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L
a matinada de dissabte a diumenge tornarem a fer 

que tots els rellotges de casa passin de les tres a les 

dues. Aquest ritual, que serveix per tornar a l’anome-

nat horari d’hivern, sembla tenir, si em permeteu la broma 

fàcil, les hores comptades. I és que, si fem cas al resultat de 

l’estudi realitzat per la Comissió Europea, aquesta podria ser 

l’última vegada que toqués endarrerir -o avançar a la prima-

vera- els marcadors de temps.

Aquesta vegada, però, el debat va un pas més enllà. Com-

provat que els beneficis econòmics que justificaven tocar 

l’hora dos cops l’any no en són tants, i que, per contra, els 

perjudicis per a la salut amb aquests moviments van a més, 

cal centrar-se en decidir quin 

és l’horari que voldrem tenir 

d’ara en endavant. Segons 

una àmplia majoria dels ciuta-

dans europeus consultats, no 

hi ha dubte; ens quedem amb 

l’anomenat horari d’hivern. 

Però això, a Catalunya, va molt 

més enllà. De mantenir l’hora-

ri que encetarem aquest cap 

de setmana, caldrà repensar molt i molt bé la nostra vida i, 

sobretot, els nostres costums. Haurem de plantejar-nos els 

horaris productius a la feina, conciliar millor la vida personal 

i la laboral i, ja posats, habituar-nos a un dia a dia lúdic dins 

d’una nova realitat. Per a alguns experts, com és el cas del 

promotor de la reforma horària a Catalunya, Fabian Mohe-

dano, es tracta d’un win-win que ha d’afavorir que la gent 

tingui més temps lliure i que l’empresa millori la seva pro-

ductivitat. I tot, a més, sense oblidar, asseguren, els beneficis 

per a la salut, com pot ser patir menys alteracions de la son 

o menys riscos d’accidents cardiovasculars. 

Amb tot aquest argumentari damunt la taula, sembla no 

haver debat. Tots els elements apunten en una mateixa di-

recció. Però no us penseu pas que això serà fàcil i ràpid. No 

és el nostre estil. I sinó, al temps. 

Campió del món! 

I abans d’acabar, serveixi aquest petit espai per retre un 

merescut homenatge al Jordi Morales. El director tècnic de 

la secció de tennis taula del Club Natació Sabadell ha tornat 

d’Eslovènia amb el títol de campió del món adaptat. Ho ha 

assolit contra tot pronòstic, sense entrar a les travesses i 

sense no ser ni molt menys entre els favorits. El d’Esparre-

guera s’ha acabat sobreposant a tots els elements i ho ha fet 

possible. Felicitats, Jordi! 

Debat contra el rellotge 

Autor fotografia de la 

portada: Roger Benet

El proper número 

sortirà al carrer el 9 de 

novembre  

Edita: Comunicacions 

Audiovisuals de Sabadell S.L.U. | 

www.radiosabadell.fm.

Cap de redacció: Sergi Garcés. 

Redacció: Adrián Arroyo, Aleix 

Graell, Helena Molist, Karen 

Madrid, Marc Pijuan, 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 | 26 de octubre de 2018 | Sabadellinformatiu  ACTUALiTAT

Horari d’hivern tot l’any? 
Els sabadellencs haurem d’endarrerir una hora els rellotges aquest 
diumenge. Aquest podria ser l’últim canvi d’hora que fem

s’ha defensat que es feia perquè 
contribuïa al consum de menys 
electricitat, però alguns informes 
ho desmenteixen, tal com apunta 
Mohedano: “Havien estat molts 
diners, però ara són uns catorze 
milions d’euros per al conjunt de 
Catalunya, el que significa no arri-
bar a dos euros per persona. És un 
estalvi molt minso per al desgavell 
que suposa”. La Comissió Europea 
ja s’ha mostrat partidària d’abolir 
els canvis d’hora, sobretot després 
d’impulsar una consulta en la qual 
hi ha participat quatre milions de 
ciutadans europeus i que conclou 

Europa ha de decidir si es queda 

definitivament amb l’horari 

d’hivern   | Roger Benet

Espanya també 

haurà de decidir si 

opta per mantenir-

se al fus horari de 

l’Europa Central

Núria García  

@NGarciamatas

A 
les tres seran les dues. 
Sabadell recuperarà 
aquest diumenge l’ho-

rari d’hivern amb aquest canvi 
d’hora, que els experts asseguren 
és el que s’hauria de mantenir 
durant tot l’any perquè suposaria 
guanyar en qualitat de vida gràcies 
a una racionalització de la jornada 
laboral, avançar l’hora dels àpats i 
evitar els efectes nocius dels can-
vis d’hora com ara alteracions del 
son, cansament o més risc de patir 
accidents cardiovasculars. “És un 

win-win. D’una banda, a favor de 
la gent perquè tingui més temps 
per fer altres coses i, de l’altra, per-
què l’empresa millori la seva pro-
ductivitat en un quinze per cent. 
Tothom hi guanya”, assenyala el 
promotor de la Reforma Horària 
a Catalunya, Fabian Mohedano, 
en una entrevista al programa Al 
Matí de Ràdio Sabadell.

Sabadell, igual que la resta d’Es-
panya, canvia l’hora dues vegades 
l’any arran d’una directiva euro-
pea del 1974. Tradicionalment, 

Punt final a l’horari d’estiu. La 
matinada de diumenge haurem de 

retardar els rellotges: a les tres seran les 
dues, de manera que la nit de dissabte a 
diumenge dormirem una hora més. Així, 
Espanya recupera a partir de diumenge el 
seu horari oficial i que suposa anar una hora 
avançada al que marca el meridià de Gre-
enwich. El canvi d’hora es produeix l’últim 
diumenge del mes d’octubre per igual arreu 
d’Europa. Tots els estats membres estan 
obligats a fer-ho, però això podria canviar al 
llarg de 2019.

que el 84 per cent dels mateixos 
són partidaris de mantenir el ma-
teix horari durant tot l’any. Per 
aquest motiu, aquest diumenge 
podríem estar al davant de què po-
dria ser l’últim canvi d’horari des 
de la dècada dels setanta.

Canvi de fus horari a Espanya?

A banda del debat obert sobre si 
cal aplicar l’horari d’hivern o el 
d’estiu, Espanya també haurà de 
decidir si opta per mantenir-se al 
fus horari de l’Europa Central que 
comparteix amb Alemanya o bé, si 
és millor canviar al fus de Green-
wich, que és el que ens correspon 
per la llum del sol i que coincidiria 
amb Regne Unit, Irlanda i Portu-
gal i que, de fet, és el que s’aplica 
a les Illes Canàries. El govern es-
panyol va anunciar a l’agost la 
creació d’un comitè d’experts per 
valorar els pros i els contres. “De-
manem que s’asseguin amb Fran-
ça, Bèlgica, Luxemburg i Holanda 
que són els països que tenen el seu 
fus horari fora del que hauria de 
ser. Després de la Segona Guerra 
Mundial hauríem d’haver tornat 
al nostre fus horari”, afirma Mo-
hedano.

La Comissió 

Europea ja s’ha 

mostrat partidària 

d’abolir els 

canvis d’hora
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En el cas dels 

joves d’entre 

18 i 21 anys, la 

limitació és de vint 

grams mensuals

Regulació dels 
clubs cannàbics 
L’Ajuntament treballa en la redacció d’una ordenança

KareN madrid  

@Kmadrid_ribas

L
’Ajuntament de Sabadell 
està treballant en la redac-
ció d’una ordenança per 

regular l’activitat dels clubs can-
nàbics. En els últims mesos, una 
mesa de treball amb la presència 
d’agents econòmics de la ciutat ha 
estat debatent sobre aspectes com 
la distància que hi ha d’haver en-
tre aquests locals i en relació a es-
coles, centres cívics i equipaments 
sanitaris. La normativa s’exposarà 
públicament d’aquí a poques set-
manes i servirà com a marc legal 
als quinze clubs registrats a la ciu-
tat, la majoria concentrats al Cen-
tre i Gràcia. Tot plegat, després 
que el Tribunal Constitucional 

L’Ajuntament treballa per regular els 

clubs cannàbics de la ciutat  | Cedida

anul·lés la Llei Catalana de Regu-
lació dels Clubs Cannàbics, apro-
vada al Parlament l’any passat. A 
més, la nova ordenança també vol 
anar un pas més enllà i garantir 
que no cometen accions il·legals 
o es converteixen en ‘tapadores’ 
de tràfic de drogues. “El veritable 
debat és que no es converteixin en 
bars o locals on consumir o com-
prar substàncies”, assenyala la 
tinent d’alcalde de Promoció de 
la Ciutat i Comerç, Marisol Mar-
tínez. En aquest sentit, des dels 
clubs cannàbics sabadellencs as-
senyalen la necessitat que la seva 
activitat estigui regulada igual que 
qualsevol altra. “No estem aprofi-
tant un buit legal. Estem lluitant 
per defensar una activitat en la 
qual creiem”, ha assenyalat a Rà-

dio Sabadell el vicepresident de 
l’Associació Standard Club Can-
nàbic de Sabadell, Joan Reyes.  
De fet, també assenyala que es fa 
un control estricte per limitar la 
quantitat de cànnabis que consu-
meix cada soci, de tres grams al 

dia fins a un màxim de seixanta 
grams mensuals. En el cas dels 
joves d’entre 18 i 21 anys, la limi-
tació és de vint grams mensuals.

