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De la Manchester catalana en queda ben poca cosa a Saba-

dell. Xemeneies repartides per la ciutat que recorden el seu 

passat i, en el millor del casos, la memòria d’aquells que han 

sentit per casa les històries explicades en veu de les seves 

àvies i avis que ho van viure en primera persona. Ara Saba-

dell és diferent. És una altra cosa. Per això, l’enderrocament 

de l’Artèxtil és l’adéu a l’últim gran supervivent de la memò-

ria industrial col·lectiva. El darrer vestigi d’allò que un dia 

vam ser i que mai més no tornarem a ser.

Si el calendari no falla, a finals del 2021 es podran habitar els 

165 habitatges que la promotora propietària dels terrenys 

hi construirà. Més veïns al barri, amb els dubtes que això 

genera entre els que hi viuen a 

la zona, però també més equi-

paments per a la ciutat. Sense 

anar més lluny, els espais que 

ocupaven l’antiga zona espor-

tiva del barri de Nostra Llar 

seran cedits.

Tot i això, i com diuen que po-

ques coses són pitjors que per-

dre la memòria, l’Ajuntament 

va anunciar fa uns dies la compra de les antigues oficines de 

l’Artèxtil. La compra permetrà conservar tota la part de la 

fàbrica protegida pel seu interès patrimonial. I és que parlem 

de gairebé 4 mil metres quadrats d’una instal·lació que té 

un valor històric molt rellevant. Mobiliari carregat de detalls 

d’una època passada, que Sabadell podrà conservar per 

sempre més per tal d’il·lustrar les generacions del futur.      

Reines de l’aigua

Del que també sentirem a parlar, per més anys que passin, 

és dels èxits del nostre waterpolo. De les medalles de plata 

i bronze aconseguides per les seleccions absolutes a l’Eu-

ropeu disputat a Barcelona aquest estiu, a l’or mundial de 

la selecció femenina juvenil i l’or europeu de les júniors. La 

millor demostració que el futur, per un costat, està garantit 

i, de l’altre, que ja el tenim aquí. En aquestes dues darreres 

medalles el protagonisme de casa ha estat per a la Paula 

Leiton i la Gisel·la Farré. Totes dues waterpolistes del Club 

Natació Sabadell. I totes dues, el reflex d’una realitat inqües-

tionable, com és que l’aposta del Club per aquest esport i 

pel seu planter és inesgotable.

La fórmula de l’èxit? Com la de la Coca-Cola, tot un secret. 

Però posats a demanar un desig, que mai no s’esgoti i que 

puguem seguir gaudint-ho per molt temps.

L’últim supervivent

Autor fotografia de la 

portada: Roger Benet

El proper número sortirà 

al carrer el 5 d’octubre 

Edita: Comunicacions 

Audiovisuals de Sabadell S.L.U. | 

www.radiosabadell.fm.

Cap de redacció: Sergi Garcés. 

Redacció: Adrián Arroyo, Helena 

Molist, Karen Madrid, Marc Pijuan, 

Montse P.Creus, Núria García, Pau 

Duran, Pau Vituri, Pere Gallifa i 

Raquel García. 

Maquetació: DBcoop, sccl 

| www.dbcoop.cat.

 Publicitat: GPL, sccl. Trinitat 

Gutiérrez (654368974) 

trinitat@gpl.cat.

Imprimeix: Imprintsa S.A.

15.000 ejemplares 

D.L.: B - 24.043 - 2017

Si tens cap informació 

o alguna història que 

ens vulgui explicar, fes-

ho enviant un correu a 

informatius@radiosabadell.

fm o amb una nota de veu 

al 678775686



04 | 21 de setembre de 2018 | Sabadellinformatiu

L’Artèxtil conservarà el 
seu patrimoni protegit
L’Ajuntament comprarà les antigues oficines per conservar tota 
la part protegida. Els veïns aposten per convertir-la en museu

ciutadanes i polítiques per evitar 
la seva pèrdua.

Els veïns volen un museu

Des de l’Associació de Veïns de 
Covadonga veuen amb bons ulls 
la compra de les oficines de l’Ar-
tèxtil per part de l’Ajuntament 
i consideren que, en part, dona 
resposta a les seves demandes. 
“Sempre havíem demanat que les 

oficines es conservessin perquè 
és un dels pocs despatxos que es 
conserven amb el mobiliari del 
moment, fins i tot es conserven 
els penjadors amb roba. És pre-
ciós i és una cosa que la ciutat de 
Sabadell no ha de perdre”, apun-
ta el president de l’entitat veïnal, 
José Luís Fernández. En aquest 
sentit, els veïns aposten per con-
vertir aquesta part de la fàbrica 

en un museu, que immortalitzi 
la història de la factoria i de la 
ciutat, però el tinent d’alcalde 
apunta que encara se n’han d’es-
tudiar els possibles usos. D’altra 
banda, tot i aplaudir l’anunci de 
l’Ajuntament, els veïns encara 
temen que la construcció de nous 
habitatges i, per tant, l’arribada 

: L’enderroc de l’Artèxtil en marxa 

des de fa dies | Roger Benet

 ACTUALiTAT

Més d’un 70 per 

cent de l’Artèxtil 

serà de la ciutat, 

tancant així anys 

d’especulacions 

sobre el futur 

d’aquesta fàbrica

Karen Madrid  

@KMadrid_ribas

L
a part de l’Artèxtil pro-
tegida pel seu valor pa-
trimonial es conservarà, 

malgrat el projecte constructiu 
impulsat en aquest equipament 
per part d’SDIN, l’antiga Solvia. 
L’Ajuntament comprarà les an-
tigues oficines de la fàbrica, fins 
ara a mans de privats, per tal de 
garantir que els elements més re-
llevants de la factoria de Garcia 
Planas sobrevisquin. “És molt 
important que un espai estratè-
gic patrimonial de la ciutat, amb 
un valor industrial molt elevat, 
es queda en mans municipals 
tota la part protegida”, assenya-
la el tinent d’alcalde de Cohesió 
Territorial, Juli Fernàndez. La 
compra, que suposarà una in-
versió de 3,7 milions d’euros, 
s’aprovarà previsiblement al Ple 
municipal del mes d’octubre. Els 
3.800 metres quadrats de les 
oficines que comprarà el consis-
tori se sumaran als 4.500 metres 
que ja eren propietat municipal i 
als 2.000 que es convertiran en 
una plaça i jardins urbans, espai 
on es preservarà la xemeneia de 
l’antiga fàbrica. Amb tot, més 
d’un 70 per cent de l’Artèxtil se-
rà de la ciutat, tancant així anys 
d’especulacions sobre el futur 
d’aquesta fàbrica  i de demandes 
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L’Ajuntament comprarà les antigues 

oficines de la fàbrica  | Roger Benet

Adéu a l’última gran fàbrica 

sabadellenca | Roger Benet

 ACTUALiTAT

El ‘nou’ Artèxtil serà una realitat 

d’aquí a tres anys  | Roger Benet

K.M.

L
a promoció de 164 habi-
tatges de l’Artèxtil esta-
ran enllestits a finals del 

2021. Segons SDIN, l’enderroc 
de part de l’antiga fàbrica aca-
barà a finals del mes d’octubre 
i, després, encara s’haurà d’es-
perar fins a mitjans del 2019 
per obtenir la llicència d’obres.  
El projecte preveu la construc-
ció de tres blocs d’edificis, amb 
72 pisos de renda lliure cadas-
cun i 12 d’habitatge concertat. 
Aquests immobles comptaran 
amb 200 places d’aparcament i 
oferiran 1.500 metres quadrats 
per a ús comercial. La promo-
tora destaca els beneficis que 
aquesta construcció oferirà al 
barri, ja que cedirà pràctica-
ment 2.000 metres quadrats 
per fer-hi una plaça i jardins 
urbans, conservarà la xemeneia 
i cedirà l’antic equipament es-
portiu de Nostra Llar a l’Ajun-
tament.

Els pisos de 
l’Artèxtil, 
enllestits 
el 2021

de nous residents al barri, pu-
gui comportar conseqüències 
negatives, com un augment dels 
problemes d’aparcament, inci-
dències en el subministrament 
elèctric o una intensificació de 
l’anomenada “ombra tecnològi-
ca”, que deixa moltes cases bai-
xes sense cobertura telefònica o 
de televisió. El tinent d’alcalde 
de Cohesió Territorial assegura 
que tots aquests elements estan 
previstos, tant per part de l’em-
presa subministradora Endesa 
com de la mateixa constructora, 
que ofereix més de dues places 
d’aparcament per habitatge.

