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Un acord
a temps
Ni ERO,
ni intervenció,
ni vaga
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índex
Treva a la tensió
Ni ERO, ni intervenció, ni vaga. El conflicte entre l’Ajuntament
de Sabadell i SMATSA, la concessionària de la recollida d’escombraries i neteja viària de la ciutat, ha entrat en un punt de
treva en forma d’acord que posa pausa a les tensions que les
dues parts han protagonitzat al llarg dels últims mesos. Tensions que han monopolitzat l’interès informatiu i que ara poden
quedar aparcades gràcies a un acord aconseguit in extremis,
gairebé sobre la botzina. De fet, anunciat a menys de 24 hores
que els treballadors iniciessin les aturades parcials marcades.
Es tracta d’un acord celebrat per les dues parts i que, més
enllà d’interpretacions i matisos, s’ha de valorar com el més
correcte. A l’engròs, és una victòria global. I, evidentment, una
boníssima notícia pels treballaL’Ajuntament
dors.
Ara alguns parlaran del que ha i SMATSA han
cedit l’un o l’altre. Del preu que
entrat en un
poden pagar govern i empresa.
O del pas enrere que han hagut
punt de treva en
de fer els dos principals actors
forma d’acord
del conflicte per arribar a l’entesa. Però el que hem de tenir molt
clar és que, per damunt de vencedors o de vençuts, si és que
n’hi ha, d’aquest desenllaç n’han sortit, bàsicament, dos grans
grups de beneficiats. D’un costat, el grup format per les 43
famílies que, pendents de l’ERO, tenien els seus llocs de feina
-sempre segons els responsables d’SMATSA- penjant d’un fil. I
de l’altre, la ciutat. Tots nosaltres. I és que, en plena campanya
de Nadal, Sabadell s’ha salvat d’una bona.
Molt capaços
Canviant de tema, Sabadell es va omplir el passat cap de
setmana d’activitats per reivindicar el paper de les persones
discapacitades en un món, encara avui, massa donat a etiquetar-nos. Una marea de paradetes va servir per celebrar i lluitar,
a parts iguals, per la normalització. Mentre que el punt àlgid de
la festa va ser l’espectacle ideat per la Fura del Baus i que va
comptar amb la participació de diferents usuaris de la Fundació Atendis.
Tot plegat, per demostrar-nos que, pas a pas, la batalla es va
guanyant. Avança donant els seus fruits. Però, malauradament,
encara queda molt de camí per recórrer. S’ha de seguir oferint
més oportunitats a tots els nivells i, sobretot, eliminar els
prejudicis que acompanyen aquestes persones. Toca oblidar
les classificacions i les categories. Toca quedar-se amb la seva
força. I, per damunt de tot, toca saber veure que potser els hi
manca alguna capacitat, però que això també significa que en
tenen moltes altres.
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Ajuntament i SMATSA
superen la crisi
El govern i la concessionària de la recollida d’escombraries
i la neteja viària revisen els serveis prestats
L’equip de govern
i la concessionària
arribaven a
l’acord tot just
un dia abans que
comencés la vaga
dels treballadors

Núria García
@ngarciamatas

L

’Ajuntament de Sabadell
i SMATSA, encarregada del servei de recollida
d’escombraries i neteja viària a
la ciutat, revisaran els serveis
que actualment presta la companyia en el marc de la comissió
de seguiment tècnic prevista en
el contracte de la concessió, ja
sigui amb l’increment de les actuacions que permetin reforçar
el servei en determinades zones
de la ciutat o bé amb l’increment
de les freqüències. Aquesta era
una de les demandes recollides
en la moció del grup de Ciutadans aprovada fa una setmana
en l’últim Ple municipal per garantir l’equilibri econòmic de la
companyia, que s’havia queixat
que amb la implantació de la nova Instrucció Tècnica de Facturació (ITF) es reduïen els ingressos
en 1,2 milions d’euros. De fet,
aquest sistema de facturació nou
es manté “vigent”, en paraules de
l’alcalde Maties Serracant. L’objectiu és garantir que es factura
correctament d’acord amb els
serveis que es presten i poder fer
els pagaments, segons el que estipula el contracte.
L’actualització d’aquests serveis és un dels punts que l’executiu local i SMATSA han con-

