que presenta 
Chaos i els Ovella Xao tornen a la 
càrrega amb Cant Corral. Entre 
totes les novetats hi ha dos tre-
balls primerencs com són els de 
Mir i Norman, i que de fet, totes 
dues, han creat les cançons des del 
caos emocional. La recepta dels 
Ovella és el mestissatge per crear 
melodies fàcils a les quals la gent 
s’hi pugui sumar, com diuen ells 
mateixos, i Sare explora els sons 
dels seus últims cinc anys vitals a 
través del folk i el jazz.

Chaos (Mad Moon Music/

Sol 2018). La sabadellenca es 
llança a l’escena amb un àlbum 
soul, pop i rock foguejat a les 
jam sessions madrilenyes. El 

seu treball és un sincer reflex del que porta a dins 
Norman; un món caòtic. Res que no passi fora. 
La presentació a Barcelona serà el 12 de maig a la 
Sala Sidecar.

Cant Corral (DiscMedi 

2018). Sota una capa de mú-
sica mestissa ballable, el grup 
ha portat les reivindicacions 
a les lletres: els refugiats o la 

desigualtat del món capitalista són els temes que 
porten les noves cançons. Pupil·les, Buhos o les 
Roba Estesa han participat en el nou treball de 
les ovelles.

Arribes tard (Wave Factory 

Studio 2018).  Andrea Mir ha 
gastat hores i hores escoltant 
la veu d’Erika Badu, Janelle 
Monáe o James Blake. En 
l’obra es reflecteix la voluntat 

d’empoderament d’un mateix per superar les situ-
acions adverses. “Realment he hagut de treure’m 
les pors amb aquest disc” afirma Mir.  Presentació 
el 25 de maig al Marula Café.

Cançons d’amor i dimonis 

(Autoeditat 2018).  El disc 
neix de la ràbia de sentir-
se manipulat per la parella. 
Magalí Sare ha fet brollar 

d’aquesta situació un disc preciós i intimista que 
barreja tots els estils que duu la instrumentista. 
La presentació serà el dia 12 de maig al Centre 
Artesà Tradicionàrius.
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AbRIL 2018

Cavalleria Rusticana 

i Pagliacci. Òpera. 

Divendres 27 (20 h). 

La Faràndula.

Zarafa. Cinema 

d’animació. Dissabte 28 

(18.30 h). Espai Cultura

oferir paraules. 

Performance 

col·lectiva. Dissabte 28 

(18.30 h). L’Estruch

I tu, quina energia 

tries?. Taller.

Diumenge 27 (11.30 

h). Museu del Gas

No és tan fàcil. Teatre. 

Divendres 27 (20.30 h). 

Teatre del Sol.

El llibre de la selva. 

Teatre. Diumenge 

29 (11.30 i 18 h). 

Teatre Sant Vicenç

Lligadetes amb un fil. 

Presentació de disc. 

Divendres 27 (20.30 h).  

Ventura (FOC).

Frida. Dansa. 

Dissabte 28 (21 

h). L’Estruch

Christina Rosenvinge. 

Concert. Divendres 27 

(21 h). Teatre Principal

Rapunzel, la 

princesa perduda. 

Teatre. Dissabte 26 

(18 h). La Faràndula
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El Natació 
Sabadell 
intentarà 
organitzar 
la del 2019

Després de dues Final Four 

seguides a Kirishi, l’entre-

nador del Natació Sabadell 

femení, David Palma, ha 

reconegut la intenció de 

tornar a ser amfitriones de 

la competició l’any 2019: 

“Ja estem treballant per 

organitzar-la en cas que hi 

arribem per tenir així més 

oportunitats de guanyar la 

nostra cinquena Champi-

ons”. Un pèl més caut s’ha 

mostrat el director espor-

tiu de l’entitat, tot i seguir 

la línia de Palma. “És una 

de les coses que hem de 

parlar. Si arriba el moment 

i tenim l’opció de tornar a 

portar el millor waterpolo 

europeu a Sabadell, sí que 

intentarem apostar”, ha dit 

Xavi Balaguer. A Can Llong, 

l’Astralpool s’ha mostrat 

infal·lible, guanyant les tres 

Copes d’Europa (2011, 2014 

i 2016) que ha organitzat.

són tan evidents com aquell pe-
nal, però les contrafaltes ens van 
treure gols i atacs. Vam jugar bé, 
fent tot el que estava a les nostres 
mans, però hi ha coses inevita-
bles”.