El debat sobre la regulació del 

consum de marihuana coincideix 
amb la legalització d’aquesta subs-
tància al Canadà. En aquest con-
text, un estudi de la Unitat de Polí-
tiques de Drogues de la Universitat 
Autònoma de Barcelona apunta 
que la legalització del cànnabis a 
l’Estat suposarà uns ingressos anu-
als de 3.300 milions d’euros per a 
les arques públiques, entre impos-
tos directes i indirectes.
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Sabadell es prepara per 
celebrar Tots Sants
L’Ajuntament augmenta la freqüència dels autobusos de la F4 

fins al cementiri, on es farà una cerimònia laica i concerts

KareN madrid  

@Kmadrid_ribas

L
a celebració de Tots Sants és 
una tradició encara ben viva 
a la ciutat i, per això, l’Ajun-

tament manté un any més el dis-
positiu especial per donar sortida 
al gran nombre de persones que és 
previst que es desplacin al cemen-
tiri, tant el mateix dia 1 de novem-

El Cementeri de Sabadell serà 

un dels punts neuràlgics del 

pròxim dia 1  | Roger Benet

freqüència, circulant cada deu mi-
nuts al matí i cada quinze a partir 
d’un quart de quatre de la tarda. 
Tot plegat, tenint en compte que, 
segons dades d’altres anys, aques-
ta línia incrementa els usuaris en 
un 75 per cent respecte un festiu 
normal, quan té uns 1.600 usuaris. 

Amb tot, el dia 1 de novembre es 
registren una mitjana de 2.600 vi-
sitants; l’equivalent a vint vehicles 
plens de gent pujant i uns altres 
vint baixant.

Al cementiri, es mantindran les 
activitats programades per primer 
cop l’any passat. D’una banda, 
la cerimònia laica en record dels 
difunts es tornarà a celebrar da-
vant l’èxit obtingut. “A la gent li va 
agradar molt i hem decidit mante-
nir-la”, assegura el regidor de Sa-
lut, Ramon Vidal. De l’altra, tam-
bé es mantindran els dos concerts 
a la carpa de la plaça de les Illes, 
al Cementiri Nou durant el matí, 
als quals es sumarà el tradicional 
concert a la capella, a primera ho-
ra de la tarda. Com és habitual, el 
cementiri estarà obert de nou del 
matí a sis de la tarda.

bre com en dies anteriors. Davant 
del fet que cada any, per aquestes 
dates, el nombre de visites a l’equi-
pament de la Salut rep el doble de 
visites que la resta de dies festius, 
s’augmentarà la freqüència dels 
autobusos de Transports Urbans 
de Sabadell (TUS) que arriben fins 
les instal·lacions. Amb tot, tal com 
es va fer l’any passat, els autobu-
sos de la línia F4 triplicaran la seva 

Creix la supervivència de les 
afectades per càncer de mama
L’esperança de vida ha augmentat un 15 per cent en els últims vint anys

K.m.

L
a supervivència en casos de 
càncer de mama ha aug-
mentat un 15 per cent en 

els últims vint anys, segons da-
des de l’Hospital de Sabadell. El 
diagnòstic precoç, la millora dels 
tractaments i l’acompanyament 
psicològic que reben els pacients 
han estat claus per fer realitat 
aquest fenomen. A més, també 
s’està aconseguint una taxa de 
conservació del pit d’entre el 70 i 
el 80 per cent; fet que ha suposat 
una millora en la qualitat de vida 

El llaç rosa va lluir a l’Ajuntament 

de Sabadell  | Pere Gallifa

de les pacients. Tot plegat, men-
tre el nombre de casos es manté 
estable, amb un diagnòstic de 250 
nous càncers de mama cada any. 
Malgrat tot, el director del servei 
d’Oncologia del Taulí, el doctor 
Eugeni Saigí, alerta que el nombre 
d’afectats podria incrementar-se 
en els pròxims anys perquè cada 
cop vivim més anys però amb es-
tils de vida menys saludables. De 
fet, assenyala que portar una dieta 
saludable i fer exercici de forma 
regular podria suposar una reduc-
ció de fins el 30 per cent dels casos 
de càncer de mama.

El dia 1 de 

novembre es 

registren una 

mitjana de 

2.600 visitants

Presentació de l’expedició 

d’aquest any  | Roger Benet

HeleNa molist   

@HeleNmolist

L
’expedició sabadellenca 
als camps de refugiats 
de l’Argub, al Sàhara, 

creix un any més. Enguany 
fins a 25 voluntaris, entre pro-
fessional sanitari del Taulí i 
joves de l’Institut Ribot i Serra 
i la Universitat Autònoma de 
Barcelona, impulsaran els seus 
projectes en el camp de refugi-
ats entre els dies 26 d’octubre i 
el 8 de novembre.

L’actuació sanitària que va 
donar origen a aquest projec-
te encara es manté com a pi-
lar d’aquesta edició. Enguany, 
l’equip de voluntaris del Taulí 
estarà format per dos aneste-
sistes, tres infermeres quirúr-
giques, dos pediatres i un der-
matòleg. Com a novetat dins 
l’àmbit sanitari, aquest any es 
posarà en marxa un nou projec-
te de lluita contra la sarna, que 
té una alta incidència en la po-
blació de la zona.

L’altre gran pal de paller de 
l’expedició, que ja es va iniciar 
l’any passat, és la branca educa-
tiva del projecte. Aquest any la 
implicació creix i son tretze els 
joves de l’Institut Ribot i Serra i 
de la Universitat Autònoma els 
que s’encarregaran d’organitzar 
activitats socioeducatives a la 
zona, als matins en una escola 
i a les tardes al carrer.  Per aca-
bar de complementar aquest 
projecte, integrants del Taller 
d’Art Cultura i Creació de l’Es-
truch immortalitzaran en imat-
ges tot el que faci l’expedició 
sobre el terreny per difondre-
les quan tornin.

L’expedició 
sabadellenca 
als camps de 
refugiats de 
l’Argub creix

En aquesta edició 
es posarà en marxa 
una campanya 
per lluitar contra 
la sarna
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Un grup d’experts 
reflexiona sobre el 
Sabadell del futur
La seu del Gremi de Fabricants ha acollit unes jornades impulsades 

per la Fundació per la indústria sobre la resiliència de les ciutats

Núria García  

@NGarciamatas

C
om ha d’adaptar-se Sa-
badell als reptes de fu-
tur després del declivi 

de la indústria tèxtil a la ciutat 
i la crisi econòmica dels últims 
anys? Aquesta és la pregunta que 
han intentat respondre aquesta 
setmana un grup d’experts en el 
marc de les jornades organitza-
des pel patró de la Fundació per 
la Indústria, Joan Casanovas. En 
el centre del debat, de més de 
set hores, hi ha hagut la paraula 
resiliència o, el que és el mateix, 
com algú o alguna cosa recupe-
ra l’estabilitat després d’alguna 
pertorbació, sigui de la índole 
que sigui.

Entre les conclusions de la 
jornada hi ha que Sabadell es 
troba ara mateix en un punt ze-
ro. És a dir, s’han superat els 
moments més foscos de la crisi 
i s’obren oportunitats per arren-

Moment d’una de les taules rodones 

de la jornada  | Roger Benetaixò ha d’implicar empresaris, 
però també administració, insti-
tucions, així com també el teixit 
associatiu. Per la seva part, l’al-
calde de Sabadell, Maties Serra-
cant, ha recollit el guant que se li 
ha llançat en una intervenció per 
cloure la jornada organitzada per 
la Fundació per la Indústria. “En 
aquest repte compartit que avui 
ens heu posat sobre la taula, no-

saltres hem de ser catalitzadors 
i assumim la responsabilitat de 
l’administració de recollir tot el 
que ha sortit aquí”, ha dit.