Treballadores d’Smatsa seguint

El Comitè d’Empresa ha valorat
de forma satisfactòria la retirada de l’ERO que amenaçava 43
empleats. “La vaga estava condicionada per
l’ERO. Sense aquesta causa, ja no cal l’aturada”, apunta José Luis Romero, de Comissions Obreres. “El més important és que retirant l’ERO no hi ha acomiadaments. Això és
fonamental”, afegeix Braulio Campoy, de la
UGT. Tot i la satisfacció inicial, els empleats
avisen que es mantindran “vigilants”

l’últim Ple | Roger Benet

sensuat per tal de desencallar el
conflicte i evitar l’aplicació d’un
ERO que amenaçava amb fer fora
43 treballadors, així com també la
intervenció del servei per part del
consistori. Ara, una taula políticotècnica, que es reunirà cada quinze dies, vetllarà perquè tot plegat
es compleixi. La primera reunió
del nou organisme tindrà lloc el
14 de desembre.
Acord in extremis
L’equip de govern i la concessio-

nària arribaven a l’acord tot just
un dia abans que comencés la vaga dels treballadors de les escombraries, que finalment van acabar
desconvocant dilluns després de
la retirada oficial de l’ERO. “Amb
aquest acord surt guanyant la ciutat, perquè es retira l’expedient i
es garanteix que el servei es presta bé”, assegura Serracant. Per
la seva part, el gerent d’Smatsa,
Eugenio Díaz, també valora positivament l’acord, sobretot perquè,
afirma, suposarà la retirada de la
ITF, contradient així la versió
aportada per l’alcalde. Díaz recorda que, si s’han pogut salvar
els 43 llocs de feina, és perquè hi
ha el compromís de deixar sense
efecte el nou sistema de facturació. “El que diu l’alcalde no és veritat perquè el missatge traslladat
als treballadors és que el marc de
treball per a la revisió del catàleg
de serveis és el pressupost vigent
i mai la ITF”, diu.

CIUTAT
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Remunten els viatges
pel pont i per Nadal

El Gran
Recapte
aconsegueix
93 tones
d’aliments

Creix el nombre de sabadellencs que viatgen per aquestes
dates, així com l’antelació amb que els contracten
Un dels punts de recollida d’aliments

Més enllà de
l’augment de les
vendes, també
s’ha incrementat
l’antelació amb la
qual es contracten
aquests viatges

Karen Madrid
@KMadrid_Ribas

L

es agències de viatges sabadellenques han detectat un
augment de la contractació d’escapades i desplaçaments
llargs durant aquest pont de desembre i les vacances de Nadal.
En comparació amb temporades
anteriors, en què els viatges contractats es mantenien estables
després de la forta davallada dels
primers anys de la crisi econòmica, el nombre de sabadellencs interessats en viatjar ha crescut, així
com el pressupost que es mostren
disposats a gastar-se. “Altres anys,
o el pont no queia tan bé o el Nadal es destinava a altres coses, però està clar que acabarem el 2018
amb bones dades i començarem el
2019 molt bé, amb viatges durant
tot l’any”, assenyala des de Vallès
Tour Arnau Solsona. En aquest
mateix sentit, Carles Carrion,
responsable de Kareba Viatges,
confirma que la gent “posa més en
valor el temps i el gaudir de cada

Les agències de viatges celebren

moment”, a més que la situació
econòmica està millorant: “Estem gratament sorpresos perquè
l’estadística demostra que els sabadellencs cada vegada estan més
animats per viatjar, en general
tot l’any, però també en aquestes
dates assenyalades”. D’altra banda, més enllà de l’augment de les
vendes, també s’ha incrementat
l’antelació amb la qual es contracten aquests viatges. “La gent s’ha
preparat el pont i el cap d’any amb
molta més antelació que els últims
anys, tot i que encara estem tan-

el bon final d’any | Roger Benet

cant viatges”, apunta Carrion. Solsona afegeix, de fet, que ja s’estan
venent sortides per Setmana Santa i per l’estiu: “S’està fent la pedagogia de tenir les reserves més
anticipades; consell que donem
per tenir millors tarifes”.
Pel que fa a les destinacions
més demanades aquest pont de
desembre i pel Nadal, les capitals
europees i ciutats on es fan mercats nadalencs tornen a ser tendència, com Berlin o Hamburg.