El Club va forçar la tanda de 
penals amb el 8-8, però aleshores 
l’única jugadora que va fallar va 
ser Judith Forca, deixant el títol 

Clam contra els 
arbitratges a Europa
Els amfitrions de la Final Four han guanyat les últimes cinc Eurolligues. “Els 

àrbitres tenen una influència excessiva”, lamenta Xavi Balaguer

adrián arroyo  

@adrian_arroyo

D
es del 2013, quan el Na-
tació Sabadell femení 
es va proclamar cam-

pió d’Europa a Hongria, cap altre 
equip ha estat capaç de guanyar 
l’Eurolliga fora. Dissabte l’Astral-
pool la va fregar, però es va esca-
par per un penal, nedant a contra-
corrent per un marcador advers i 
decisions arbitrals contràries. “Al 
tercer quart no ens van deixar 
atacar. Vam rebre cinc faltes en 
atac, una expulsió molt rigorosa 
i un penal sense que la jugadora 
connectés amb la pilota”, denun-
cia l’entrenador, David Palma. La 
defensora Mati Ortiz s’afegeix a la 
crítica: “A Rússia això podia pas-
sar. Van ser petits detalls que no 

per segon any seguit a les vitrines 
del Kinef Kirishi. Confirmada la 
derrota, l’allau de queixes a les 
xarxes va ser un continu. “Les 
protagonistes haurien d’estar 
dins de la piscina i no pas fora”, 
escrivia l’exwaterpolista Jenny 
Pareja. El tècnic del masculí, Cha-
va Gómez, apuntava en la matei-
xa direcció: “S’entesten a provar 
regles noves al waterpolo quan 
un dels principals problemes ha 
tornat a quedar patent”.

Tot i que David Palma havia 
treballat en la tessitura d’un arbi-
tratge en contra, aquest va treure 
de polleguera l’equip. Fins i tot 
Marton Benczur, l’entrenador de 
l’UVSE Budapest -víctima de l’As-
tralpool a semifinals- li ho reco-
neixia: “Ell també diu que ens van 
xiular molt malament i que això 

només passa al waterpolo, als 
altres esports no. Potser la LEN 
s’ho hauria de fer mirar. L’arbi-
tratge al nostre esport té massa 
incidència quan l’organitzador 
arriba a la final”.

El waterpolo sabadellenc de-
mana un replantejament per 
competir en igualtat de condi-
cions i trencar l’hegemonia dels 
amfitrions. I és que en els darrers 
cinc anys la Copa d’Europa sem-
pre s’ha quedat a casa dels locals, 
dos cops a Sabadell, un al Pireu 
(Olympiacós) i ara dos consecu-
tius a Rússia. “No és cap sorpresa, 
sabíem que l’escenari seria aquest 
i que en una final contra l’amfi-
trió tindríem un 50% d’opcions 
tot i que som millor equip. Tenim 
un problema com a esport. L’ar-
bitratge té una influència exces-
siva quan vol i aquesta final n’és 
un exemple”, valora el director 
esportiu, Xavi Balaguer. Mentres-
tant, les noies digereixen el cop 
dolorós centrades en guanyar ara 
la lliga. La cinquena Champions 
haurà d’esperar.

Les noies d’or del Club es van 

haver de conformar amb el 

subcampionat europeu  | CnS

La loteria dels penals va girar 

l’esquena per segon any seguit 

al Sabadell a Rússia  | CnS

La polèmica va 

envoltar la derrota 

del CNS a la 

final europea
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“Si haguéssim tingut Arturo des 
del principi, tindríem més punts”
El davanter es converteix en el nom propi de la segona volta al Centre d’Esports amb quatre gols i 

dues assistències. “Ens vam equivocar amb Arthuro i va ser una errada greu”, admet Toni Seligrat

adrián arroyo  

@adrian_arroyo

“
Ens vam equivocar d’Arturo i 
va ser una errada molt greu”. 
Amb aquesta franquesa es re-

fereix l’entrenador, Toni Seligrat, 
al problema ofensiu que ha tingut 
el Centre d’Esports. L’equip com-
peteix de meravella en defensa, i la 
millor mostra és que Roberto llui-
ta amb Reina (Mallorca), rival diu-
menge (12h) a la Nova Creu Alta, 
i amb l’herculà Falcón pel Premi 
Zamora. La fortalesa al darrere és 
fora de dubte. Els números fora de 
casa també són bons. Els 21 punts 
sumats fan del Sabadell el quart 
millor visitant. La gran assigna-
tura pendent és a casa, perdent 
només un partit però empatant-