Projecte en marxa

La compra de l’Artèxtil es farà 
efectiva en un moment en què 
part de l’edifici, propietat de 
l’antiga Solvia, s’està enderro-
cant per a construir-hi 165 ha-
bitatges, malgrat les mostres de 
rebuig dels veïns i d’un gruix 
important de forces polítiques. 
Segons el tinent d’alcalde Fer-
nández, la requalificació del 

terreny del 2007 per part del 
govern socialista feia impossi-
ble, en el moment actual, tirar 
enrere el projecte residenci-
al: “Revertir-ho volia dir pagar 
molts milions d’euros a Solvia 
i això no ho podíem fer”. En 
aquest sentit, afegeix que la part 

enderrocada “es va construir en 
una altra fase, on la protecció 
era només documental” i, per 
tant, la seva importància és me-
nor per a la ciutat. Un dels néts 
del promotor de l’Artèxtil, Plàcid 
Garcia-Planas, ha lamentat que 
la catalogació feta en un inici i 
la requalificació de fa onze anys 

suposi la pèrdua de part de la fà-
brica i assenyala que “a Sabadell 
s’han tirat a terra més edificis 
històrics durant la democràcia 
que durant la dictadura”, posant 
com a exemple l’enderroc de 
l’edifici de la botiga modernista 
El Globo del passeig de la Plaça 
Major. Per tant, Garcia-Planas 
assenyala l’administració com 
la responsable de la situació ac-
tual, i no els antics propietaris 
de la fàbrica. En aquest sentit, 
insisteix que la venda de l’Ar-
tèxtil era imprescindible per 
poder pagar els treballadors un 
cop tancat el negoci: “No ho vam 
vendre per plaer. Ho vam vendre 
perquè quan tanques una fàbrica 
amb un centenar de treballadors 
i vols acabar bé, ho has de pagar. 
I això és el que vam fer”.

Garcia-Planas: 

“Ho vam vendre 

perquè quan 

tanques una 

fàbrica amb un 

centenar de 

treballadors i vols 

acabar bé, ho 

has de pagar.” 
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Smatsa, sota la 
lupa de la jutge 
del cas Mercuri
La companyia hauria finançat amb 100.000 euros un 
acte de campanya del PSC, segons la interlocutòria

núria García  

@nGarciaMatas

n
ous detalls sobre la peça 
28 del cas Mercuri, que 
investiga presumptes 

irregularitats en l’adjudicació del 
servei de recollida d’escombraries 
i neteja viària a Smatsa. La inter-
locutòria, que es va fer pública 
fa uns dies, revela que la compa-
nyia hauria pogut finançar amb 
100.000 euros un acte de cam-
panya del PSC a la Pista Cober-
ta d’Atletisme l’any 2011 a canvi 
d’un tracte de favor en el concurs 
de la concessió del servei. En el 
seu escrit, la jutge instructora del 
cas, Beatriz Faura, afirma literal-
ment que, entre el 2009 i el 2012, 
“alts càrrecs de l’Ajuntament de 
Sabadell juntament amb el grup 
empresarial Vendex (del qual for-
ma part SMATSA) van constituir 
un grup perfectament organitzat i 
concertat en el si del qual es van 
desenvolupar activitats il·lícites 
amb el fi d’obtenir a favor seu 
un rèdit o benefici econòmic”. La 
magistrada citarà a declarar per 
aquests fets a la cúpula d’Smatsa, 
entre ells el gerent Eugenio Díaz, 
però també l’exalcalde Manuel 
Bustos i el seu germà i exregidor 

Paco Bustos, així com també els 
actuals edils socialistes Anna Car-
rasco i Cristian Sánchez. Amb la 
data concreta encara per fixar, 
les compareixences tindran lloc 
entre final d’octubre i principi de 
novembre.

Smatsa nega irregularitats

El gerent d’Smatsa, Eugenio Dí-
az, un dels citats a declarar per 
la peça 28, ha negat qualsevol 
tipus d’irregularitats en l’adjudi-
cació de la recollida d’escombra-
ries i la neteja viària a l’empresa 

i afirma sentir-se “alleugerit” per 
tenir l’oportunitat d’anar davant 
la jutge a donar explicacions. Dí-
az afirma que té proves suficients 
per provar que els Mossos d’Es-
quadra van malinterpretar les 
informacions recollides durant la 
investigació.

Les reaccions

L’Ajuntament considera que la 
interlocutòria ratifica la necessi-
tat de fiscalitzar les concessions 
per tal de garantir que complei-
xen el servei públic per les quals 

van ser adjudicades. “Amb la in-
formació de què disposem, cada 
cop hi ha més indicis que es van 
alterar les normes de contractació 
per afavorir Vendex”, diu l’alcalde 
Maties Serracant. Des de la Crida 
han acusat Smatsa de “buscar el 
benefici personal, enlloc de satis-
fer les necessitats de la població”. 
En canvi, els grups d’ERC, Gua-
nyem i Ciutadans han demanat 
responsabilitats als socialistes per 
la imputació de dos regidors.

Eugenio Díaz (Smatsa) nega totes 

les acusacions  | Roger Benet

Més escales 
mecàniques 
a l’estació 
Plaça Major

Ferrocarrils de la Genera-

litat de Ctalunya (FGC) ha 

instal·lat aquesta setmana 

les dues escales mecàni-

ques de baixada pendents 

a l’estació Sabadell Plaça 

Major. L’actuació, que 

permetrà millorar l’acces-

sibilitat a l’equipament 

juntament amb el segon 

ascensor que es va col-

locar al juliol, ha suposat 

una inversió de 900 mil 

euros. Sino hi ha cap 

contratemps, les noves 

escales entraran en servei 

a final d’octubre.

Nou 
transformador 
al barri de 
Torre-romeu

Endesa col·locarà un nou 

centre transformador de 

mitja tensió al barri de 

Torre-romeu per acabar 

amb els talls de llum que 

ha patit el barri en els 

últims mesos, el més greu 

superior a les 30 hores. 

La intervenció hauria 

d’estar enllestida en el 

termini de sis mesos, 

però encara falta per 

concretar-hi la ubicació. 

Els veïns proposen un es-

pai al costat de la parada 

de l’autobús del camí de 

Torre-romeu.

NoTíCIES 
bREuS
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Les Jornades Nomenclàtor 
posen damunt la taula el debat 
dels carrers de Sabadell
Èxit de participació ciutadana en aquestes jornades, que van 
comptar amb la presència de tretze ponents experts en la matèria

Helena Molist  

@HelenMolist

S
abadell va acollir les 
Jornades Nomenclà-
tor 2018, que van servir 

per analitzar els noms dels car-
rers i les vies de la nostra ciutat 
i per reprendre el debat sobre 
si cal canviar el nom d’alguns 
d’aquests carrers, just quan feia 
un any que es va fer publicar el 
polèmic informe sobre el nomen-
clàtor de la ciutat. En total hi 
van intervenir un total de tretze 
experts en la temàtica, que van 
impartir conferències i debats 

sobre la nomenclatura de Saba-
dell, però també d’un àmbit més 
generalista.

Montserrat Chacon, regido-
ra de Cultura, ja va avançar que 
aquests possibles canvis de no-
menclatura no es realitzaran 
d’aquí poc, ja que és un procés 
llarg. Chacon també va assegurar 
que “només un 105 dels carrers 
dedicats a persones porten nom 
de dones” i que aquest és un 
dels aspectes que revisaran amb 
aquest replantejament de la no-
menclatura sabadellenca.

En aquestes jornades hi va 
Taula de ponents de la 

jornada  | Roger Benet

participar Josep Abad, autor de 
l’informe sobre el nomenclàtor 
de la ciutat realitzat fa un any. 
Sobre la polèmica generada per 
part d’alguns mitjans de comu-
nicació, Abad considera que la 
problemàtica es va fer “per divi-
dir la societat i enfrontar-la”, ja 
que es va publicar poc abans del 
referèndum de l’1 d’octubre.