A la jornada hi han participat 
catedràtics universitaris, empre-
saris, responsables de territori de 
la Generalitat i experts locals, na-
cionals i internacionals.

car de nou. “És un moment po-
sitiu, hem superat les facetes ne-
gatives i ja estem pujant. Ara ens 
toca tornar a créixer, però depèn 
de tota la ciutat que torni a ser 
així, ha detallat l’arquitecte local 
Manel Larrosa, un dels ponents 
de la cita. Entre les propostes 
concretes que llençava Larrosa, 
hi ha entendre la conca del Ripoll 
com un 22@ sabadellenc i que 

Vacunació de la 
grip en marxa
Els centres d’atenció pri-

mària de Sabadell estan 

dispensant des d’aquest 

dilluns 30.000 dosis de va-

cunes de la grip, que aquest 

any actua contra tres so-

ques del virus. Els experts 

recomanen la vacunació de 

dones embarassades, ma-

lalts crònics i amb factors 

de risc de qualsevol edat, 

persones més grans de 60 

anys, a més de professio-

nals sanitaris i dels serveis 

d’emergències. El període 

òptim per fer-ho és fins al 

15 de desembre, quan s’es-

pera l’arribada de la grip 

amb més força.

El Gran Recapte 
escalfa motors

El Banc dels Aliments 

treballa contrarrellotge per 

tenir-ho tot a punt de cara 

al Gran Recapte que tindrà 

lloc entre els dies 30 de 

novembre i l’1 de desem-

bre, un certamen en el qual 

la ciutat sempre hi partici-

pa activament. El principal 

maldecap de l’entitat és 

arribar al mig miler de vo-

luntaris per cobrir els punts 

de recollida de menjar 

d’arreu de Sabadell. En la 

darrera edició, Sabadell va 

recollir 93 tones d’aliments 

que van anar a parar a 

6.000 beneficiaris.

Premien les 
millors imatges 
de Sant Pau 
de Riu-sec
Miquel Pons Bassas i Manuel 

Vera són el primer i el segon 

premi, respectivament, del 

Concurs Fotogràfic corres-

ponent al tercer Aplec de 

Sant Pau de Riu-sec. Les dis-

tincions, que atorga l’Agru-

pació Foto-Cine Cerdanyola 

Ripollet (AFOCER) s’han 

lliurat aquest dijous en un 

acte a l’auditori del Casal Pe-

re Quart. A més de l’entrega, 

hi ha hagut una actuació 

musical i una projecció de 

les deu millors fotografies 

del certamen d’enguany.

notíCIES 
bREuS

Una part de l’aparcament del 
Turull serà un espai verd
La proposta és fruit d’un dels projectes guanyadors del Construint Ciutat

N.G.

E
l Vapor Turull tindrà 
un nou espai lúdic que 
comptarà amb una zona 

verda amb una dotzena de lle-
doners, jocs infantils i un petit 
escenari de 25 cm d’alçada per 
fer-hi activitats. L’habilitació de 
l’espai costarà uns 150.000 euros 
i és fruit d’un dels projectes gua-
nyadors del Construint Ciutat. La 
nova àrea d’oci haurà de conviure 
amb les places d’aparcament que 
es mantindran. Per aquest motiu, 
el projecte preveu la instal·lació 
d’una tanca de tela que farà dos 

Es preveuen canvis a l’actual aparcament 

del Vapor Turull  | Roger Benet

metres d’alçada i que garantirà la 
seguretat dels usuaris de la nova 
zona lúdica.

Malgrat la pèrdua de places al 
Vapor Turull, els veïns o les per-
sones que es desplacin al centre 
en vehicle privat no patiran més 
del compte per trobar aparca-
ment, ja que alguns aparcaments 
subterranis ara en desús es posa-
ran en marxa per compensar el 
nou escenari.

La Junta de Govern Local 
acaba de donar llum verda al 
nou projecte per tal que les 
obres puguin començar a final 
de l’estiu que ve.
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Falstaff, gran aposta 
dels Amics de l’Òpera 
Aquest any, el programa operístic de la ciutat tindrà 
un caràcter italià, amb Verdi, Donizetti i Puccini

Pere Gallifa  

@Pere_Gallifa

F
alstaff, l’última òpera de 
Verdi, és la primera i gran 
aposta de l’Associació 

Amics de l’Òpera de Sabadell per 
aquesta temporada operística a 
la ciutat. Una producció ambici-
osa que van pujar per primer cop 
a l’escenari ahir, i ho tornaran 
a fer aquest vespre i diumenge 
a la tarda. “És una comèdia es-
bojarrada, però amb molta clas-
se. Estem parlant d’una música 
excel·lent i molt complicada, pe-
rò el text també ho és. No només 
perquè es basi en Shakespeare si-
nó perquè Arrigo Boito hi inclou 
una gran riquesa de llenguatge. 
És una obra mestra”, ha sen-
tenciat el tresorer dels Amics de 
l’Òpera i presentador del Parlem 

Avui es farà la segona representació 

de l’obra de Verdi | Roger Benet

Xarim Aresté 
presentarà Polinèsies 
al Teatre Principal 
Amb aquest disc ha rebut el Premi MiN de la Música 

independent 2018 al Millor Disc de l’Any en Català

P.G.

x
arim Aresté s’ha guanyat 
un lloc al panorama mu-
sical català gràcies a les 

seves col·laboracions amb artistes 
de renom com Maika Makovski, 
Gerard Quintana o Pascal Come-
lade. Però des del 2013 ha centrat 
tota la seva creativitat en el seu 
projecte personal, que ha desem-
bocat en Polinèsies, el seu últim 
treball. “Vaig anar a buscar l’eti-
mologia de la paraula que signifi-
ca ‘moltes illes’. I ho vaig posar en 
plural com si fossin infinites illes, 
per reflectir en una cançó aquest 
present tan contradictori”, refle-
xiona el músic de Flix.

Aresté serà demà al Principal  | Cedida

Deu temes que demà dissabte 
portarà al Teatre Principal a les 
nou del vespre. “Sempre acabem 
tocant les cançons més divertides, 
perquè el cor mana. Tocarem peces 
de l’últim disc però també de l’EP 

d’òpera de Ràdio Sabadell, Jordi 
Torrents. Amb Daniel Gil de Te-
jada a la direcció musical i Pau 
Monterde a l’escènica, el cavaller 
protagonista serà interpretat pel 
baríton Toni Marsol.

Les altres dues produccions 
també portaran el segell italià. Se-
ran L’elisir d’amore de Donizzeti, 
“una comèdia molt bonica amb 
una música extraordinària”, expli-

ca Torrents. L’equip estarà format 
per la Núria Vilà com a Dina i en 
César Cortés com a Nemorino, els 
quals seguiran les ordres de San-
tiago Serrate a la direcció musical 
els dies 13, 15 i 17 de febrer. Fi-
nalment, clourà la temporada un 
clàssic com La Bohème de Puccini,  
dirigida per Daniel Gil de Tejada. 

“Aquesta òpera agrada a tothom i 
sempre omple perquè és una his-
tòria romàntica de gent que passa 
penúries i sempre emociona i toca 
la fibra”, ha assegurat Torrents. En 
aquest cas, l’elenc estarà encapça-
lat per Maite Alberola i Enrique 
Ferrer. Es podrà veure a Sabadell 
els dies 1, 3 i 5 de maig.

Totes les produccions comp-

taran amb el Cor dels Amics de 
l’Òpera de Sabadell i l’Orquestra 
Simfònica del Vallès. Una enti-
tat, aquesta última, amb qui els 
Amics de l’Òpera es fusionaran. 
El resultat serà la Fundació Òpera 
Catalunya, nom a hores d’ara de-
finitiu, la qual han anunciat que 
podria ser operativa a mitjans del 
març de l’any que ve.