Arturo anotant diumenge a 

Formentera el seu quart gol com 

arlequinat  | Sandra Dihör

minuts i la manca d’un punta nat 
al davant l’ha fet arribar sense 
benzina al final. Qui havia de ser 
la referència, Arthuro Bernhardt, 

no va complir amb les expectati-
ves. Sis partits jugats, dels quals 
només un d’inici i cap sencer. 
L’únic brot verd, el 2-2 davant el 
Peralada, amb gol del brasiler i 
assistència a Josu a la jugada del 
penal.

Les comparatives són odioses, 
però aquestes xifres queden lluny 
de les que ha signat el seu recanvi 
d’hivern, Arturo Rodríguez. Millor 
de forma, suma més de 1.000 mi-
nuts, ha jugat 12 partits i els 12 de 
titular. Ja ha fet dues assistències i 
quatre gols, millorant els tres que 
havia fet a l’UCAM a la primera vol-
ta. I més enllà del seu bon moment 
de forma, demostrat diumenge a 
Formentera, cada cop que el da-
vanter és sobre la gespa es conver-
teix en un corcó per als rivals.

ne 12. I en concret, la manca de 
pólvora, amb 16 gols anotats en 17 
duels a l’estadi.

Felipe Sanchón es va haver de 
multiplicar a l’inici, fent d’assis-
tent i de golejador. L’ex del Giro-
na feia anys que no jugava tants 

Per això, no és d’estranyar que 
segellada la salvació virtual, Se-
ligrat esclatés fent balanç de la 
lliga: “Ens vam equivocar de per-
sona i de jugador, però per sort 
al gener ho vam corregir trobant 
l’Arturo que volíem. Si l’hagués-
sim tingut des del principi, por-
taríem uns quants punts més i 
ell més gols”. Tranquil·litza saber 
que al cartaginès li queda encara 
un any de contracte.

El punta de 

Cartagena ha 

fet dos gols en 

les dues últimes 

jornades

El nou projecte del 
Club Deportivo 
Llano aposta 
pel futbol base 
La nova junta presidida per Antonio 

Rocha buscar donar oportunitats 

als nens i nenes del barri

Marc Pijuan  

@MarcPijuan

E
l Llano ha emprès un nou 
camí. L’entrada de cares 
noves a la junta aporta 

aires renovadors i vol tirar en-
davant diferents projectes. El 
canvi més important, però, és el 
d’impulsar i fomentar el futbol de 
base. Francesc Román, vicepre-
sident de l’entitat, assegura que 
la raó d’aquest nou programa és 
donar una oportunitat als més 
joves del barri de Can Puiggener: 
“Com moltes altres entitats fan, 
volem educar als nens i nenes a 

ble aquest projecte que porta per 
nom: Enséñales a crecer sin bar-
reras. L’objectiu de la campanya 
és recollir 5.000€ fins a mitjans 
de juny.

La jornada de portes obertes 

va ser tot un èxit  | Cedidatravés del futbol”, apunta. També 
es vol ampliar els equips que for-
men l’entitat, i això implica cre-
ar un equip per cada edat, i està 
prevista la creació d’un conjunt 
femení. L’entitat està promovent 
un crowdfunding per fer possi-
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El Granollers va deixar el Sabadell 

sense final | Marc Molinèr

M.P.

n
o ha pogut ser. El Sa-
badell Rugby Club ha 
tancat la temporada 

amb un regust amarg, després 
de perdre les semifinals al títol 
de la Primera Catalana al camp 
dels Spartans de Granollers, per 
un ajustat 24 a 20. En un partit 
molt igualat, els últims minuts 
van ser decisius perquè els gra-
nollerins aconseguissin endur-se 
el triomf davant els sabadellencs. 
El resultat final mostra el bon 
joc del Sabadell Rugby Club que, 
tot i jugar amb el factor camp en 
contra, ho va intentar fins al final 
sense sort. “Ens queda una sensa-
ció agredolça en el moment. Ara 
bé, quan reflexiones i mires una 
mica enrere, te n’adones com es-
tà evolucionant aquest club, i no-
més podem estar molt contents”, 
descriu el tècnic de l’equip, Fran 
Sánchez, que afegeix: “Sabíem 
com jugaven, que seria molt igua-
lat, i que es decidiria per petits 
detalls. Crec que vam fer el que 
tocava, però ells van estar més 
encertats en una part del partit”. 
Ara bé, com assegura el tòpic, de 
les derrotes també se n’aprèn, 
i en aquest sentit Sánchez creu 
que “aquest tipus de partits, que 
molts jugadors no havien jugat 
mai, també serviran per agafar 
experiència d’ara endavant”.