Des de l’Ajuntament van ex-
plicar, i es van felictar, que les 
jornades van ser un èxit i que hi 
va assistir molta més gent que la 
primera vegada que es van rea-
litzar.
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L’independentisme 
homenatjarà l’1-O i 
repensarà el futur 
del moviment
Durant el matí de dissabte, l’esquerra independentista prendrà el 

protagonisme amb dues xerrades, mentre que la tarda se centrarà en l’1-O

Pere Gallifa  

@Pere_Gallifa

F
alten pocs dies per com-
memorar el primer ani-
versari de l’1 d’Octubre i 

diverses entitats independentis-
tes de la ciutat han organitzat una 
jornada per recordar-lo i analit-
zar quines perspectives de futur 

El record de l’1-O és molt present 

a Sabadell  | Roger Benet

a la independència. A les cinc de 
la tarda, en el mateix espai i so-
ta el títol Què fer com a esquerra 
independentista un any després 
de l’1 d’Octubre?, hi haurà un di-
àleg a tres bandes entre el diputat 
anticapitalista Vidal Aragonès, 
l’exdiputada de la CUP Isabel 

Vallet i Abel Caldera, portaveu 
d’Endavant-OSAN i exregidor a 
Manresa.

Posteriorment, s’iniciarà l’ho-
menatge a l’1-O pròpiament dit, 
amb diversos actes davant de l’es-
tació Can Feu-Gràcia dels FGC a 
dos quarts de vuit. Hi haurà mú-
sica, poesia i audiovisuals, amb 
la participació de familiars dels 
presos polítics sabadellencs, com 
Txell Bonet, parella del president 
d’Òmnium Jordi Cuixart, i Bernat 
Pegueroles, marit de l’expresi-
denta del Parlament Carme For-
cadell. A les nou del vespre, s’ha 
organitzat un sopar solidari i una 
marató de concerts en benefici 
dels empresonats i exiliats arran 
de l’1-O.

Les activitats estan organitza-
des per les entitats Amics i Ami-
gues de Jordi Cuixart, el CDR de 
Sabadell, Sabadell per la Inde-
pendència, Endavant, Moviment 
Populars de Sabadell i Can Ca-
pablanca, amb la col·laboració 
d’Òmnium Sabadell.

va obrir el referèndum. La cita 
serà demà, 22 de setembre, amb 
un primer acte a les 12 del migdia 
a La Quartera. Serà una xerrada 
amb Ainhoa Etxaide, sindicalista 
i exsecretària general de LAB, i 
Elene Idoate, membre del semi-
nari d’economia crítica Taifa, que 
parlaran sobre la conquesta de 
sobiranies com a únic camí cap 

La Festa 
Major arriba 
a Can Llong

Des d’ahir ja es va instal-

lar la fira medieval entre 

els carrers Sarajevo i fins 

a la Ronda Europa. Avui 

divendres, arribarà el 

pregó i l’animació de la 

disco-mòbil. El dissabte 

arrencarà amb força, amb 

la xocolatada, la festa de 

l’escuma i pallassos al 

parc d’Odessa. Diumen-

ge hi haurà l’acte més 

popular, la botifarrada, i a 

la tarda, animació infantil 

amb Jaume Barri i per 

rematar-ho, traca i final 

de festa.

I el pròxim cap 
de setmana, 
Les Termes

Des del divendres 28 al 

diumenge 30, l’última 

festa major de la tempo-

rada serà la del barri de 

les Termes. Com cada 

any, les activitats espor-

tives es combinaran amb 

les culturals i els àpats al 

carrer. Festa Holi, màgia, 

futbol, bicicletada, sardi-

nada, ballades populars, 

gegants, diables, concur-

sos de paelles i moltes 

activitats més, confor-

men l’extens programa 

d’aquesta Festa Major de 

les Termes.

La diversitat 
de la ciutat, 
al Mescla’t

La festa multicultural 

de Sabadell, el Mescla’t, 

celebra el pròxim 6 

d’octubre la seva quar-

ta edició al voltant de 

la plaça doctor Robert 

i el Racó del Campanar. 

La principal novetat del 

certamen és que aquest 

any amplia les activitats 

i les espais. D’aquesta 

manera, els organitzadors 

esperen poder donar a 

conèixer els projectes de 

la cinquantena d’entitats 

implicades a un públic 

més ampli.

NoTíCIES 
bREuS

Sabadell reclama 
la llibertat de 
Carme Forcadell
Milers de persones s’apleguen durant 

hores amb música i reivindicació

P.G.

L
a plataforma Free Forca-
dell va organitzar aquest 
dissabte una gran jornada 

a la plaça del Doctor Robert per 
reclamar la llibertat de l’expresi-
denta del Parlament, la sabade-
llenca Carme Forcadell. Hi van 

Imatge dels organitzadors i amics 

de Forcadell  | Roger Benet

participar músics i amics i fami-
liars de Forcadell, com ara el seu 
marit, Bernat Pegueroles, qui va 
llegir una carta de l’expresidenta 
on felicitava la ciutadania per la 
manifestació de la Diada. També 
hi va haver una forta presència 
de representants polítics, com el 
seu successor en el càrrec, Roger 

Torrent, o l’alcalde de Sabadell, 
Maties Serracant. “El Parlament 
de Catalunya és l’essència de les 
nostres llibertats. El que va fer la 
Carme va ser exercir lliurement 
les funcions del Parlament. La 
llibertat de la Carme és la nos-
tra llibertat com a poble i com a 
societat”, va proclamar el batlle. 
Artistes d’arreu dels Països Cata-

lans van posar-hi la part festiva, 
durant més de vuit hores, com 
ara Pau Alabajos, Maria del Mar 
Bonet, Gemma Humet, la Compa-
nyia Elèctrica Dharma, Lu Rois, 
Gerard Quintana o Lluís Llach, 
qui va interpretar una emotiva 
versió de la seva cançó Silenci.



Sabadellinformatiu | 21 de setembre de 2018 | 09 CULTURA

El Sant Vicenç prioritza 
el gènere musical
El teatre creualtenc presenta menys produccions, però les mantindran més temps en cartell

Helena Molist  

@HelenMolist

E
l Teatre Sant Vicenç es-
trena temporada amb 
sis nous espectacles. 

Enguany, el canvi més rellevant 
que hi podem trobar, comparant 
amb la temporada passada, és 
la reducció del nombre d’espec-
tacles. El president del Sant Vi-
cenç, Jordi Cascales, ha explicat 
que aquest canvi es deu a que la 
temporada passada no van poder 
representar les obres “tant com 
haguessin volgut” i va acabar 
sent “una bogeria”.

El teatre torna a aposar pel 
seu gran gènere, el musical, pre-
sentant enguany tres producci-
ons d’aquest tipus. La programa-

La botiga dels horrors estrena 

temporada al Sant Vicenç  |  Josep Ubia

ció també inclou dues comèdies i 
el clàssic nadalenc Els Pastorets. 
El president del teatre ha sigut 
contundent i ha afirmat que “la 
temporada passada va ser la mi-
llor de la història del teatre a ni-
vell públic i crec que les propos-
tes d’aquest any ens permetran 
igualar-la”.

La temporada s’obrirà amb La 
botiga dels horrors aquest dissab-
te a la nit. El geperut de París, un 
espectacle familiar sota la direcció 
de Sergio Gonzalez i Esteve Olive-
ra,  i  Newsies completen l’oferta 
de musicals.  A banda, el dia de 
Nadal, es podrà veure al Sant Vi-
cenç la comèdia Bojos pel bisturí i, 
d’altra banda, del 16 de desembre 
al 20 de gener, torna el clàssic de 
cada nadal, Els Pastorets.
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El documental de Torre-
romeu arriba el dia 29 
En la comissió promotora de l’audiovisual que es presentarà dissabte de la 

setmana que ve, hi han participat una vintena de persones a títol individual

Pere Gallifa  

@Pere_Gallifa

E
l dissabte 29 de setembre 
es presentarà, finalment, 
el documental que explica 

la història del barri de Torre-ro-
meu de Sabadell. “Serà una festa 
que tothom vol que arribi. Serà a 
la Fira de Sabadell, des de les 10 
del matí i fins a les 12 de la nit. 
Hi participaran totes les entitats, 
amb una carpa per a cadascuna 
d’elles, perquè expliquin les seves 
tasques a Torre-romeu”, detalla 
un dels impulsors del projecte au-
diovisual, José Hernández.

El documental, inicialment, 
havia de durar mitja hora i in-
cloure unes 15 entrevistes, però 
que ha acabat superant-ne el cen-

Torre-romeu viurà la seva ‘festa’ el 

pròxim dissabte 29 | Roger Benet

tenar, amb 63 hores de gravaci-
ons d’àudio, 10 hores de vídeo i 
més de 2.000 fotografies. Diver-
sos membres de la comissió que 
està realitzant el documental van 
passar pel programa Al Matí de 
Ràdio Sabadell, on van explicar 
tota l’evolució del projecte. “La 
idea surt d’una trobada de veïns, 
on vam decidir fer un llibre que 
expliqués la història del barri. Pe-
rò un llibre costa molt, en canvi, 
explicar anècdotes i històries és 
més fàcil. I vam decidir fer un do-
cumental, ara farà quatre anys”, 
explica Hernàndez.