Groc, que són cançons més políti-
ques”, ha explicat Aresté. El guitar-
rista estarà acompanyat pel bateria 
Ermengol Mayol, el baix Miquel 
Sospedra i el piano de Ricard Sohn.
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La Bella i la Bèstia 
enamoren La Faràndula 
La màgia del director Quim Carné il·lumina per 
últim cop el Teatre de la Faràndula

HeleNa molist  

@HeleNmolist

L
a Joventut de la Faràn-
dula puja per tercer cop 
a l’escenari el musical La 

Bella i la Bèstia. La companyia 
torna amb el conte tradicional 
francès amb el text de Quim Car-
né, la música original d’Oriol Pa-
drós i les coreografies de Montse 
Argemí.  

Joan Baptista, actor que repre-
senta a Lumiere a l’obra, ha expli-
cat que en ser la tercera vegada 
que representen La Bella i la Bès-
tia, “ens ho hem agafat amb cal-
ma”. Baptista ha afegit que “falta 
una setmana, però fem un parell 
d’assajos generals tots junts a 
l’Estruch, uns assajos de coreo-

Bella i Bèstia de tornada a La 

Faràndula  | Roger Benet

grafies per posar-ho tot a punt i la 
setmana que ve sí que ens trobem 
fent assajos tècnics i generals”

Pel que fa als possibles canvis 
entre la coneguda adaptació de 
Disney i l’obra de la Faràndula, 
l’Alba Valero, que interpreta la 
Senyora Pots, ha anunciat que 
a través del guió han volgut pre-
sentar una Bella més forta: “La 
Bella és bastant poc princesa, és 
molt valenta i molt forta. El text 
està escrit també perquè en les 
escenes és la noia qui s’imposa als 
homes del poble.”

Els dos joves actors han asse-
gurat que, en la seva adaptació, el 
contingut de l’obra no només va 
enfocat pels més petits de la casa 
sinó que “els texts, els acudits, els 
personatges estan treballats una 

L’actor sabadellenc 
Lluís Villanueva, 
nominat als Premis 
Butaca de teatre 
Els vallesans Pere Arquillué i 

Emma Vilarasau també opten a 

un premi cada un, millor actor i 

millor actriu respectivament

H.m.

E
ls premis Butaca reconei-
xen des de l’any 1995 les 
millors actuacions i obres 

teatrals de la temporada. Aquests 
premis, però, no compten amb un 
jurat sinó que és el mateix públic 
dels teatres qui decideix qui s’aca-
ba emportant cada premi. En 
aquesta edició, l’actor sabadellenc 
Lluís Villanueva opta al premi a 
millor actor de repartiment per 
la seva actuació en l’obra Sopa de 
pollastre amb ordi de la Perla 29. 
Villanueva ja ha guanyat aquest 
guardó en tres edicions anteriors, 

senc Pere Arquillué opta al premi 
de millor actor per l’obra Blasted 
i l’actriu santcugatenca Emma Vi-
larasau opta a millor actriu per la 
seva actuació de Medea en l’obra 
homònima.

Les obres Temps Salvatge, 
produïda pel Teatre Nacional de 
Catalunya i Sopa de pollastre 
amb ordi lideren les nominacions 
amb sis candidatures cadascuna.

Els espectadors ja poden votar 
pels seus actors i actrius preferits 
al web https://premisbutaca.cat. 
L’entrega de premis serà el prò-
xim 26 de novembre al Teatre Au-
ditori de Sant Cugat.

Villanueva, protagonista a les 

nominacions dels Butaca  | Oficial

els anys 2007, 2013 i el 2016 pels 
muntatges Plataforma, El nom i 
Caïm i Abel, respectivament.

Però Villanueva no és l’únic 
vallesà nominat. L’actor terras-

mica més enllà, i jo crec que ho 
viuen la gent de totes les edats”, 
explica Baptista.

Pel que fa al secret de l’èxit 
d’aquesta adaptació de La Bella i 
la Bèstia, els dos actors ho ator-
guen tot a la “màgia” dels textos 

de Quim Carné: “El Quim (Carné) 
ha trobat la fórmula màgica per a  
tots els seus espectacles. Sempre 
l’enganxa, per una cosa o l’altra, 
és màgia.”

Un dels grans reptes de la 
temporada de la Joventut de la 
Faràndula és superar la xifra d’es-
pectadors de la temporada pas-
sada: 17.000 espectadors. Barbé 
veu possible superar aquest repte 
amb obres ja conegudes pels sa-
badellencs com la mateixa Bella i 
la Bèstia, però també amb grans 
clàssics com Els Pastorets.

L’estrena de La Bella i la Bès-
tia es podrà veure al Teatre de 
la Faràndula el dissabte 3 de no-
vembre. Per a tots aquells que no 
hi puguin assistir, també es repre-
sentarà el diumenge 4 i el cap de 
setmana del 10 i 11 de novembre. 
Això sí, no us adormiu perquè 
aquesta serà l’última vegada que 
aquest musical puja a l’escenari 
sabadellenc.
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Joventuts Musicals 
obre la temporada
La temporada ha començat amb el concert d’Almirón i Reguera, però, 

promet dos recitals més d’alta qualitat amb accent sabadellenc

aleix Graell  

@aleixGNN

J
oventuts Musicals ha pre-
sentat els tres primers con-
certs de l’any musical amb 

un clar to sabadellenc. La prime-
ra cita va ser divendres passat al 
Teatre Principal. El sabadellenc 
Josep Maria Almirón, un pianista 
molt valorat i que ha assolit una 
sinceritat única, va interpretar les 
Sonates de Brahms al costat del 
violonista Alberto Reguera. “No 
em cansaré de dir que Sabadell és 
una ciutat molt rica en intèrprets 
i compositors”, ha explicat Joana 
Soler, la presidenta de les Joven-
tuts Musicals. El Cicle de Cambra 
seguirà al novembre amb un con-
cert dedicat a Claude Debussy i Le-

Presentació de la temporada de les 

Joventuts Musicals  | Roger Benet

esforços que fa una entitat amb les 
capacitats de gestió, administrati-
va i econòmica que l’administra-
ció pot aportar, jo crec que és un 
exemple de sinergies que podem 
arribar a generar”, ha afirmat la 

regidora de cultura, Montserrat 
Chacón. El programa es tancarà 
amb els quadres  del compositor 
rus Modest Mussorgsky. El primer 
Cicle de les Joventuts Musicals es 
tancarà el 14 de desembre amb el 
concert del Cor de Cambra sota Pa-
lau de Blanes que oferirà el concert 
Músiques d’arreu, música religiosa 
i nadales sota la batuta de Josep 
Maria Guinart.

onard Bernstein. Sota el títol East 
and West Side Story, el pianista 
format a la ciutat, Daniel Ligorio, 
interpretarà Les estampes i l’Illa 
Negra de Debussy i les danses de 
Bernstein compostes pel musical 
West Side Story. “Aquesta pro-
gramació és la suma que uneix els 

La PAHC 
celebra el 
Sonpahc18 a 
l’Espai tolrà
El certamen musical i 

reivinidcatiu es plan-

teja com una acció per 

finançar els 9.000 euros 

de les caucions del judici 

pel desallotjament del 

bloc anomenat Guillem 

Agulló. La PAHC va ocu-

par l’edifici el 2015 on 

ara hi viuen hi ha famíli-

es reallotjades I ara hi ha 

un procés de desnona-

ment en marxa. Músics 

com SUU, Lu Rois, Elgio 

o Lágrimas de Sangre 

participaran en l’esdeve-

niment.

Sabadell acull 
aquest cap 
de setmana la 
1a mostra de 
Microteatre

Aquest cap de setmana 

el poliesportiu de Nos-

tra Llar acull la primera 

mostra de microteatre de 

Sabadell. En total seran 

disset companyies que 

actuaran en tres esce-

naris i quatre funcions. 

El festival comença avui 

divendres i s’allargarà fins 

al diumenge. L’esdeveni-

ment està organitzat per 

la companyia Tres Ho-

mes Grossos I es poden 

adquirir entrades a la seva 

pàgina web.

notíCIES 
bREuS

La coctelera 
funk, soul i blues 
s’agita a l’Urpí
Alberikus Blues Band actua 

avui divendres a la CavaUrpí

a.G.