Aquesta derrota tanca una 
lliga per emmarcar, i fa mirar el 
futur amb optimisme. Sobretot 
perquè l’equip creix any rere any. 
La temporada que ve, el Sabadell 
Rugby Club començarà compe-
tint a la Divisió d’Honor Catalana 
i, contràriament al que va passar 
aquest any, l’objectiu real dels 
de Fran González serà intentar 
mantenir aquesta categoria i con-
solidar-se entre els millors equips 
catalans de rugbi. “Hem de ser 
ambiciosos”, sentencia el tècnic.

El Sabadell 
Rugby Club 
no podrà 
lluitar pel 
títol de 
Primera 
Catalana

l’experiència com a molt posi-
tiva. Ens falta experiència en 
aquest tipus de campionats. Ara 
bé, l’equip ha rendit a un nivell 
molt alt. Més del que jo m’imagi-
nava”, remarca el tècnic sabade-
llenc. Malgrat el desencís de no 
accedir a les semifinals de fases 
Fernàndez no dubta en posar 
una gran nota al seu equip en-
guany: “No li posaré un 10, per-
què el 10 no existeix, però un 9’9 

Marc Pijuan  

@MarcPijuan

D
esprés de completar 
una gran temporada a 
la lliga regular, els dos 

equips del Club Natació Sabadell 
de Voleibol han caigut d’entrada 
a la fase d’ascens. L’equip mas-
culí, entrenat per Jordi Fernàn-
dez, es jugava les seves opcions 
amb el Cádiz 2012 i el Pinto 
Grupo Ejido, amfitrió. Per pas-
sar a semis, s’havia de guanyar 
un dels dos partits, i a prop s’hi 
van quedar els de Fernàndez en 
el primer duel, contra el conjunt 
andalús, que al final va superar 
als sabadellencs per un ajustat 
3-2. L’endemà, amb el cansa-
ment acumulat del primer en-
frontament, el Club no va poder 
fer res contra l’amfitrió. De fet, 
els dos conjunts van ser els fi-
nalistes, i van acabar ascendint 
a Superlliga 2. “Hem de valorar 

segur”, i afegeix: “L’any que ve hi 
hem de tornar a ser, la mentali-
tat ha de ser aquesta”.

Camí paral·lel el que van viure 
les noies del Club. Després d’un 
gran any, es plantaven a fases 
amb la idea d’aconseguir arribar 
a les semifinals, i quasi ho acon-
segueixen. En el primer partit 
van tenir dues pilotes de partit 

contra el Socuéllamos, el con-
junt amfitrió, que no van poder 
completar. En el cinquè set les 
locals van ser superiors. En el 
segon duel, contra el Sayre Déci-
mas canari, van caure per 3 sets 
a 1. Hugo Gotuzzo, entrenador de 
les sabadellenques, admet que 
“la valoració de la temporada és 
molt bona. Hem demostrat que 
podíem accedir a les semifinals. 
Hem fallat en els moments deci-
sius, i això és en el que hem de 
millorar”, per també afegir que 
“no tinc dubtes, l’any vinent ho 
hem de tornar a intentar”. Els 
dos equips van acabar cinquens 
en una fase d’ascens que ha estat 
un premi a la gran temporada.

Les noies s’han quedat sense 

el premi final  | CnS

Les bessones Weisz, Carme Mestre, 

Marisa Sanz i Dolors Sánchez  | CnS

El Natació Sabadell femení de tennis 
taula es queda a les portes de l’ascens
Les jugadores sabadellenques han completat una gran campanya a Primera 

Nacional, i han comprovat que tenen nivell per pujar a Divisió d’Honor

M.P.