La producció ha servit per rei-
vindicar la importància de tots els 
moviments veïnals, des dels cen-
tres culturals, als diversos fronts 
de la lluita antifranquista o fins i 

Manu Guix, núria 
Feliu i Halldór Már 
seran a la CavaUrpí 
aquesta tardor 
Artistes rellevants del país i una 

forta presència sabadellenca 

marcaran la programació

P.G.

E
l cap de cartell de la 
temporada de tardor de 
la CavaUrpí serà Manu 

Guix, que vindrà a Sabadell el 23 
de novembre només acompanyat 
del piano de cua. “Aquest estiu el 
vam portar al Fresc Festival amb 
tota la banda i molta gent es va 
quedar fora i ens van demanar 
que tornés”, ha detallat Pere Ur-
pí, responsable d’UiU Promotors.

La temporada de tardor l’obri-
rà el grup musical Los Duendes, 
el 19 d’octubre. Els seguiran Nú-
ria Feliu amb cançons i poemes 

cles de música clàssica. “Aquest 
any afegim dos diumenges a la 
tarda amb sessions de violoncel. 
Un d’ells son Les Mademoicelli, 
que interpretaran El gran tango, 
i l’altra a càrrec de la Schubert Ca-
merata, un quintet amb un mem-
bre sabadellenc”, ha explicat el 
promotor musical.

El 30 de novembre es farà un 
homenatge al col·laborador de 
Ràdio Sabadell, Pere Massagué, i, 
per acabar la temporada, hi hau-
rà una actuació del pianista Lluís 
Coloma, nou funcions de l’Il·lús 
Teatre i l’humor de Pep Plaza el 4 
de gener.

Manu Guix, plat fort de la temporada 

de la CavaUrpí  | Oficial

tradicionals catalans i la local 
Alberikus Blues Band. Al novem-
bre, visitarà la ciutat Halldór Már, 
cantant islandès amb programa a 
TV3. A continuació, la novetat 
de l’aposta d’UIU Promotors per 
aquest final d’any, dos especta-

tot la creació de diversos clubs es-
portius al barri. També s’utilitza-
rà per donar a conèixer la història 
de la zona a les noves generacions 
i per cohesionar Torre-romeu, ja 
que les problemàtiques de les per-
sones migrants dels anys 50 i 60 

es repeteixen actualment amb la 
nova migració. “Quan entrevistà-
vem una persona d’origen magre-
bí, quan acabava la seva interven-
ció, un company de la comissió 

va exclamar que era exactament 
el que ell havia viscut quan havia 
arribat al barri. Això ens ha de 
servir per impulsar una millor re-
lació entre tots els col·lectius del 
barri”, afegeix Lluís Crespí. Tot 
el material que han entregat els 
veïns per produir el documental 
se cedirà a l’Arxiu Municipal per 
tal que tota la ciutadania hi tingui 
accés.

Tot el material que 

han entregat els 

veïns per produir 

el documental se 

cedirà a l’Arxiu 

Municipal
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SETEMbRE 2018

Kedades per teixir. 

Cada divendres a les 

17.30 h. Biblioteca 

de La Serra

La botiga dels horrors. 22, 

23, 29 i 30 de setembre i 6, 

7, 13, 14, 20 i 21 d’octubre. 

Teatre Sant Vicenç. Dv 

i ds: 22 h / Dg 18 h

Cafè Tertúlia. Taller 

Adults. Cal inscripció 

prèvia. Dijous 27 de 

setembre a les 18.30 

h. Biblioteca del Sud

La fi és el principi. 

Pràctiques funeràries 

a la Catalunya 

Prehistòrica. Fins al 

17 de febrer. Museu 

d’Història de Sabadell

Sabadell i la indústria. 

Exposició. Fins al 29 

d’octubre. Biblioteca 

dels Safareigs

La nova cançó. La veu 

d’un poble. Exposició. 

Fins al 30 de novembre. 

Espai Cultura Fundació 

Sabadell 1859

Activitats Espai 

Natura Fundació 

Sabadell 1859. 

Diumenges 

(excepte agost). 

Masia de Can Deu

Astrobiologia. Curs. 

Del 25 de setembre 

al 23 d’octubre. 

Els dimarts de 20 a 

21.30 h. Agrupació 

Astronòmica 

de Sabadell

Atles Sabadell. 

Imaginar, 

representar, 

construir la 

ciutat. Fins al 24 

de febrer. Museu 

d’Art de Sabadell

Cicle d’activitats 

“Sabadell i la 

Gran Guerra”. De 

l’1 d’octubre al 31 

de gener. Diverses 

ubicacions
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Soteras liderarà 
el futbol els 
pròxims anys 
El sabadellenc és l’únic que recull 
els avals vàlids per convertint-se així 
en el president de la federació

adrián arroyo  

@adrian_arroyo

J
oan Soteras tindrà quatre 
anys per desenvolupar 
el seu projecte a la Fe-

deració Catalana. L’expresident 
del Centre d’Esports encapçala 
l’ens des que fa uns dies la Junta 
Electoral fes públic que era l’únic 
precandidat amb els avals vàlids 
suficients per presentar-se a les 
eleccions. El topall eren 121 i l’al-
tre aspirant, Iván Carrillo, en va 
recollir 130, però -com Soteras- 
51 d’aquests van ser descartats. El 
sabadellenc, això sí, tenia més de 
900 suports, amb la qual cosa es 
va convertir en president sense la 
necessitat dels comicis.

“Podria haver exhaurit els dos 
anys que quedaven com a vice-
president d’Andreu Subies, però 
trobava ètic i oportú convocar 
eleccions i que el futbol català 
decidís si havia de ser jo el pre-
sident”, comenta un Soteras que 
defuig de les acusacions de Car-
rillo. El president del Gavà ha 
qualificat de “tupinada” el procés 
electoral i amenaça amb una mo-
ció de censura. “No hem obert la 
boca ni hem respost a cap prova-

Joan Soteras als estudis de Ràdio 

Sabadell en el seu primer dia com 

a nou president  | Roger Benet

toca als jugadors”.
Soci del Sabadell i president 

en diferents etapes, Soteras ha 
demanat paciència després de 
l’inici de campionat dels arlequi-
nats. “L’any del play-off a Irun 
anàvem a la cua a mitja lliga. Això 
és com acaba, no com comença. 
No podem criticar al president i 
l’entrenador a la tercera jornada”, 
demana el nou president de la Fe-
deració, tot defensant que “amb 
aquesta plantilla, millor que l’an-
terior, es pot jugar la promoció”.

ció i seguirem així. Els terminis 
eren cent per cent legals. A la vida 
s’ha de saber guanyar i perdre. Ell 
és lliure d’impugnar el que cregui 
oportú”, respon Soteras.

Entre les innovacions que vol 
introduir es troba una reforma 
d’un servei informàtic “un pèl ob-
solet tot i ser dels millors del país” 
i també la potenciació del futbol 
amateur. També ha defensat la 
quantitat que cada jugador ha de 
pagar per ser federat: “Tenim una 
infraestructura modèlica que ens 
estan copiant d’altres, no serà tan 
dolenta. Algú ha de pagar la festa 
i els clubs ja n’han pagat prou, ara 

Pol Ballesteros es 
reivindica a Palma
L’atacant demana pas amb un 

gol en la seva primera titularitat

a.a.

P
ol Ballesteros s’ha gua-
nyat un lloc a l’onze de 
Toni Seligrat. El direc-

tor esportiu, Jose Manzane-
ra, admetia a l’últim Sabadell 
Informatiu que l’únic lloc que 
no ha reforçat com volia era el 
d’un extrem dretà especialista 
a pilota aturada. “Aquesta tasca 
ens la pot fer el Pol”, deia. I de 
moment, està responent amb es-
creix. Després de jugar 19 minuts 
en les tres primeres jornades, el 
de Vilassar va estrenar titularitat 
diumenge passat amb un partit 
notable culminat amb el gol de la 
victòria davant l’Atlètic Balears.