No obstant això, també se n’hi sumen d’altres, com Lapònia, on per
aquestes dates es fan els safaris de
neu i visites familiars al Pare Noel.
A banda d’aquestes demandes, cada agència fa les seves particulars
apostes. Des de Vallès Tour, per
exemple, aquest any han organitzat viatges a destinacions càlides
com Dubai, que han tingut una
molt bona acollida. Des de Kareba
Viatges, els països de l’Àfrica central s’han convertit en reclams per
Nadal, però els responsables de
l’agència també han apostat i promocionat Cuba, Etiòpia, Jordània
i Finlàndia.

del Gran Recapte | Cedida

KM.

E

l Rebost Solidari ha
aconseguit la fita que
s’havia fixat per aquesta nova edició del Gran Recapte d’Aliments, amb 93 tones de
menjar recollides en un cap de
setmana. La directora de l’entitat amb seu a Torre-romeu,
Mercè Calvet, s’ha mostrat satisfeta d’aquestes xifres, tenint
en compte que la campanya va
començar molt més fluixa a la
setantena d’establiments participants. Els productes recollits
serviran per abastir els lots que
s’entreguen a les 1.700 famílies
usuàries del Rebost durant tres
mesos. “És un pulmó fantàstic”,
admet Calvet, recordant que
tres quartes parts de les seves
reserves provenen de donacions. Al conjunt de Catalunya, la
desena edició del Gran Recapte
ha recollit més de 4,5 milions de
quilos de menjar.

CIUTAT
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La tradició
nadalenca
més
sabadellenca

La Fira de Santa Llúcia
ja està en marxa
La tradicional fira de Nadal es troba instal·lada a la
plaça de Sant Roc per tercer any consecutiu

El quinto sabadellenc presenta un
bon estat de salut | Roger Benet

Pere Gallifa
@pere_gallifa

E

l cap de setmana passat
es van inaugurar dos
dels principals quintos
de la ciutat. El Ciervo i l’Urpí van treure la pols a les garrafes, els cartrons i les guixes
per oferir les primeres partides
de quinto de la temporada nadalenca. Tot i ser una tradició
centenària, Josep Urpí assegura que aquest any hi haurà
novetats al quinto de l’hotel de
la Creu Alta, “sobretot amb les
col·laboracions amb entitats
sabadellenques. Per exemple, el
CES donarà entrades i samarretes signades, entre altres”. En la
majoria de casos, els dies dedicats a les sessions de quinto seran les vigílies i els festius. L’Associació de Veïns de Covadonga
s’estrena el 9 de desembre al
Club Natació. El president de
l’entitat, José Luís Fernández,
assegura que és una tradició
vallesana que té el futur garantit: “El quinto està més viu que
mai, ja que la gent jove ve amb
canalla, que ja viuen el quinto.
És part de la nostra cultura i
n’hem de treure fruit”. Un punt
de vista compartit per Urpí, que
afegeix que “és un clàssic que es
transmet de pares a fills”.
A part d’aquests quintos més
grans, on s’hi podria afegir el
del Casal Can Capablanca, diverses entitats culturals i socials organitzaran les seves pròpies sessions. Un exemple és
l’escola Teresa Claramunt que
ha muntat una sessió el 16 de
desembre a les quatre de la tarda “per pagar el viatge de final
de curs dels alumnes de sisè”,
ha explicat Rosa Sancho, responsable de l’activitat. Però a
part dels diners, l’objectiu principal és mantenir viva una tradició: “Tant és on anem, però
anem al quinto a mantenir una
tradició, forma part de la nostra
cultura”, ha conclòs Fernàndez.

Aquest any
com a novetat
la plaça Sant
Roc es guarnirà
amb fotografies
gegants

Aleix Graell
@aleixgnn

L

a tradició mana cagar el
tió, guarnir l’arbre i fer el
pessebre i, sense dubte,
per complir amb aquestes tasques nadalenques cal passar per
la Fira de Santa Llúcia. L’espai és
l’ideal per a tots els amants del
Nadal més tradicional amb escudella, canelons i el bou i la mula al
pessebre. Enguany el tradicional
mercat d’avets, tions i figuretes
del pessebre, amb més de 80 anys
d’història, ja està instal·lat a la plaça de Sant Roc, on s’hi estarà fins
el 23 de desembre. S’ha dissenyat
en tres carrils en lloc de dos com
l’any passat, per fer més agradable la visita i evitar aglomeracions.
És el tercer Nadal que els firaires
munten les parades en aquesta
ubicació, la qual reconeixen que
“comença a ser més coneguda pel