L
’equip femení de tennis 
taula del Natació Saba-
dell es va quedar a molt 

poc d’assolir l’ascens a la Divi-
sió d’Honor. Les palistes locals 
van superar les dues primeres 
rondes de fases, i es van plantar 
a la tercera i definitiva. Allà el 
Priego va acabar amb les espe-
rances de les jugadores locals, 
que anteriorment havien derro-
tat a les amfitriones del Collado 
Mediano (3-4) i al Motril TM 
(1-4). “Estem molt contentes pel 
nivell que hem donat. Contra el 
Priego la victòria hauria pogut 
caure de qualsevol banda però 

tat una decisió que els deixa fora 
d’un torneig que es disputa el 5 i 
6 de maig a Pamplona. El Natació 
Sabadell, per la seva banda, sí que 
hi serà.

la sort no ens va acompanyar”, 
assegura Carme Mestre, jugado-
ra del Club. El repte de futur de 
la secció serà tornar a intentar 
l’ascens la pròxima temporada 
i situar l’equip femení de tennis 
taula a la Divisió d’Honor, la se-
gona màxima categoria d’aquest 
esport. Tot i la decepció del mo-
ment, les sabadellenques han 
comprovat que el seu nivell és 
molt semblant a la resta d’equips 
que han pujat finalment a Divisió 
d’Honor. De cara a l’any vinent, 
Mestre espera mantenir el bloc 
d’aquesta temporada, segons ella 
“una de les claus de l’excel·lent 
campionat del Natació Sabadell 
d’enguany”.

Fernàndez: “L’any 

que ve hi hem 

de tornar a ser”

El Club Falcons renuncia a fases

Els responsables falconistes han 
decidit no participar en la fase 
d’ascens a Divisió d’Honor mas-
culina, tot i queda tercers a la lliga 
regular. La lesió de Roger Blanco, 
i motius econòmics han precipi-

L’ascens del volei 
haurà d’esperar
Tant l’equip masculí com el femení del Natació Sabadell van quedar 

emparellats en el grup amb els equips amfitrions, el Pinto i el Socuéllamos
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August Serra agafa el relleu de 
Lluís Duran al Tennis Sabadell
El nou president de l’entitat deixa clar que la seva prioritat és treballar molt la base 

i que aquesta acabi nodrint els primers equips en un futur a mig termini

joan blanch  

@blanxi2

E
l Club Tennis Sabadell 
compta amb nou presi-
dent. August Serra, fins 

ara vicepresident de l’entitat, ha 
pres el relleu de Lluís Maria Du-
ran com a màxim responsable de 
l’entitat. Duran, per la seva part, 
seguirà exercint com a vicepresi-
dent. Serra va passar fa uns dies 
per l’Hotel Suís de Ràdio Sabadell 
i va donar les primeres pinzellades 
del nou projecte. Entre les princi-
pals prioritats del nou mandat es 
troba potenciar la faceta formativa 
i que aquesta acabi sent el nucli 
dels primers equips de l’entitat 
que, recordem, es troben a Prime-
ra Divisió en categoria masculina 

El Tennis Sabadell té nou 

president  | Roger Benet

s’acabi rebent l’autorització que 
falta de l’Ajuntament, ja que la in-
tenció de la nova junta del Tennis 
Sabadell és construir vuit noves 
pistes. “És una cultura diferent a la 

del tennis, però tira molt entre els 
usuaris perquè l’aprenentatge és 
més fàcil”, assegura Serra alhora 
de justificar la inversió que supo-
saran les noves instal·lacions. 

Amb més de quatre dècades de 
soci al club i amb l’experiència en 
altres juntes directives del club, 
Serra es convertirà en el president 
del 90è aniversari del Tennis Sa-
badell, efemèride que es complirà 
l’any vinent i que des de la nova 

i a Segona Divisió a la femenina. 
August Serra també aposta per 
“promocionar d’altres disciplines 
com ara la gimnàstica esportiva, 
l’esquaix o el pàdel”. En el cas 
d’aquest últim esport, es veurà 
beneficiat en breu, sempre i quan 

junta directiva començaran a tre-
ballar en els pròxims mesos.

Georgina Garcia amb Espanya

D’altra banda, al marge del re-
lleu al capdavant de l’entitat, la 
tennista del Club Tennis Saba-
dell Georgina Garcia ha tornat a 
ser convocada per la capitana de 
l’equip espanyol, Anabel Medina, 
per participar a l’eliminatòria de 
permanència a la segona divi-
sió de la Copa Federació. Garcia 
va ser cridada a última hora per 
substituir a Lara Arruabarrena 
i va jugar el partit de dobles, to-
talment intranscendent, ja que 
en els enfrontaments anteriors, 
Carla Suárez i Garbiñe Muguruza 
havien assegurat la permanència 
de l’equip espanyol.