“Agraeixo la confiança i estic 
molt content pel gol i pel triomf, 
estàvem treballant bé i hi ho 
mereixíem”, valora Ballesteros. 
Seligrat, de la seva banda, tam-
bé ha lloat el seu paper: “Va fer 

un partit molt bo i d’això extrec 
la conclusió que en aquest equip 
és igual l’edat, la religió o el re-
presentant que tinguis, si t’ho 
mereixes, jugaràs”. El dubte és 
si diumenge (17h) tindrà conti-
nuïtat davant l’Ontinyent, ja que 
d’altres homes de pes com Gato 
o Felipe van quedar-se fora i An-
tonio Domínguez ni tan sols ha 
debutat.

La victòria a Son Malferit 
també ha reforçat la moral col-
lectiva. “Poca gent puntuarà allà. 
Ara hem de seguir amb la dinà-
mica a casa”, defensa un Pol con-
vençut que serà un punt d’infle-
xió. Al davant, el porter rival serà 
un exarlequinat com Carlos Cra-
viotto. “Serà un partit igualat. 
El Sabadell és molt potent i tot i 
que encara no ha guanyat a casa, 
ho farà aviat perquè és un camp 
complicat”, pronostica l’ara por-
ter de l’Ontinyent.

El jugador cedit pel Nàstic 

celebra de genolls el seu gol a 

Son Malferit  | Críspulo Díaz
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Gisel·la Farré i la generació 
que demana pas
La waterpolista nascuda a Sabadell i formada al Club Natació Sabadell tanca 

l’estiu somiat amb les medalles d’or del Mundial juvenil i l’Europeu júnior

Pau Vituri  

@PauVituri

L
aura Ester, Mati Ortiz i 
Maica Garcia són sinònim 
de consagració a la selec-

ció espanyola. A excepció de l’or 
olímpic, ho han guanyat tot. An-
ni Espar, Bea Ortiz i Judith For-
ca representen la viva imatge del 
present més esperançador. Paula 
Leiton, amb 18 anys, trenca regis-
tres de precocitat. I, a tots aquests 
noms, es vol afegir en un futur no 
molt llunyà, el de Gisel·la Farré 
(Sabadell, 26/8/2001). Amb 17 
anys acabats de fer i amb una ma-
duresa en les seves paraules im-
pròpia de la seva edat, la jove wa-
terpolista és la darrera perla que 
s’està polint al planter del Club 
Natació Sabadell i que comença 
a fer espai a les vitrines de casa 
seva. L’estiu passat va aconseguir 
el seu primer gran èxit amb les 
categories inferiors d’Espanya, la 
medalla d’or de l’Europeu juvenil 
de Novi Sad (Sèrbia). Aquest estiu 
ha doblat l’aposta: or en el Mun-
dial juvenil de Belgrad (Sèrbia) i, 
dues setmanes més tard, mateix 
metall a l’Europeu júnior disputat 
a Funchal (Portugal). “La família 
em té amb els peus a terra, però 
costa d’assimilar”, confessa.

La carrera de Gisel·la Farré 

Gisel·la lluint les seves medalles 

d’or  | Roger Benet

La seva precocitat la fa 

sent un diamant en brut del 

Club  | Roger Benet

Guiu en un partit contra el Sant 
Andreu: “Vaig jugar tres minuts 
i em van xiular una expulsió i un 
penal. L’esbroncada va ser de deu 
minuts. Vaig sortir dient que no 
volia tornar a l’absolut”. Després 
d’aquest mal tràngol, i encara en 

edat cadet, Farré va sortir cedi-
da al Rubí amb el difícil repte de 
substituir una Bea Ortiz que em-
prenia el camí contrari. Amb el 
conjunt rubinenc, la waterpolista 
sabadellenca va assolir l’objectiu 
de la permanència amb certa co-
moditat i es va destapar amb 25 
gols, sent la segona màxima realit-

zadora de l’equip tot i tenir només 
15 anys: “Vaig acabar tenint un 
rol de líder i va ser una gran expe-
riència perquè allà és tot molt fa-
miliar”. Aquesta bona campanya 
va tenir com a premi formar part 
d’un vestidor consagrat com el de 
l’Astralpool Natació Sabadell, que 
ha guanyat quatre Eurolligues en 
els últims set anys i vol sumar-ne 
la cinquena amb la incorpora-
ció de la nord-americana Maggie 
Steffens. La temporada passada, 
tot i no disposar de gaires minuts 

està traçant un ascens meteòric. 
Amb vuit anys va canviar la na-
tació per la pilota groga de wa-
terpolo inspirada per la seva ger-
mana Ainara, tres anys més gran 
i portera suplent de Laura Ester 
al Club. Als 14 va debutar al pri-
mer equip sota les ordres de Nani 

en les cites importants, la número 
‘5’ va acabar amb 26 gols, un més 
que l’anterior.

Farré forma part de la primera 
generació del nou mil·lenni que 
ha de recollir el testimoni de l’ac-
tual. Totes elles es van concentrar 
el passat 30 de juliol al CAR de 
Sant Cugat per preparar aques-
tes dues grans cites: “La gent ho 
troba normal, però és molt difícil 
guanyar els dos ors. Hi ha molta 
preparació al darrere”. Entre els 
noms més destacats de les plan-
tilles júnior i juvenil hi ha els de 
la portera Sandra Domene (Ter-
rassa), la golejadora Alejandra 
Aznar (Sant Andreu), MVP a Bel-
grad, o la també escollida com a 
millor jugadora a Funchal, Sílvia 
Morell (Sant Andreu). El següent 
repte és majúscul. “Poder estar 
al nivell de les grans. En com-
paració amb elles, els conceptes 
que tinc no són gaires”, diu amb 
tota la humilitat del món. La 
majoria de les seves companyes 
de selecció tenen un denomina-
dor comú: seguiran preparant 

És el tercer or 

que aconsegueix 

a les inferiors 

de la selecció
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Moment de l’entrevista per al 

Sabadell Informatiu | Roger Benet

Va sortir cedida 

al Rubí amb 

només 15 anys i 

va anotar 25 gols

nou waterpolistes 

del CNS han 

aconseguit medalla 

aquest estiu

Can Llong serà 
l’escenari de la 
segona fase de 
la Champions 
League
L’Astralpool Natació Sabadell es 

veurà les cares amb el Terrassa, el 

Potsdam i l’Sport Management

P.V.

P
er segon any consecutiu, 
la piscina de Can Llong 
acollirà la segona fase de 

la Champions League masculina, 
el penúltim pas abans d’accedir 
a la fase de grups amb els millors 
equips d’Europa. L’Astralpool Sa-
badell vol repetir la històrica fita 
de la passada campanya i, per fer-
ho realitat, els homes del ‘Chava’ 
Gómez hauran d’acabar entre els 
dos primers classificats del seu 
grup. Davant tindran el Potsdam 
alemany i l’Sport Management 
italià, però el duel que genera 
més morbo és el derbi vallesà 

determinarà els quatre conjunts 
que resten per completar la fase 
de grups de la màxima competició 
continental.

Els nois del ‘Chava’ es jugaran el 

futur europeu a casa  | Roger Benetcontra el Terrassa, tercer a la fa-
se prèvia. Els partits tindran lloc 
del 28 al 30 de setembre, i els dos 
equips que treguin el bitllet per a 
la següent ronda disputaran una 
eliminatòria a doble partit que 

la seva carrera als Estats Units, 
en el passat refugi d’esportistes 
com Anni Espar i on és més fà-
cil compaginar estudis i esport. 
Per no parlar del nivell. Des de 
l’or d’Espanya en el Mundial de 
Barcelona 2013, la selecció nord-
americana ha dominat totes i 
cadascuna de les competicions 
internacionals en què ha pres 
part. I això és temptador. “Hi ha 
dies que em veig aquí al Club, hi 
ha dies que tinc ganes de provar 
coses noves i marxar als Estats 
Units, hi ha dies que això em fa 
vertigen...”, reconeix una Farré 
que podria augmentar l’èxode 
de joves waterpolistes que estan 
triant aquesta via en els darrers 
anys.