L
a banda liderada per Jor-
di Alberich -propietari de 
la botiga de música IMSA 

i guitarra dels Alberikus- arriba 
avui a la CavaUrpí. Alberikus 
Blues Band és un equip de mú-
sics sabadellencs que represen-
ten damunt de l’escenari la seva 
passió pel soul, el funk, el rock i 
el blues. La seva barreja d’estils 
negres i ballables desprèn ener-
gia i prometen fer ballar el públic 
a ritme de saxo, guitarra i teclats. 
Acompanyats de la veu de Paul 
Keenan, Alberikus interpretarà 

Els Alberikus en ple concert  | Cedida

classics de Wilson Pickett, Jimi 
Hendrix Lou Reed o Elvis Pres-
ley. La banda es va fundar el 
2006 i son hereus de la Pollastre 
Blues Band. L’experiència i la su-
or es barregen en un show que no 
us deixarà a la cadira.

El programa es 

tancarà amb 

els quadres  del 

compositor rus 

Modest Mussorgsky
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Kedades per teixir. 

Cada divendres a les 

17.30 h. Biblioteca 

de La Serra.

Cicle d’activitats “Sabadell 

i la Gran Guerra”. De l’1 

d’octubre al 31 de gener. 

Diverses ubicacions

Atles Sabadell. 

Imaginar, representar, 

construir la ciutat. Fins 

al 24 de febrer. Museu 

d’Art de Sabadell

Aquesta nit tanquem. 

Manuel de Pedrolo. 

Dissabte 27 d’octubre 

21h. Estruch

Sabadell i la indústria. 

Exposició. Fins al 29 

d’octubre. Biblioteca 

dels Safareigs

Stand by. Del divendres 

26 d’octubre al 11 de 

novembre. Entrades: 

10 € /w reserva online. 

Alternativa Teatre

Activitats Espai natura 

Fundació Sabadell 

1859. Diumenges 

(excepte agost).

Masia de Can Deu

La fi és el principi. 

Pràctiques funeràries 

a la Catalunya 

Prehistòrica. Fins al 

17 de febrer. Museu 

d’Història de Sabadell

La nova cançó. La veu 

d’un poble. Exposició. 

Fins al 30 de novembre. 

Espai Cultura Fundació 

Sabadell 1859

Alberikus blues 

band. Divendres 

26 d’octubre 23h. 

UiU. Cava Urpí

  AGEnDA
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adriáN arroyo  

@adriaN_arroyo

E
l canvi a la banqueta de 
l’equip masculí de water-
polo del Natació Sabadell 

ha aixecat polseguera. El Club 
ha prescindit del Chava Gómez, 
tècnic les últimes cinc tempora-
des, i confia ara en Quim Colet 
per redreçar el rumb. Així ho ha 
fet saber en un comunicat al qual 
el ja exentrenador va respondre 
afirmant que no era cert que fos 
d’acord mutu i que ho havia co-
negut per les xarxes socials abans 
que per la gent de l’entitat. “Vaig 
quedar amb el president i quan 
estàvem reunits ja havia sortit el 
comunicat i m’estaven trucant 
periodistes”, aclaria després al 
programa Hotel Suís de Ràdio 
Sabadell.

Fa un parell de setmanes, des-
prés d’empatar contra el Sant 
Andreu, el tècnic ja va declarar 
que veia actituds que apuntaven a 
final de cicle. En les seves parau-
les de comiat, en canvi, ha prefe-
rit mossegar-se la llengua: “Hem 
quedat en fer el mínim soroll pos-
sible i només aclareixo que no és 
de mutu acord, però no diré res 
més”. El cantàbric posa així el 
punt final a la polèmica iniciada a 

Chava Gómez és el primer tècnic del 

Club en els últims 40 anys cessat a 

mitja temporada  | Roger Benet

Colet ha coincidit amb alguns 

dels actuals jugadors a les 

seleccions de base  | Cedida

Chava Gómez durant el seu 

últim partit com a tècnic 

del CNS  | Roger Benet

a.a.

S
alvador ‘Chava’ Gó-
mez ha dirigit el Club 
Natació Sabadell en 

181 partits durant cinc tempo-
rades. Malgrat el discret inici 
enguany, les estadístiques són 
clarament favorables a l’Astral-
pool en aquest període, amb 107 
triomfs, 15 empats i 57 derrotes. 
Segons les xifres publicades a 
Twitter per @waterpolo_sbd, 
l’equip ha guanyat amb el can-
tàbric a la banqueta el 82% dels 
partits de lliga regular disputats 
durant tres temporades segui-
des, del 2015 al 2018. Això el 
converteix en el segon tècnic 
amb millor percentatge de la 
història del Club, només superat 
per Manel Silvestre, que l’any 
2001/02 va aconseguir guanyar 
el 86% dels enfrontaments.

El Chava és el tercer entrena-
dor amb més anys a la banqueta 
del Natació Sabadell amb un to-
tal de cinc, per darrere de les set 
temporades de Manel Silvestre i 
les 18 de Llorenç Carbó. Durant 
aquestes campanyes amb el fins 
ara tècnic, el Natació Sabadell ha 
acabat segon la fase regular en 
tres ocasions i ha arribat a dues 
finals de lliga, les mateixes que 
amb Silvestre i Gabi Hernández.

Durant aquests cinc anys i dos 
mesos d’era Chava Gómez a Can 
Llong, cinc waterpolistes han 
format part sempre de l’equip: 
Pepe Motos, Jordi Mardones, 
Víctor Cabanas, Vicente Matoso 
i Borja Fenoy. Amb el de Santan-
der dirigint l’equip, l’Astralpool 
es va classificar la temporada 
passada per a la fase de grups 
de la Champions, una de les fites 
més destacades d’una etapa mar-
cada per ser la principal pedra a 
la sabata de l’hegemònic Atlètic 
Barceloneta. Aquesta setmana 
el ja exentrenador del Sabadell 
s’ha convertit en el primer tècnic 
cessat a mitja temporada en les 
últimes quatre dècades.

L’entrenador 
amb el 
segon millor 
registre de 
victòries

tres dècades avalen l’elecció de 

Quim Colet,  qui ha estat tècnic de 
l’equip olímpic als Jocs de Péquin i 

Londres. Al currículum té un bronze al Mun-
dial de Melbourne 2007 i un argent a Roma 
2009. Com a seleccionador júnior va ser or 
a Los Àngeles 1991, bronze a Mar del Plata 
2005 i plata a Volos 2011, a més d’un segon 
lloc i un tercer lloc europeus.

les xarxes socials a partir d’aquest 
precipitat adéu.

Tot i fregar-ho en més d’una 
ocasió, l’internacional amb la selec-
ció en el seu dia no ha pogut aixe-
car cap títol com a tècnic a Sabadell 
des de la seva arribada, la tempo-
rada 2013-14, estant a l’ombra del 
tot-poderós Atlètic Barceloneta: 
“Hem fregat l’excel·lent i marxo 
més que satisfet. Vam estar molt 
a prop, però sent realistes, era fer 
tota una proesa perquè estàvem a 
anys llum”. Gómez marxa de Can 
Llong “deixant 13 amics a l’aigua” i 
agraint públicament el tracte rebut 
pels treballadors del Club.

El relleu l’agafa Colet, tècnic 
superior de waterpolo i màster en 
Alt Rendiment d’esports d’equip 
que ha estat vuit anys de director 
tècnic de la Federació Catalana. 
També desenvolupa aquest càr-
rec al BIWPA (Barcelona Inter-
national Waterpolo Academy), un 
projecte destinat a formar joves 
esportistes arreu del món que l’ha 
portat als Estats Units, on es tro-
bava en el moment de la trucada 
de l’Astralpool. El Club emmarca 
la tria dins del Pla Pedrera amb el 
qual vol apostar per la formació 
d’esportistes.

El CNS prescindeix 
del Chava Gómez
Quim Colet serà el relleu del santanderí 
que ha estat l’entrenador del masculí de 
waterpolo les darreres cinc temporades 



Sabadellinformatiu | 26 de octubre de 2018 | 17 ESPORTS

Jordi Morales es proclama 
campió del món 
El palista del Natació Sabadell va superar a 
l’holandès Jean Paul Montanus a la final (3-0)

marc PijuaN  

@marcPijuaN

J
ordi Morales s’ha procla-
mat campió del món de 
tennis taula adaptat a Es-

lovènia. El director tècnic i palis-
ta del Club ha fet un campionat 
de menys a més fins a endur-se 
l’or a la final. Per a Morales, la 
clau del campionat va ser la vic-
tòria als quarts de final contra el 
campió paralímpic, el britànic 
Will Bayley: “El punt d’inflexió 
va ser el partit contra Bayley. De 
fet, potser va ser un dels millors 
partits que he jugat mai a escala 
internacional i en gran competi-
ció”, apuntava el tècnic nedador. 
“L’espina de Rio de Janeiro està 
més que treta. Per dos motius, pel 

Morales als estudis de Ràdio 

Sabadell  | Roger Benetque suposa aconseguir el títol, i 
per la semifinal que vaig perdre 
precisament contra Bayley. Jo 
allà vaig jugar increïble, però ell 
encara ho va fer millor. Després 
d’allò em vaig sentir vulnerable, i 
guanyar-lo en aquest Mundial ha 
estat reconfortant”, explica Mora-

El millor tennis 
femení estatal es 
reuneix al Club 
Tennis Sabadell 
Els amfitrions i el Cercle Sabadellès 

representen el tennis local amb 

l’objectiu de la permanència

m.P.