La Fira de Santa Llúcia hi serà fins

públic”, com ha afirmat la presidenta de la Fira de Santa Llúcia,
Dolors Casas. La Fira té 23 parades, incloent-hi el tradicional
pessebre que fa l’Agrupació de
Pessebristes de Sabadell, situada
a un cantó de la plaça, a tocar del
Racó del Campanar. A les altres
parades, durant aquesta setmana,

el pròxim dia 23 | Roger Benet

ja s’hi han abraonat infants de totes les edats i pares que comencen
a mirar les compres d’aquest any.
Els botigues estan oberts cada dia
de deu del matí a dues del migdia
i a la tarda entre les cinc i les nou,
a excepció dels dies 1, 6, 7 i 8 de

desembre que clouran a les deu de
la nit. Els comerciants reconeixen
que hi ha productes que encara tenen molta tirada com el vesc, els
avets o els tions, però ha disminuït
la venda d’altres. “Sobretot en figures, perquè els joves ja no celebren el Nadal com fa 20 anys, ja
no és tan típic”, ha conclòs la presidenta dels firaires. Aquest any
com a novetat la plaça Sant Roc es
guarnirà amb fotografies gegants
(de 2,30m x 3m) amb imatges històriques de la ciutat.

Francesc Bartolomé: “Volem
que el pessebre enriqueixi el
públic, són petites obres d’art”
Ja està en marxa la 42a edició de la mostra de
pessebres a l’Acadèmia Catòlica
A.G.

C

om cada any l’Acadèmia Catòlica s’omple de
pessebres. En total son
46 diorames, que esperen rebre
la visita de més de 17.000 persones fins al dia de Reis. Es tracta
“d’una de les mostres de pessebres més importants de Catalunya, pel número de diorames com
pel de participants”, assegura el
president de l’Agrupació de Pessebristes, Francesc Bartolomé.
Serà una edició plena de novetats. D’entre els diorames més
destacats n’hi ha un ambientat a
la guerra de Síria, un altre a uns
banys àrabs de Tarragona i un al-

Els pessebres de l’Acadèmia Catòlica

tre per commemorar els 80 anys
de la Batalla de l’Ebre. “La idea
és que el públic reflexioni sobre
aquesta efemèride veient el pessebre. Cada vegada volem més
que els assistents no vegin no-

ja esperen els visitants | Roger Benet

més pessebres, sinó petites obres
d’art”. També hi haurà quatre
diorames en diverses fases d’elaboració, perquè la gent vegi com

es construeixen aquestes imatges
nadalenques. També es canviarà
el concurs popular. “Farem que la
gent hi participi enviant una foto
del seu pessebre, les quals es penjaran també al local, per formar
part de la mostra”.
Però la majoria de sorpreses
es concentraran al pessebre de la
ciutat. “Aquest any el tornem a fer,
serà un pessebre monumental a la
Casa Duran, amb alguns elements
sorpresa, però que serà diferent
respecte al dels anys anteriors”,
assegura Bartolomé. Pels amants
de les figures dels caganers, aquest
any també hi haurà una extensa
exposició al Casal Pere Quart del
21 de desembre al 6 de gener.
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notícies
breus

La família
de Xavier
Girbau torna
a casa seva
Des del passat mes d’agost,
Xavier Girbau i els seus
familiars no podien entrar a
casa seva, al barri de Gràcia,
perquè estava ocupada per
una altre família, resident
de Barberà del Vallès. Una
situació que s’ha allargat fins
aquest cap de setmana passat, quan Girbau han pogut
recuperar el domicili gràcies
a un recurs estimat pel jutge
que ha considerat que l’acció de violació de domicili.
Amb conseqüència, la família ocupant va tenir 48 hores
per abandonar el l’habitatge.

Sabadell
ha activat
l’operació fred
L’ajuntament, la policia
municipal, Càritas, Creu
Roja i Actua Vallès han
donat el tret de sortida
a l’operació fred que es
mantindrà fins el 31 de
març. En cas que es detectés algú que necessites
ajuda, aquesta persona es
traslladaria a l’alberg de
Creu Roja. Gabriel Fernández, regidor d’acció social,
reconeix que si l’hivern
s’allarga o hi ha inclemències després del 31 de març,
l’operació fred es podria
prolongar en el temps.