La jugadora del Club també 
compta amb una arma poc comú 
en el món de l’esport: és esquer-
rana. “Si no hagués estat esquer-
rana, potser no hagués anat a la 
júnior”, assumeix amb tota sin-

ceritat. Aquest any ha tingut tres 
exemples de jugadores esquerra-
nes en les quals emmirallar-se: 
la capitana Olga Domènech, la 
veterana Pili Peña, ara al Sant 
Andreu, i Judith Forca. “M’agra-
da defensar a dalt per sortir a la 
contra. Em considero ràpida amb 
visió de joc però depèn amb qui et 
compares. Per la meva edat no es-
tà malament”, descriu Farré. Ella 
té clara la fórmula per aconseguir 
el somni de la seva carrera, arri-

bar a la selecció: “Seguir aprenent 
de les millors”.
Leiton és la referència

Capítol apart mereix una jove 
waterpolista que ja és a la selec-
ció des del 2015, Paula Leiton. La 
terrassenca és considerada la suc-
cessora natural de Maica Garcia 
per condicions físiques, tot i que 
han demostrat que poden cohabi-
tar a la piscina, tant al Club com 
a la selecció. Amb només 12 anys 
va debutar a Divisió d’Honor, als 

15 va ser citada per al Mundial 
de Kazan (Rússia) i l’estiu passat 
es va carregar de responsabilitat 
amb 17 anys al Mundial de Buda-
pest davant l’absència de la Mai-
ca. Però el que ha fet ara Leiton ha 
estat d’esportista feta d’una altra 
pasta. Diumenge finalitzava quar-
ta a la Copa del Món amb l’abso-
luta a Surgut (Rússia) i dimecres, 
a més de 7.000 quilòmetres de 

distància, saltava a la piscina de 
Funchal (Portugal) amb la com-
petició començada. “Em va dir 
que era el primer or que guanyava 
amb la selecció. Estava molt con-
tenta”, explica Farré sobre la seva 
companya d’equip i de selecció.

Reconeixement del CN Saba-

dell

Amb promeses com Farré i Lei-
ton, és lògic que el Natació Sa-
badell tregui pit de les seves 
esportistes. El Club va retre ho-
menatge aquest passat dimecres 
a Can Llong als seus medallistes 
d’aquest estiu: Sergi Cabanas 
i la seva plata a l’Europeu de 
Barcelona, el bronze de la femeni-
na, l’or d’Óscar Salguero a l’Euro-
peu de natació adaptada, el bron-
ze d’Emma Garcia en artística, i 
les finals dels nedadors Marina 
Garcia i Marc Sánchez a Glasgow. 
I que siguin molts anys més plens 
d’èxits.
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adrián arroyo  

@adrian_arroyo

Èxit de participació al dinovè 

Ral·li de la Llana -ha viscut 

dues etapes, la primera 

d’elles encetada l’any 1968- 

celebrat fa uns dies amb 

sortida al Parc Catalunya. 

Jaume Marco, president del 

Motor Club Sabadell, l’entitat 

organitzadora, avança que 

apostaran encara més pel 

renovat format d’enguany: 

“Hem tornat als orígens i 

els 127 inscrits ens donen 

la raó. Ha estat un encert 

i repetirem fórmula”. El 

sabadellenc Xavi Domènech ha 

aconseguit el seu quart triomf 

en quatre participacions.

El Ral·li de la Llana 
compleix 50 anys

roGer benet @roGerbr21 / Marc González aloMà
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En marxa la 26a 
edició de l’Open 
BBVA de tennis
Javier Barranco (CTS), surt com a favorit del trofeu que el 

Tennis Sabadell organitza fins el fins el 30 de setembre

Marc Pijuan  

@MarcPijuan

L
es instal·lacions del Club 
Tennis Sabadell tornen 
a acollir el bo i millor del 

tennis estatal, però també inter-
nacional. Jugadors vinguts dels 
Estats Units, Holanda, Bèlgica, 
Rússia, Noruega, el Marroc, Ar-
gentina o Xile, entre altres paï-
sos, faran cap a Sabadell a partir 
d’avui i fins la setmana que ve. 
D’entre tots els noms que hi par-
ticiparan enguany hi destaca el 
de Javier Barranco, jugador del 
Tennis Sabadell i un dels favorits 
al triomf final. “Tinc moltes es-
perances i estaria molt content. 
Està fent una molt bona tempo-
rada i s’ho mereix”, admet Jordi 
Morral, director del torneig. Un 
Barranco que aquest any ja ha 
guanyat cuatre tornejos Future, 
és a dir, del mateix nivell que 
aquest open sabadellenc.

Altres noms que opten a la 
victòria final són els del nord-
americà Ulises Blanch, Oriol Ro-
ca o Carlos Boluda. Aquests dos 
últims, a més, repeteixen. L’any 
passat ja van participar en l’Open 
BBVA Ciutat de Sabadell. De fet, 
des de l’organització s’apunta que 
any rere any l’edat mitjana dels 
participants augmenta. Segons 
Morral, això afavoreix que “l’es-

Imatge de la presentació oficial 

d’aquesta 26a edició  | Roger Benet

les apostes en línia. “Hem hagut 
de destinar-hi recursos extra”, 
afirma August Serra, president 
del club. Tanmateix, s’espera que 
això no sigui un fre i “la gent om-
pli les pistes del Tennis durant la 
competició”, aposta Serra.

La fase prèvia d’aquest tor-
neig es disputarà els dies 22, 23 
i 24 de setembre. La fase final es 
començarà a jugar el 24; les se-
mifinals seran dissabte 29 a par-
tir de les 10.30h, i la final serà 
diumenge, 30 de setembre, a les 
11.30h a la pista central del club. 
El guanyador del torneig s’en-
durà 25.000 dòlars, convertint 
aquest trofeu en el tercer més 
dotat econòmicament a Catalu-
nya.

perit del torneig, que és desco-
brir joves talents, es va perdent”. 
Una tendència que segueixen la 
resta de tornejos que organitza la 

Federació Internacional de Ten-
nis. Una federació que enguany 
ha posat molt d’èmfasi en el con-
trol de persones al recinte amb 
l’objectiu de vigilar el tema de 

Les instal·lacions 

del Club Tennis 

Sabadell tornen a 

acollir el bo i millor 

del tennis estatal, 

però també 

internacional

L’OAR estrena 
nova temporada
Els de Miquel Benítez s’enfronten al 

Sant Cugat de l’ex-OAR Xavi Vilella

M.P.

E
ls dos equips sèniors de 
l’OAR Gràcia tornen a 
la competició. De fet, el 

femení ho va fer ara fa uns dies, 
i el masculí ho fa aquest cap de 
setmana. Els de Miquel Benítez 
enceten la temporada a Prime-
ra Nacional amb l’objectiu de 
millorar els resultats de l’an-
terior campanya. Acabar entre 
els 5 primers és l’ambiciós ob-
jectiu que s’ha marcat el tècnic 
gracienc. Per fer-ho, l’OAR s’ha 
reforçat amb jugadors impor-
tants, provinents del Barcelona 
o el Granollers, entre d’altres. El 
primer partit de lliga serà aquest 
diumenge (18.05h) al Pavelló del 
carrer Boccaccio contra l’Hand-
bol Sant Cugat. “Els partits OAR 
Gràcia-Sant Cugat ja són tot un 
clàssic. Tot i que ells han perdut 
algun jugador, segueixen mante-

nint el nucli dur que els fa ser un 
equip potent”, ha apuntat Bení-
tez. Ara bé, el més destacat del 
conjunt cugatenc és a la banque-
ta. El sabadellenc Xavi Vilella, 
un vell conegut de l’OAR, és des 
d’aquesta temporada el nou tèc-
nic del Sant Cugat. “Ens coneix 
bé, potser ens prepara alguna 
sorpresa tàctica”, ha afegit l’en-
trenador verd-i-blanc. El duel 
es podrà seguir per televisió (La 
Xarxa).

El femení gracienc, per la se-
va banda, disputarà aquest cap 
de setmana la segona jornada 
de lliga. Les de Xavi Font reben 
a casa l’Handbol Sant Quirze. En 
el derbi contra les kiri busquen 
el primer triomf de la tempora-
da, després de caure per 26-24 
contra el Mislata en el debut a la 
Divisió de Plata. L’enfrontament 
contra el Sant Quirze és dissabte 
a les 20h al pavelló gracienc.