L
es instal·lacions del Club 
Tennis Sabadell acullen 
aquests dies el Campionat 

d’Espanya absolut femení per 
equips. Des d’ahir i fins dissab-
te, els vuit millors equips d’arreu 
de l’estat lluitaran per procla-
mar-se el millor d’Espanya. El 
RCT Barcelona, el CT Barcino, el 
CT València, el Zaragoza CT, el 
CT Chamartín, l’Stadium Casa-
blanca i els dos equips locals: el 
Cercle Sabadellès i el CTS són els 
protagonistes. August Serra, pre-
sident de l’equip amfitrió, creu 

Foto de família de la 

presentació  | Roger Benet

que esdeveniments com aquests 
“són una bona manera de pro-
mocionar l’esport de base entre 
les nenes, un dels nostres objec-
tius”. L’últim equip classificat del 
torneig baixarà a Segona.

les sobre aquest or aconseguit, i la 
decepció que va suposar ser quart 
en els darrers Jocs Paralímpics. 
De fet, el palista del Club reco-
neix que necessitava aquest bon 
resultat després d’un període on 

les coses no han acabat de sortir-
li del tot bé en l’àmbit esportiu: 
“Jo, individualment, en els 8 anys 
que porto al CAR de Sant Cugat, 
no havia tret cap medalla. Tenia 
aquesta espineta. Ara ja la tinc i 
això em dona un respir.”, reco-
neix.

L’or, reconeixement a una 

feina en equip

“Hem tingut moltes decepcions, a 
vegades no sabíem per on tirar... 
Aquest premi és de tot el grup 
d’entrenament”, assegura satisfet 
Jordi Morales. El d’Esparreguera 
entrena al CAR de Sant Cugat so-
ta les ordres de Ramon Mampel, 
un altre sabadellenc d’adopció, 
i clau també en l’or Mundial de 
Morales.

L’esgrima 
i el floret, 
protagonistes 
a Sabadell
El Pavelló Municipal de 

Sant Oleguer acollirà 

aquest cap de setmana el 

Trofeu Internacional d’Es-

grima de Sabadell-Copa 

del Món Satèl·lit de floret. 

Més de 160 participants de 

28 països del món, en cate-

goria masculina i femenina. 

Hi haurà nou representants  

del Club d’Esgrima Saba-

dell – Jaume Viladoms. 

Destacar els germans Erik 

i l’Alan Fernández, actuals 

campió i subcampió d’Es-

panya de la seva catego-

ria. L’entrada per aquesta 

competició serà gratuïta.

Sandra 
Santanyes 
diu adéu a la 
competició a 
la brasil Ride

Santanyes tanca al Brasil 

una carrera esportiva mar-

cada per un palmarès que 

s’ha anat fent més i més 

gran en els seus 26 anys 

en actiu. La sabadellenca 

ha estat 15 cops campiona 

d’Espanya en diferents mo-

dalitats, ha estat convocada 

20 vegades per la selecció 

i també ha guanyat proves 

de prestigi com el Tour de 

França de BTT, l’Andalucía 

Bike Race o la Madrid-Lis-

boa. A Brasil, Santanyes fa 

parella amb Anna Ramírez. 

notíCIES 
bREuS
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José Bedmar, president UE Sabadellenca. 
Li auguro un futur llarg perquè ja ho feia 
bé al Centre d’Esports Sabadell. Serà un 
futur durador. Al futbol de Sabadell li va 
millor que sigui Soteras el president. Amb 
el meu club? Bé, perquè tinc una molt bona 
relació amb ell. Sobretot li demanaria si 
pogués mirar el tema del portal del federat 
i rebaixar les quotes de mutualitat.

Fernando Rodríguez, president UD Tibidabo 
TR.  Hi ha coses que no serveixen per res en 
el futbol i són per treure diners. Ens cobren un 
dineral pel carnet del federat i no serveix per 
res. Els preus dels materials són exagerats. Ens 
cobren 20 euros per cada pilota i moltes arriben 
punxades. No confio molt en ell, ni espero res 
d’ell. No tinc notícies d’ell. El president del 
Gavà, ivan Carrillo, ens va informar a molts 
del que pensava fer. Suposo que seguirà tot 
igual perquè ni ha passat pels clubs, ni ens ha 
informat de les idees que té. És un ‘tapat’ del 
Subies i suposem que seguiran amb afany de 
recaptació i amb els clubs al servei de la FCF.

Esteve Calzada, president CE Sabadell.  És 
una persona respectada i ha estat president 
de club durant molts anys, una experiència 
imprescindible per fer-se càrrec de la FCF 
i poder donar suport als diferents clubs. La 
Segona B és una categoria deficitària. Tot 
el que es pugui lluitar perquè arribin més 
diners, per regular aquesta categoria del 
futbol des d’un punt de vista que tots els 
equips competim amb les mateixes armes, en 
com es fan les contractacions dels jugadors, 
la seguretat social i també que hi hagi 
més igualtat i que un equip que ha baixat 
de Segona Divisió pugui tenir el triple de 
pressupost i ho tingui més fàcil per pujar.

Carlos Murciano, president Can Rull RT. 
Espero que les coses vagin bé. Veig bastant 
abús en el tema fitxes, mutualitat... Hem parlat 
moltes vegades amb el Joan Soteras i espero 
que puguin fer algun tipus de rebaixa perquè 
el futbol serà un article de luxe. Cada cop 
és més car i ho veig abusiu comparat amb 
Andalusia o Extremadura, on no és així. Ara 
que hi ha superàvit, podem estar un o dos 
anys abaixant els preus. Que la Federació mai 
tingui pèrdues, però que arribem a un punt 
intermedi. No crec que hagi de fer favoritismes 
a ningú perquè no seria ètic, però el tu a tu es 
podria donar el cas. Prefereixo que hi sigui ell.

Antonio Osete, president EF Planadeu. Li veig 
un futur bastant afalagador. És una persona 
amb bastant experiència i no crec que tingui 
problemes. Nosaltres sabem que farà les coses 
bé però en teoria no ens ha d’afectar. Tot ha 
de ser millor per a tothom. Sobretot vull que 
miri pels clubs més humils, intenti ajudar en 
el que pugui i que intenti no pujar les quotes 
dels jugadors. És una persona amb bastant 
experiència i no crec que tingui problemes. 
Nosaltres sabem que farà les coses bé però en 
teoria no ens ha d’afectar. Tot ha de ser millor 
per a tothom. Sobretot vull que miri pels clubs 
més humils, intenti ajudar en el que pugui i 
que intenti no pujar les quotes dels jugadors.

Antonio Lou, president Sabadell Nord.  La 
gestió que va fer al Sabadell va ser de 
salvavides quan estava en hores baixes i com 
a president de la FCF espero que segueixi la 
línia. A la seva darrera etapa de president, va 
haver-hi apropament als clubs de la ciutat i 
es va notar molt la seva tasca. Sobretot que 
ajudi econòmicament als equips de barri com 
nosaltres. Cada cop se’ns fa més difícil arribar 
a final de temporada. El teixit social que 
tenim està format per molts immigrants amb 
poc poder adquisitiu. Necessitem ajuda per 
seguir treballant pel futbol de barri i arribar 
a final de temporada sense la llengua fora.

Els clubs de la ciutat valoren 
l’elecció de Joan Soteras 
Els dirigents dels catorze equips de Sabadell responen a tres 
preguntes sobre el mandat del nou president de la FCF

Pau Vituri  

@PauVituri

J
oan Soteras està a prop de complir el seu primer mes com a president de 
la Federació Catalana de Futbol (FCF). L’expresident del Centre d’Es-
ports Sabadell encapçalarà durant els pròxims quatre anys el futbol ca-

talà. Per aquest motiu, els clubs de la ciutat, ordenats per les seves categories 
competitives, valoren:
-El futur de Soteras al capdavant de la FCF
-La seva influència en el futbol sabadellenc 
-I les prioritats que ha de tenir en el seu mandat
*Els representants de l’Aristoi Football Academy han declinat fer declaracions al 
respecte.