Serra va passar per 

Ràdio Sabadell i va 

donar les primeres 

pinzellades del 

nou projecte

La Titan Desert 
tornarà a tenir 
un marcat caire 
sabadellenc 
Santi Ramos vol apropar-se 

a la condició de Platinum

j.b.

L
a Titan Desert, prova de 
resistència, arrencarà 
aquest diumenge i consta-

rà de sis etapes pel desert africà. 
Una prova que, un any més, tin-
drà molta presència d’esportistes 
locals pel que fa a la ciutat de Sa-
badell. D’una banda Santi Ramos, 
que la temporada passada es va 
convertir en Titan Legend, des-
prés d’acabar la seva sisena Titan. 
Ramos és tot un expert a la Titan i 
en aquesta edició buscarà un nou 
repte, tornar a finalitzar per apro-
par-se al selecte grup dels Titan 

de l’Eva Giménez, la fundadora 
d’Asdent i mare del Nacho, un 
nen que pateix una de les ano-
menades malalties estranyes, que 
necessita una gran aportació eco-
nòmica per a la seva investigació. 
Això ha fet que aquesta mare ha-
gi decidit tornar a provar sort en 
aquesta aventura gràcies, en part, 
a l’ajuda que li ha proporcionat el 
concessionari sabadellenc Stern 
Motor. Un suport que consisti-
rà en proporcionar-li un equip 
d’assistència a l’arribada. I és que 
l’Eva pateix esclerosis múltiple, 
fet que encara fa més meritòria la 
seva aventura.

Santi Ramos als estudis de Ràdio 

Sabadell  | Roger Benet

Legend Platinum. Objectiu que 
el sabadellenc podria completar a 
l’edició del 2019.

L’altra presència local serà la 
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L’espia del “bon viatge” 
a Ràdio Sabadell 
Jordi Cos dirigeix L’espia de Mahler, el programa que 
aporta l’Orquestra Simfònica del Vallès a l’emissora

Pau duran 

Q
uan Gustav Mahler 
va anar a treballar 
als Estats Units, li va 

encarregar a un dels músics de 
l’orquestra que li anés dient què 
comentaven els músics entre ells 
sobre el nou director. A Ràdio 
Sabadell hi ha un programa que 
practica aquesta missió de tras-
lladar al públic el que es viu dins 
d’una orquestra. A tall d’exemple, 
quan el director de l’orquestra es-
tà a punt de començar la partitu-
ra, els músics es miren entre ells 
i es desitgen “bon viatge”. A falta 
d’espia a la ràdio, el Jordi Cos es 

Cos dirigeix L’espia de 

Mahler  | Cedida

clàssica sigui només per a uns 
quants” diu el Jordi. També creu 
que la distància entre el que els 
crítics demanen que es faci com 
a elit i el baix nivell general del 
país és molt gran. Com a virtuós 
de la viola, Cos creu que quan els 
músics estudien, els fan prendre 
decisions. I quan entren a l’or-
questra, els diuen que a partir 
d’aquell moment s’ha acabat l’au-
tonomia de prendre decisions. I 
és frustrant. Costa trobar músics 
feliços, perquè hi ha poca parti-
cipació, i la feina individual està 
molt controlada. Per això també 
és tan important desitjar-se un 
“bon viatge” abans de començar.

refia de les cares que posa la tèc-
nica, Rocío García, per esbrinar 
què li sembla el que estan fent 
plegats.

L’espai ja fa més de vuit anys 
que es fa, coincidint amb el nome-
nament com a president de l’Or-
questra Simfònica del Vallès. An-
teriorment en Jordi col·laborava 
amb Catalunya Música i editava 
un bloc que portava el mateix 
nom que el programa. A vegades 
busca una temàtica, altres s’agafa 
a idees soltes. Però sempre procu-
rant que hi hagi alguna cosa més 
que peces clàssiques de música 
clàssica. L’important és que si-
guin de qualitat.

Les distincions entre la música 
clàssica i la resta, diferenciades 
com a inferiors, per a en Jordi 
fan mal als que volen accedir-hi 
però no s’hi atreveixen. Aquests 

vicis no són d’ara, fa més d’un se-
gle que s’arrosseguen. “A vegades 
detecto la intenció que la música 
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Què és la síndrome de 
cap avançat i quines 
són les seves causes?