El masculí de l’OAR estrena 

temporada  | OAR
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Programació
dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge

7 a 9 Notícies en Xarxa Fórmula Musical

9 a 13:30 Al Matí
-Mireia Sans i Raquel García-

Fes ta Festa

Fórmula Musical

13:30 a 14 Notícies Migdia -Núria García- Tr3tz3 (R) Fórmula Musical

14 a 15 Hotel Suís -Adrián Arroyo- Notícies en Xarxa Cap de Setmana

15 a 16 Quimèric (R) Generació BSO (R) L’Espia de Mahler (R) Amunt el Teló (R) Parlem d’Òpera (R)
Fórmula Musical

Som Capital (R)

16 a 19 Connectats

Tr3tz3 (R)

Llanterna Màgica (R)

Sabadell en Joc
Peluts

19 a 19:30 Notícies Vespre -Karen Madrid- 
L’Espia de Mahler (R)

19:30 a 20 Sabadell Batega Tr3tz3 Sabadell Batega Sabadell Batega

20 a 21 Generació BSO L’Espia de Mahler Amunt el Teló Parlem d’Òpera Quimèric
En Joc  

21 a 22 Xocolata Express -Pere Massagué-

22 a 22:30 Notícies Vespre -redifusió- La Llanterna 
Màgica

Vitamina 
Dance

Vitamina 
Dance (R)

Quimèric (R)
22:30 a 23 Sabadell Batega

23 a 7 Fórmula Musical Parlem d’Òpera (R) Generació BSO (R)

Connectats s’instal·la 
a Ràdio Sabadell
Cada dia feiner, de 4 a 7 de la tarda, sis emissores locals 
s’uneixen per omplir de contingut les ones

Pau duran  

@PauduranideHaro

D
esprés de dos estius 
produint el programa 
Connectats de manera 

col·laborativa, aquest format es 
podrà escoltar a les tardes de di-
lluns a divendres per Ràdio Sa-
badell. El redactor habitual de la 
casa que aportarà el gra de sorra 
de la nostra ciutat serà l’Aleix 
Graell, col·laborador ja integrat 
en el programa en la seva versió 
estiuenca. Ara bé, el Pere Galli-
fa i l’Helena Molist arrodoniran 
l’aportació sabadellenca en mo-
ments puntuals al llarg de la tem-
porada. Graell destaca que “farem 

un programa on passin moltes co-
ses, molt versàtil”.

Cugat.cat, Ràdio Castellar, Rà-
dio Terrassa, El Prat Ràdio i Ba-
dalona comunicació són les emis-
sores locals que, conjuntament 

i la primera persona que es posa 
al capdavant d’aquest micròfon 
que lidera l’espai és la Carme Re-
verte, que detalla que als oients 
els “esperen tres hores d’entrete-
niment”. Reverte considera que 
s’aposta per “la informació, diver-
sió. Esperem no deixar-nos res i 
esperem que la gent ens acompa-
nyi i puguin estar interessats en 
els continguts que vagin aparei-
xent al programa”.

L’objectiu és dotar el Connec-
tats d’idees pensades per arribar 
a una audiència potencial de més 
d’un milió i mig de persones, més 
enllà del que la mateixa actualitat 
vagi generant. El territori influ-
irà molt en la configuració dels 

El Connectats és una aposta 

col·laborativa de sis emissores 

locals  | Roger Benet

amb Ràdio Sabadell, mantenen 
el projecte dia a dia. La conducció 
de l’espai es fa des de Cugat.cat, 

continguts, atès que quatre de les 
emissores són de la comarca del 
Vallès Occidental, i les altres dues 
es situen en l’àmbit metropolità. 
Reverte explica, respecte al vo-
lum d’oients que s’abastaran, que 
“quan et poses davant del micrò-
fon, és millor no pensar-hi”.

El fet que l’equip que col·labora 
al Connectats per part de Ràdio 
Sabadell sigui repetidor, facilita 
que des del primer dia ja es cone-
gui la manera de treballar. I això 
també es donarà en altres emis-
sores que participen en el progra-
ma. Per a Reverte “que hàgim de 
treballar des de la distància, sense 
veure’ns, no ha de ser impediment 
per posar en comú la feina”.
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El projecte 

consisteix en 

l’elaboració 

d’una entrevista 

que els alumnes 

prepararan, 

faran i editaran

sable d’impartir les classes teòri-
co-pràctiques sobre periodisme 
imprès i digital, mentre que la 
Montse PCreus ensenyarà la part 
radiofònica del Taller Multimè-
dia. Solé considera que “el taller 
pretén donar eines als joves per 
entendre i conèixer la feina pe-
riodística, tan important en els 
temps actuals”.

En temps real

El projecte consisteix en l’ela-
boració d’una entrevista que els 
alumnes prepararan, faran i edi-
taran, tant en format radiofònic 
com escrit. Els tallers tenen una 
durada de dotze hores que es re-
partiran en tres dies consecutius. 

D’aquesta manera, explica Albert 
Solé, “els estudiants podran tas-
tar, en temps real, tot el procés 
que fem els periodistes entre que 
contactem amb l’entrevistat i el 
resultat de la feina feta surt pu-
blicat”.

Segons Solé i PCreus, els objec-
tius a assolir amb aquesta petita 
pràctica periodística són variats 
però “molt interessants perquè 
s’aprèn a buscar i valorar la in-
formació en diferents entorns, a 
practicar formes d’expressió oral 
i a augmentar la capacitat per 
narrar, descriure i explicar idees i 
observacions, a més de qüestions 
més concretes com ara aprendre 
a pronunciar correctament, ade-
quant el to de veu al contingut 
del missatge així com utilitzar i 
ampliar el vocabulari, així com a 
conèixer, de manera pràctica, la 

L’Albert Solé i la Montse 

PCreus comenten l’actualitat 

de Sabadell  | Roger Benet

sbd ràdio lab

E
l pròxim mes d’octubre es 
posarà en marxa el pri-
mer Taller Multimèdia 

que té com a objectiu principal 
apropar els joves a tot el procés 
d’elaboració periodística de la in-
formació.  Es tracta d’un projecte 
amb el qual, els alumnes apren-
dran i posaran en pràctica la pro-
ducció i realització d’un espai ra-
diofònic de 15 minuts de durada, 
que s’emetrà per Ràdio Sabadell. 
També aprendran a elaborar no-
tícies, entrevistes o d’altres gène-
res informatius pensats per a la 
premsa escrita/digital i que seran 
publicats al Diari de Sabadell.

Els dos principals mitjans de 
comunicació de Sabadell han de-
cidit unir esforços, segons explica 
la directora de SBD Ràdio Lab, 
Montse PCreus, perquè “la pràc-
tica del periodisme pot aportar 
competències molt interessants 
als alumnes com per exemple, 
aprendre a comunicar-se millor 
o sintetitzar textos i conceptes. A 
més -diu la periodista i professora 
de la UAB-  en aquests temps de 
noticies falses i mala praxi, volem 
transmetre a les noves genera-
cions les bones pràctiques en els 
processos de recollida, elaboració 
i transmissió de la informació”.

El director del Diari de Saba-
dell, Albert Solé, serà el respon-

dinàmica de producció del Diari 
de Sabadell”.

El Taller Multimèdia es 
fa amb el suport de les àrees 
d’Educació i Promoció de la 
Ciutat de l’Ajuntament de Saba-
dell. De fet, els Instituts d’ESO 
que s’han interessat per aquest 
projecte ho han fet a través del 
portal Ciutat i Escola de la web 
municipal. Segons els responsa-
bles d’aquesta iniciativa, aquest 
curs es duran a terme sis edici-
ons del Taller, dues cada trimes-
tre. En aquest sentit, Albert Solé 
explica que “és el màxim que ens 
hem proposat de fer aquest curs 
per poder compaginar aques-
ta activitat docent amb la feina 
diària del diari”. L’escola Sant 
Nicolau serà la que inaugurarà 
aquesta nova iniciativa. L’Insti-
tut Pau Vila i l’Institut Ca n’Ori-
ac són d’altres centres escolars 
que s’han apuntat al nou Taller 
Multimèdia de SBD Ràdio Lab i 
el Diari de Sabadell.

El Taller Multimèdia 

es fa amb el 

suport de les 

àrees d’Educació 

i Promoció de 

la Ciutat

Ensenyem periodisme 
als alumnes d’ESO
El SBD Ràdio Lab i el Diari de Sabadell posen en marxa un taller multimèdia 

per transmetre els estudiants les eines bàsiques de la informació



22 | 21 de setembre de 2018 | Sabadellinformatiu  BATECS

Fem Salut: El Taulí 
és pioner a Espanya 
a l’hora d’informar 
sobre les dosis de 
radiació de les proves

La vida en temp 
de pau. Francesco 
Pecoraro

joan Perendreu, radiòleG interVencionista i assessor en radioProtecció del  

@Parctaulí

L
’Hospital de Sabadell 
és pioner a Catalunya 
i Espanya a l’hora d’in-

formar sobre les dosis de ra-
diació que reben els pacients 
durant les proves diagnòsti-
ques a les quals es sotmeten. 
El Taulí ja registra als histo-
rials mèdics aquesta informació, donant resposta a una directriu europea en vigor des 
del mes de febrer passat, amb l’objectiu de fer reflexionar la comunitat mèdica sobre la 
necessitat de prioritzar proves sense efectes en els pacients.”La radiació no és innòcua. 
Si podem trobar una substitució amb una exploració amb ecografia, pot ser suficient. 
Hauria de ser la primera exploració radiològica a realitzar perquè no té radiació”, ha 
assenyalat al programa Al Matí el doctor Joan Perendreu, radiòleg intervencionista i 
assessor en radioprotecció del Taulí. En cas de no poder optar per aquest tipus de pro-
ves, ara també hi ha la possibilitat de reduir la radiació; fet que suposa un pas endavant 
respecte fa dues dècades.