Els clubs sabadellencs analitzen la 

presidencia de Soteras | Roger Benet
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Jordi Grané, president CE Mercantil.  Jo 
espero que tingui un recorregut llarg. 
No només és el Joan. És el Joan i la 
pròpia estructura que ha anat amb ell. És 
l’establishment de la Federació que ha anat 
amb la seva candidatura. El recorregut serà 
llarg i només pot portar coses bones. Espero 
que les porti. Ha renunciat al sou de 150.000 
euros anual que tenia el president de la 
Federació. Aquesta és la línia que ha de seguir. 
Hem de tenir en compte als clubs i sobretot 
a les famílies en els temps en els quals estem. 
Els números s’han de mirar amb molta estima. 
M’encanta que una de les primeres coses 
que hagi fet hagi estat treure’s el sou.

Pep Molet, director esportiu EF OAR Gràcia.  
El Li veig un bon provenir perquè és un home 
de futbol que sap el que toca i no hi ha cap 
tipus de problema. Crec que ha de treballar 
per tothom i mirar-ho de fer bé per tothom, 
ja sigui l’OAR, que som els més petits, com 
pels més grans. Ho té complicat perquè 
venim d’uns temps en els quals el futbol s’està 
encarint molt. A veure si es pot buscar un 
tema més assequible, que no fos tan car

Pascual Rodríguez, president VDF Roureda.  A 
Joan Soteras el conec des de fa molts anys i 
crec que tirarà cap endavant. Aquí a Sabadell 
és un talismà. El coneixem tots i tothom té 
dipositada la seva confiança en ell. Li demanaria 
que estigui una mica més pel futbol base, que 
estem una mica deixats. En tema de fitxes i 
subvencions pels nois que no poden jugar per no 
tenir. Això és el que li demanaria, tampoc massa.

José Antonio Salazar, vicepresident CD 
Llano.  Esperem que hi hagi més suport als 
clubs de Sabadell, especialment al nostre. 
Aquest any hem perdut la concessió, que 
mai havia passat en un club de Sabadell, 
i esperem que ens tornin la concessió del 
camp després de 60 anys mantenint el 
nom del club. Ens agradaria que el senyor 
Soteras ens ajudés a aconseguir novament la 
concessió del camp. Als barris com el Llano 
de Can Puiggener, que som barris que estem 
qualificats quasi com marginals, necessitem 
més suport pels nens que no poden pagar 
equipacions ni quotes. En canvi, l’Aristoi està 
rebent tota l’ajuda possible de l’Ajuntament.

Lino Gutiérrez, president EF Sabadell.  Li 
desitjo, per molts motius, un bon futur. Conec 
el Joan des de fa molts anys, des de l’etapa 
de directiu del Sabadell, quan jo era jugador. 
Li tinc una estima especial, desitjo que li vagi 
tot estupendament, que faci una bona tasca i 
que treballi pel bé del futbol català, que estigui 
preparat per escoltar la gent del futbol de 
Catalunya. La tasca del president de la FCF és 
treballar a nivell de tota Catalunya i intentar 
fer un bon treball per tothom. A nivell local el 
coneixem, podem tenir fil directe però espero i 
desitjo que faci una bona tasca pel futbol català.

Félix Acemel, president CE Marina-Can 
Gambús. Aquest home té una llarga experiència 
en el món del futbol i té totes les eines per 
fer-ho bé. L’oposició d’ivan Carrillo no ha estat 
prou forta i crec que és el candidat que tenim 
més fort. Per això ens hem decantat per ell. És 
un president que està molt arrelat a la ciutat 
i crec que mirarà de fer-ho el millor possible 
per als clubs de la ciutat. Jo li demanaria que 
seguís treballant com ha fet últimament, que 
seguís apostant pel futbol base, els arbitratges 
i miri molt d’a prop la violència en els camps 
de futbol. Espero que ens representi amb 
la major contundència a tots els clubs.

Èric Sabaté, responsable EF Cercle Sabadellès.  
Espero que tingui molts èxits al capdavant 
de la FCF i que pugui aguantar unes quantes 
legislatures. Tenim un problema molt greu 
amb les mutualitats, tant de jugadors com 
d’entrenadors. Ara mateix, els entrenadors 
estan pagant unes quantitats altíssimes que 
després ningú utilitza pràcticament. Per 
una altra banda, encara que no depengui 
directament d’ell, sinó del Comitè Tècnic 
d’Àrbitres, que siguin més curosos amb les 
designacions arbitrals. Ens trobem molts cops 
amb partits de Quarta Catalana on venen nois 
de 16, 17 i 18 anys i el partit els hi va gros.
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Arriba Música a la 
Teulada! al Terrat Urpí
Ràdio Sabadell s’enfila avui uns quants pisos per 
compartir amb els oients la passió per la música

Pau duraN  

@PauduraNiHaro

R
àdio Sabadell emetrà 
avui els tres programes 
de música de la cade-

na en directe des del terrat de 
l’Hotel Urpí. La festa Música a 
la teulada! es planteja com una 
presentació conjunta del pro-
grama Xocolata Express, l’espai 
Vitamina Dance i l’especial Sal-
sitxes Paradís.

Els tres presentadors del pro-
grama van passar pel programa 
Al Matí i van parlar amb la Ra-
quel García per explicar la inicia-
tiva. La nit ha de començar amb 
el veterà programa Xocolata Ex-

press de pop i rock, que condu-
eix Pere Massagué. Ell mateix va 
confessar que serà un programa 
especial amb els seus amics: “Hi 
haurà el Jaume Papell, frontman 
dels Tancat per Defunció, que 
vindrà amb la guitarra i ens farà 
alguna cançó. Hi seran també la 
Clara i el Dalmau, cantant i gui-
tarra dels Alvians”, va explicar el 
gran Massagué.

En el cas del Vitamina Dance 
és el primer cop que surten al car-
rer. Toni Gonzàlez, director i pre-
sentador, va exposar com s’han 
plantejat aquest programa espe-
cial al voltant d’un tema central: 
“Tenim moltes ganes de parlar 
de música electrònica, de manera 

Per acabar la nit, l’espai Sal-
sitxes Paradís, que condueixen 
conjuntament Ot Burgaya i Aleix 
Graell, tancarà la festa a ritme de 

El terrat de l’Urpí acull avui 

la triple oferta musical de 

Ràdio Sabadell   | Oficial

que ens centrarem en la figura del 
discjòquei. Un dels objectius del 
Vitamina és oferir música elec-
trònica, però avui volem parlar 
de la figura del Dj”, va explicar 
Gonzàlez al programa matinal de 
la ràdio.

funk i soul amb dos convidats sor-
presa de la Fundación Tony Ma-
nero i també proposarà un bateig 
de veu, amb Pere Martí, dels Wild 
Goats. Si s’ho mereix, s’endurà 
l’honor i un paquet de frànkfurts 
de supermercat.

Una menció especial ha de 
ser per la terrassa de l’hotel, de 
la qual diferents persones que hi 
han estat, asseguren que és el lloc 
ideal per a fer una sessió de ràdio 
i música com la que es preveu, 
amb tres estils que poden acon-
tentar tots els gustos.

La ràdio en directe començarà 
a les 9 i s’allargarà fins a les 12 de 
la nit des del Terrat Urpí. L’entra-
da és gratuïta. Les copes no.
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Viu el rodal amb 
la UES: El Pla

Pel·lícula del dia: 
Call me by your 
name (2017)
Protagonitzada per: Timothée  Chalamet, Armie 

Hammer, Michael  Stuhlbarg i Amira Casar.

lluís ferNàNdez, de la secció d’Història  

@uesabadell

S
abadell és una ciu-
tat que està edi-
ficada sobre un 

territori relativament pla. 
Actualment és un territori 
molt més pla del que era an-
tigament perquè a mesura 
que la ciutat ha anat crei-
xent s’han anat terraplenant 
les parts més fondes, és a 
dir, els torrents i les rieres. 
Així podríem parlar dels de-
sapareguts torrents de Sant 
Oleguer, del torrent de Can Feu, del de Vallcorba a Castellarnau, del torrent del Capellà 
a Ca n’Oriac, i, sobretot d’una riera, la més representativa de totes perquè era la més 
gran, la més fonda i la més cèntrica. Parlem de la Riereta, que un cop tapada es va 
convertir en una sèrie de carrers i vials. Entre els més importants tenim l’Eix Macià, la 
Ronda Ponent i la Rambla Iberia.