Com recol·lectar i 
conservar les plantes 
medicinals?

carolina hauSer, quiroPràctica  

(httP://quiroPracticaeSPecifica.cat)

A
vui parlem de la síndrome de cap 
avançat i la manca de curvatura 
de la columna cervical així com 

de les conseqüències que pot provocar una 
mala alineació. Aquestes postures poden 
accelerar la degeneració de la columna cer-
vical, influir en l’aparició de deformacions 
vertebrals i fins i tot, accelerar l’aparició de 
malalties neurodegeneratives com l’escle-
rosi múltiple o el parkinson. És un proble-
ma molt comú en la nostra societat i que 
cada vegada s’estén més per l’ús massiu de 
pantalles mòbils: un adult, de mitjana, pas-
sa entre 700 i 1.400 hores cada any amb el 
cap ajupit damunt dels dispositius digitals. 
I un estudiant pot arribar a les 5.000 hores 
anuals. Normalment atribuïm la degenera-
ció de les cervicals a l’edat avançada, però 
tot influeix: càrregues pesades, genètica i 
sobretot la nostra postura. Quan tenim una degeneració primerenca dels discos, estem 
sobrecarregant les vèrtebres que, per conseqüència, són més vulnerables a modificar 
el seu aspecte i a pressionar els nervis i la medul·la. Fixem-nos en l’estructura: si per-
dem curvatura a nivell cervical, anem a estirar cada vegada més el que hi ha dins de la 
columna, la medul·la espinal. La medul·la s’encarrega de transmetre tota la informació 
entre el cervell i el sistema nerviós perifèric. En general si la tibem i comprimim el 
resultat és un flux d’informació reduït, anormal; mentre si mantenim una postura òpti-
ma, minimitzem aquest tipus d’estrès. Un estrès a nivell cervical es reflecteix al llarg de 
tota la columna, no solament localitzat a la zona del coll. Diversos estudis han demos-
trat una relació important entre la síndrome de coll avançat i l’escoliosi, aconseguint 
una millorança important en els subjectes que han corregit aquesta postura, sobretot 
en adolescents. Finalment, diversos estudis han descobert que hi ha una relació directa 
entre les alteracions en el flux del líquid espinal i les malalties neurodegeneratives. A 
més les diferències en l’alineació vertebral podrien afectar el sistema vascular, causant 
pressió o estirament i alterant el flux sanguini.

Marta dubreuil, biòloGa i la reSPonSable de feMarrelS.cat

S
empre parlem de les 
plantes i de com podem 
utilitzar-les a la cuina, en l’elaboració de remeis casolans o per fer-ne diversos 

productes de cosmètica, però avui ens centrarem en com hem de recol·lectar-les i conser-
var-les. La recol·lecció ha de realitzar-se quan els principis actius de la planta estan ma-
durs. Generalment, s’ha de procedir a l’assecament dels vegetals el més ràpid possible, de 
manera que no fermentin els sucres que contenen, encara que cal tenir en compte que les 
herbes seques a poc a poc van perdent les seves propietats. Les flors han d’agafar-se aca-
bades d’obrir i assecar-se amb paper net; les fulles han de recol·lectar-se abans i durant 
la floració i estendre’s sobre un paper o reixeta; les plantes senceres han de ser desposse-
ïdes de les fulles marcides i les restes de terra; les llavors i fruits no solen necessitar cap 
tractament; i les escorces i arrels s’han de prendre d’exemplars joves. 

Cal tenir en compte que la recol·lecció al camp s’ha de fer amb precaució, deixar-ne 
sempre. En parcs naturals no es pot recol·lectar. Va bé anar amb cistell de vímet o algun 
recipient on les plantes puguin airejar-se. També es pot cultivar a casa i usar la planta 
fresca. Cal assecar les parts recol·lectades en llocs que no hi toqui la llum directa, i que 
estiguin airejats. No guardar-les fins que no estiguin completament seques, perquè sinó 
amb la humitat poden agafar fongs. Es guarden en pots de vidre, bosses paper o roba de 
cotó, evitant el plàstic, en llocs on no hi toqui la llum i no hi hagi humitat. Les plantes 
seques duren aproximadament 1 any, tot i que si les guardem en llocs frescos i secs poden 
durar molt més. L’únic inconvenient és que amb el temps van perdent. 