El pas de l’Hospital de Sabadell de registrar la radiació es va iniciar fa quatre anys, 
quan a través d’un software va començar a fer mesuraments. De fet, amb aquesta pràc-
tica, el Taulí s’ha convertit en el centre de referència del sud d’Europa en la matèria. Tot 
plegat, en un centre que cada dia fa un miler de radiografies, arribant a les 300.000 
cada any; amb l’impacte que això podria suposar per a la seixantena de radiòlegs que 
treballen a la trentena d’equipaments radiològics de l’UDIAT. Precisament per aquesta 
experiència, el Taulí forma part del grup de treball impulsat a Catalunya per quantificar 
les dosis de radiació, registrar-la i manifestar-la als informes. Les proves radiològiques 
són essencials en casos de pacients amb politraumatismes, per detectar una apendicitis 
o davant d’un possible infart. Així mateix, les proves formen part de l’anomenat Codi 
Ictus, per actuar de forma immediata davant aquest tipus de casos, o del Codi Sepsis. En 
aquest darrer cas, el Taulí és el centre de referència català i està associat amb les UCIs de 
diferents hospitals per reduir la mortalitat per aquesta infecció greu, que és molt elevada.

MiGuel sáncHez laGuna  

@libreriodlPata

E
stiu de 2018, una serra de l’ 
Alcàrria, entre el so del vent 
en un mar de pins, he viscut 

emocionat la lectura de La vida en 
temps de pau, de Francesco Pecora-
ro. Una novel·la prodigiosa i captiva-
dora. No sé per què vaig agafar-la del 
prestatge de la llibreria. Pot ser va ser 
la coberta, el títol o tal vegada la sol-
vència de l’editorial Periférica, no ho 
sé. En tot cas, l’enlluernament va ser 
molt més gran i des del seu inici: “A 
Ivo Brandani el perseguia el sentit de 
la catàstrofe...”

Brandani, nascut en la segona 
postguerra, és un enginyer romà. 
Ara, amb gairebé 70 anys, ha acabat 
els treballs d’una obra en el Mar Roig: 
substituir el corall marí mort per una 
imitació sintètica. En menys d’un dia, 
mentres espera a Egipte l’avió que ha 
de retornar-lo a Roma, la novel·la s’estén per gairebé tota la seva existència. En tercera 
persona, també en primera i amb altres veus, se’ns mostren les seves vivències, en un 
anar i tornar no lineal del temps: la seva infantesa en la dura postguerra; pare-mare, 
la família; els estius i mar; paradisos perduts; les revoltes estudiantils i polítiques dels 
seixanta; barroc; marxisme; postmodernitat...

Des d’aquesta història personal, explicada de forma quirúrgica, sense concessions, 
com el detall tècnic d’un projecte, però amb tota la bellesa de qui va deixar enrere 
la carrera de filosofia però no la tasca de pensar, es tracen també la història d’Itàlia 
i d’Europa. A partir d’un personatge, se’ns obre un món i un univers. En la novel·la 
L’últim dia de Terranova, de M. Rivas, quan els llibreters introduïen els llibres des de 
Portugal, burlant la censura franquista, cridaven amb goig: “Ha arribat un Torga!”. En 
aquest estiu de 2018 em vaig  recordar de la novel·la La creació del món. Ara sóc jo qui 
crida: “Ha arribat un Torga!”, “Ha arribat un Pecoraro!”

coordinadora dels ‘batecs’: raquel García. @raquelPetita
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Tret de sortida a la 
nova temporada dels 
clubs de lectura a les 
Biblioteques Municipals

albert Morral, director científic de 

l’aGruPació @astrosabadell

M
izar és una estrella de la constel-
lació de l’Ossa Major. Aquesta 
és, segurament, la constel·lació 

més coneguda de tot cel, i una de les que 

millor es veuen, ja que moltes de les se-
ves estrelles són brillants i, a més, mentre 
que la majoria de constel·lacions són es-
tacionals i només són visibles durant una 
època de l’any, l’Ossa major es veu durant 
tot l’any. Es una de les constel·lacions 
més properes a l’estrella polar i això fa 

que no s’amagui mai per sota de l’horitzó. 
En diem una constel·lació circumpolar.

Mizar és una de les estrelles del Carro i 
és l’estrella del mig de la cua. El seu nom 
significa “cintura” o “faixa” en àrab. Si te-
nim bona vista, a ull nu es veu una estre-
lla més dèbil just al seu costat. Es tracta 
d’Alcor, i encara no està clar si aquestes 

dues estrelles estan lligades gravitatòria-
ment i formen un sistema doble o no.

Ara bé, si observem Mizar amb teles-
copi es veu que no és una sola estrella, 
sinó que en són dues: Mizar A i Mizar B, 
les quals sí formen un sistema estel·lar 
doble. Encara que estan força separades 
i tarden milers d’anys en orbitar l’una al 
voltant de l’altra. De fet va ser la prime-
ra estrella doble que es va descobrir amb 
telescopi. Segurament ho va fer el propi 
Galileu Galilei.

I amb aparells més sofisticats s’ha des-
cobert que cadascuna d’elles, en realitat 
en són dues. Tot el sistema quàdruple de 
Mizar es troba a 86 anys llum de nosal-
tres, i per tant aquestes estrelles són veï-
nes no massa llunyanes. Si algun dia po-
dem anar-hi visitarem un sistema preciós 
de quatre estrelles blanques.

ferran burGuillos, 

director de les biblioteques 

MuniciPals de sabadell

F
ins al 3 d’octubre hi ha 
oberta la preinscripció 
als clubs de lectura de 

les Biblioteques Municipals de 
Sabadell:

www.sabadell.cat/inscripci-
onsbims. Els clubs de lectura són 
una de les activitats culturals amb 
més demanda a les biblioteques 
de Sabadell, amb unes 500 per-
sones inscrites el curs passat. En 
els darrers 5 anys les biblioteques 
n’han triplicat l’oferta fins arribar 
als 27 clubs actuals. Entre les no-

 Es consoliden els 7 clubs de 
novel·la variada que es duen a 
terme a totes les biblioteques, i 
els clubs de lectura temàtics, or-
ganitzats amb diverses entitats: 
Quimèric: fantàstic, terror i ci-
ència ficció (Vapor Badia, en col-
laboració amb Ràdio Sabadell) , 
lectures viatgeres i llegir el teatre 
(Els Safareigs/Grup de Teatre 
Centre Sant Vicenç), novel·la grà-
fica i còmic (Vapor Badia), assaig 
polític i pensament crític (Vapor 

vetats, destaquen el club de lec-
tura LGTBIQ+a la Biblioteca del 
Sud, organitzat amb Ca l’Enredus 
- Actua Vallès; el club de música 
clàssica i lírica a la Biblioteca Va-
por Badia, i el club de serièfils a 
les biblioteques de Can Puiggener 
i Vapor Badia, a l’entorn del feno-
men de les sèries de televisió.

L’univers és infinit: 
Mizar, una estrella 
de la constel·lació 
de l’Ossa Major

Badia/casal Can Capablanca). 
En col·laboració amb l’Esco-
la Oficial d’Idiomes (EOI) i el 
Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística (CNL) s’ofe-
reixen els clubs d’idiomes: 
Emglish reading Club, Club de 
Lecture Francophone, Leserat-
ten – Deutscher Leseclub (Va-
por Badia), Tertúlies de lectura 
fàcil en català (Nord i Sud).

Les biblioteques ofereixen 
en els Clubs de lectura infantils 
i juvenils, un lloc de trobada 
per a la canalla i els joves amb 
interès per la lectura; on com-
partir opinions i recomanaci-
ons literàries amb altres com-
panys. Els clubs juvenils es fan 
a Vapor Badia i els infantils a 
les biblioteques del Nord, Po-
nent, Sud i Vapor Badia.