Avui però volíem parlar d’un altra pla, un pla natural i molt més petit, però força 
extens, el pla que hi ha a l’extrem sud-oest de la ciutat. Mireu si era pla que tres de les 
masies que hi havia duien el Pla incorporat al nom: Can Font del Pla, Can Miró del Pla 
i Can Torres del Pla. Can Font del Pla avui dia tothom la coneix per la Granja del Pas. 
Can Torres del Pla no existeix des de fa uns 50 anys. Una part de les seves terres són 
urbanitzades mentre que l’altra forma part del camp d’aviació de Sabadell, juntament 
amb la major part de les terres de Can Miró del Pla, una masia que la van ensorrar quan 
es va construir l’aeroport.

Aquest gran Pla era travessat per un important camí, el camí ral de Sabadell a Sant 
Pau de Riu-sec i Sant Cugat, que sortia de la plaça de sant Roc de Sabadell i arribava (i 
arriba) fins al mateix monestir de Sant Cugat.

Per a tots aquells enamorats del rodal de Sabadell, us proposem que us deixeu per-
dre per aquest Pla que hem descrit, és a dir, per la Granja del Pas fins a Ciutat Badia o 
bé per l’entorn del camp d’aviació on no fa massa han arreglat un camí arran de tanca 
per on podreu arribar fins a la porta de l’aeròdrom, arran mateix de la masia de Can 
Diviu, que avui està deixada de la mà de Déu, però que conserva la torre d’obra vista 
del que havia estat el molí de vent i al capdamunt de la teulada de la casa una torreta 
que va ser la primera torre de control de l’aeroport. Des d’allà tindreu a sota, tancant el 
pla, el Riu Sec, del qual parlarem un altre dia.

maria Gràcia ojeda, resPoNsable la ruiNa films 

D
ues persones, l’Elio i l’Oliver. Anys 
80, un estiu, el nord d’Itàlia, un en-
torn i unes circumstàncies pròpies, 

per estimar i sentir. Dirigida pel Luca Guadag-
hino de Yo soy el amor i com sempre, bolcant 
tota la sensualitat i bellesa a les seves obres.

Basada en la novel·la d’André Aciman, del 
mateix títol. Durant el mateix any que es va 
publicar el 2007, van comprar els drets per fer 
la pel·lícula. La novel·la té tots els detalls que 
fan d’Aciman, un escriptor amb estil propi i 
amant de l’escriptura creativa però, hi ha algu-
nes diferències entre la novel·la i la pel·lícula:

- El llibre és com un diari, no massa orde-
nat, de l’Elio que, 20 anys després, se’l repassa 
i reflexiona al voltant d’aquell estiu. La pel-
lícula, en canvi, manté un ordre cronològic i 
ens mostra un temps concret.

- El tema de la bisexualitat evident, dels dos personatges, en el llibre, a la pel·lícula 
no ho és tant.

- L’escena del préssec, molt subtil a la pel·lícula, a la novel·la és explícita i atrevida.
- Els monòlegs interns de l’Elio, al llibre, a la pel·lícula són transformats en silencis.
Així i tot, l’adaptació és bona i per això ha agradat molt i molt, a més, de guanyar 

l’Oscar al millor guió adaptat de les quatre candidatures que tenia.
La música delicada de Sufjan Steven cantautor americà de 43 anys, amb una es-

pecial sensibilitat, triat pel director de la pel·lícula i com ell mateix va dir, conductor 
emocional d’aquesta.

El director Guadaghino també va triar als dos protagonistes i tots els petits detalls, 
com la fotografia que, fan del film una peça de museu.

Durada: 127 minuts
Bella storia!!

coordiNadora dels ‘batecs’: raquel García. @raquelPetita
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Tothom a taula: Avui 
cuinem croquetes de ceps!

tefi i aNNa, resPosaNbles llibreria 

macoNdo  

@llibrer_macoNdo

S
i només podeu llegir un llibre 
d’aquí a Nadal, jo us diria que fos-
sin aquestes memòries. Per què? 

Doncs perquè és una història de superació 

i de com l’educació pot salvar la protago-
nista d’aquesta història, la Tara Westover.  
Ella és la petita de set germans d’una fa-
mília mormona fonamentalista. Els nens 
no van a escola, no tenen partida de nai-
xement i quan tenen problemes de salut 
són atesos per la seva mare a casa que es 
dedica a mesclar tintures i herbes. El pa-

re i els germans grans es guanyen la vida 
amb les deixalles i les muntanyes d’Ida-
ho són l’únic món que coneixen. El pare, 
mormó fonamentalista i anàrquic, detesta 
la civilització i espera la fi del món i con-
tínuament està preparant-se per quan ar-
ribi aquest dia. Tot això succeeix a l’època 
actual. La Tara es passarà la infància cre-
ient que la seva vida sempre serà així, i en 
canvi, acabarà doctorant-se a Cambridge.
Un dels germans grans que havia anat uns 
anys a escola, decideix fer l’examen d’ac-

cés a la universitat preparant-se ell sol. 
Ho aconseguirà i anys després inocularà 
aquesta idea a la Tara que començarà a 
formar-se per accedir-hi als estudis uni-
versitaris estudiant sola àlgebra o tri-
gonometria. I ho aconseguirà.  Tot i que 
allà se sentirà una impostora i el lligam 
amb la seva família continuarà posant en 
dubte el que ella aprèn a la seva nova vida 
d’universitària. Perquè d’això també en 
parla la Tara, de com és de difícil trencar 
el vincle familiar encara que sàpigues que 
estan equivocats. Una educación no té cap 
pretensió literària, en canvi una vegada 
coneixes la història és impossible no sen-
tir-te arrossegada per les seves paraules. 
Unes memòries que posa en relleu com és 
d’important estudiar, conèixer el món, te-
nir un esperit crític i tot això ve donat per 
l’educació.

joseP maria PárraGa, cuiNer 

@josePParraGa

Ingredients per a 60 unitats

- 30 g de ceps deshidratats
- 400 ml d’aigua
- 200 g de farina
- 150 ml d’oli d’oliva
- 100 g de mantega
- 200 g de ceba de Figueres
- 1l de llet sencera
- Sal
- Pa ratllat, pa “cracker” i ous
- Oli d’oliva per fregir

P
osar els ceps a hidratar amb 
l’aigua (1 hora mínim). Es-
córrer i reservar el 50% de 

l’aigua. Pelar i tallar en “juliana” la 
ceba. En una cassola posar 50 ml 
d’oli i quan sigui calent afegir la 
ceba i deixar coure fins que quedi 
transparent a foc molt baix. Afegir 
els ceps i deixar coure uns minuts 
fins que siguin tendres.

En un bol posem 400 ml de llet 
i afegim els ceps i la ceba. Tritu-
rem (podem triturar fins a deixar 
una massa fina, o amb trossos de 

a acabar-la i sense parar de reme-
nar, fins que la massa se separi de 
la cassola.

Depenent del nivell d’absorció 
de la farina, pot ser que falti o so-
bri una mica de llet.

Passem la massa a una plàtera 
plana i tapem a pell. Quan sigui 
freda posem 1 hora a la nevera.

ceps, al gust personal).
Posem a escalfar per separat 

l’aigua que havíem reservat dels 
ceps i la resta de la llet.

En una cassola gran, posem la 
mantega i els 100 ml d’oli, a foc 
sua fins que la mantega es fongui, 
en aquest punt, afegim la sal.

Afegim la farina i anem reme-
nant, fins que quedi ben cuita. 
Sense deixar de remenar, afegim 
l’aigua dels ceps, 3/4 parts de la 
llet i els ceps i la ceba triturats. 
Anem afegint la resta de llet fins 

Llegir és sexi: Una 
educación de Tara 
Westover (Ed. Lumen 
/ Més Llibres)

Formem les croquetes i les 
passem per pa ratllat, després 
per ou i finalment per una bar-
reja de pa ratllat i pa “cracker” 
al 50%. Fregim en abundant oli 
d’oliva.

Es poden congelar un cop ar-
rebossades. Per fer-les, fregir-les 
directament, sense descongelar.