Normalment atribuïm la degeneració 

de les cervicals a l’edat avançada, 

però tot influeix: càrregues pesades, 

genètica i sobretot la nostra postura

Cal assecar les parts recol·lectades en llocs que 

no hi toqui la llum directa, i que estiguin airejats
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Batuts per preparar en 5 
minuts que us deixaran un 
gran somriure a la cara!

eSter caSanovaS  

@PicaronabloG

U
n dels errors més habituals entre 
els qui cultiven un hort urbà en 
jardineres o contenidors, és el 

d’utilitzar poc adob. Les hortícoles en ge-
neral, i les de fruit en particular, són les 
que més aliment consumeixen. I igual que 
ens passaria a les persones, si no mengen, 

no creixen i presenten deficiències en el 
seu desenvolupament. Seria ideal que els 
nutrients es  presentessin en forma de 
boletes de colors, perquè només amb un 
cop d’ull podríem dir que n’hi falten de les 
vermelles i afegir-ne més, o de les blaves 
o grogues. Però en el cas d’un hort a terra 
o en contenidors, els adobs orgànics so-
len tenir el mateix aspecte que la terra, i 
s’hi confonen quan s’integren al llaurar o 

en remoure el substrat. A tot això, hi hem 
d’afegir que en un hort en testos, cada cop 
que s’escapa aigua pels forats del drenat-
ge, perdem nutrients.

Quan hem començat l’hort amb subs-
trat nou del tipus que sigui o bé hem afegit 
adob abans d’iniciar els cultius, sempre 
sorgirà el dubte de a partir de quan hem 

d’afegir-ne més. El millor consell és quan 
veiem que les plantes comencen a formar 
les primeres flors. Això sol ser al cap d’en-
tre sis i deu setmanes d’haver trasplantat 
les hortalisses als contenidors. S’avança en 
funció de les pluges que han caigut i que 
poden haver rentat la terra de nutrients, 
o s’allarga en funció de les hortalisses que 
hi cultivem. Aquelles de les que en consu-
mim fulles i arrels no solen consumir-ne 
tants, o menjar-ne tants, si les comparem 
amb les que donen fruit.

En un hort a terra ens podem trobar en 
situacions similars si no hem afegit prou 
adob a l’hort abans d’iniciar els cultius. La 
quantitat però depèn de diversos factors: 
el tipus de sòl que estem cultivant, la den-
sitat del mateix i fins i tot fins a quina fon-
dària volem nodrir-lo i quines hortalisses 
cultivarem.

joan boix, veGà  

@corverd

A
vui us proposem re-
ceptes sanes, fàcils, 
gustoses, naturals, 

amb fruites i verdures. Són els 
anomenats superaliments; una 
combinació d’ingredients que 
us encantarà per esmorzar, be-
renar, sopar o fins i tot dinar!  I 
és que els batuts i els sucs na-

turals són una autèntica revolució 
pel nostre cos i per la nostra vida; 
una festa tropical! Ens garan-
teixen que estem hidratats, que 
ingerim els nutrients necessaris, 
no estan processats, ni cuinats, ni 
tenen additius o sucres afegits... 
Vaja són un regal, una autèntica 
solució eficaç, saludable i ràpida 
per la salut i per la cuina. És el 
que podem anomenar cuina líqui-
da, que va des d’un gaspatxo, una 

Una cullerada petita de gingebre i 
una de sucre de coco i llet d’amet-
lla… Un imprescindible que és 
una delícia!

Un altre de fàcil: Batut de coco 
i pinya: Llet de coco al 60 o 70%, 
sucre de coco, fulles de menta i un 
quart de pinya natural! Tot ben 
barrejat i directe al paladar!

I, finalment, la crema d’alvo-
cats amb amb brots. Barregem 2 

vichissoisse, un batut de poma i 
taronja o un kombutxa, la beguda 
pobiòtica de moda; que mereix un 
batec a part.  

Us proposem algunes receptes 
ràpides. Tots els ingredients els 
hem de batre junts en una bate-
dora fins que estiguin ben lligats!

Batut de cacau i canyella. Ne-
cessitem barrejar dos plàtans ma-
durs, 1 cullerada de cacau cru en 
pols i un altre de canyella en pols. 

Al teu hort no oblidis 
mai que el més 
important és l’adob!

alvocats madurs, mitja papaia 
o mig mango, suc de una llima, 
brots de gira-sol o alfals, alfà-
brega fresca, un raig d’aigua de 
mar, d’oli d’oliva i una cullera-
da de herba de blat en pols. Res 
més saludable!

Bon profit!

Els batuts són un regal, una 

autèntica solució eficaç, saludable 

i ràpida per la salut i per la cuina

coordinadora delS ‘batecS’: raquel García. @raquelPetita