Actua Vallès
celebra 25 anys
de l’entitat el
Dia Mundial
contra la Sida
Gairebé 40 anys després
de detectar els primers
casos del virus VIH encara
existeixen molts estigmes
sobres les persones que pateixen aquesta pandèmia.
L’entitat Actua Vallès ha
volgut celebrar el seu 25è
aniversari coincidit amb el
Dia Mundial contra la Sida
per posar el focus sobre la
necessitat de normalitzar
els portadors de la malaltia.

Sabadell lidera la creació
d’un nou organisme per
potenciar els Vallesos
La proposta vol impulsar les dues comarques per fer front al lideratge de
Barcelona en àmbits com l’economia, l’educació i les infraestructures

Helena Molist
@helenmolist

S

abadell lidera la proposta de les plataformes Via
Vallès i Fem Vallès de
crear un nou òrgan municipal que
sigui capaç d’impulsar els Vallès
Occidental i l’Oriental en l’àmbit
econòmic, educatiu i sociocultural com una sola unitat, i no com
una segona corona de Barcelona.
El manifest Fem Vallès, presentat dimarts al vespre a la Fira,
demana suprimir les diputacions
i crear un òrgan de govern supramunicipal com són els consells
d’alcaldes, amb la variant que
els temes es podrien tractar per
sectors i amb presència de tots
els municipis. Els impulsors critiquen que ara aquesta feina s’està
fent a través de 27 entitats sense
èxit. Antoni Abad, president de
Fem Vallès, explica que l’objectiu

Mapa de la ‘nova’ àrea

d’aquest projecte és “formar part
del sistema metropolità per poder
intervenir en les inversions, els
pressupostos o l’agenda de prioritats.”
Manel Larrosa, arquitecte i
membre de Fem Vallès, apuntava
que cal demanar les inversions
necessàries perquè l’àrea del Vallès esdevingui puntera i no sigui
una crossa de l’àrea metropolitana de la capital. Cal superar “al-

Maties Serracant,
alcalde de Sabadell
i un dels principals
impulsors de la
proposta afirma
que aquest
projecte es troba
només en la seva
fase embrionària

del Vallès | Oficial

gunes formulacions molt negatives que tendeixen a fer un castell
d’una única àrea metropolitana
que hauria de saber que més enllà
dels seus àmbits també hi ha metròpoli” ha explicat Larrosa.
Maties Serracant, alcalde de
Sabadell i un dels principals impulsors de la proposta, afirma que
aquest projecte es troba només en

la seva fase embrionària. “Està
clar que falta molta gent i municipis importants, però el que és important és l’impuls i que això sigui
una porta per obrir aquest debat”,
ha explicat a Ràdio Sabadell. El
grup Fem Vallès pretén ara sumar
més suports i poder presentar la
reivindicació a la Conselleria
d’Administracions Públiques.

Les entitats socials de Sabadell
reclamen més drets per a les
persones amb diversitat funcional
Més de 20 entitats s’han bolcat a la preparació del programa Som Capaços

H.M.

L

es entitats de la ciutat, com
per exemple Andi Down
Sabadell o la cooperativa
CIPO, han entregat aquesta setmana un manifest a l’alcalde de
la ciutat en què reclamen tot un
seguit de millores que facilitin la
integració de les persones amb
discapacitat funcional dins de la
societat: “Volem una millora en
l’accessibilitat de l’entorn, volem
trencar amb tots els prejudicis socials que ens envolten”.
Per la seva banda, Maties Serracant, l’alcalde de la ciutat, ha volgut

fer valdre la feina feta per aquestes
entitats, assegurant que aquestes
associacions fan una aportació
“imprescindible per aquesta ciutat”. Sabadell s’ha bolcat de ple en
la celebració del Dia Internacional
de les Persones amb Discapacitats.
Durant 15 dies, vint-i-sis entitats
de la ciutat i l’Ajuntament han organitzat més d’una desena d’activitats per a tots als ciutadans. Alguns
dels actes més importants han
sigut l’espectacle Dreams, que la
fura dels Baus va presentar a la plaça Doctor Robert i que va comptar
amb la participació dels usuaris de
la Fundació Privada Atendis.

Moment de l’espectacle
Dreams | Roger Benet

CIUTAT
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Sabadell es prepara per rebre
el Circo Italiano aquest Nadal
A partir del 21 de desembre, la companyia italiana arriba a la nostra ciutat per fer-nos somiar

Helena Molist
@helenmolist

J

a queden menys de dues
setmanes per poder gaudir
del Circo Italiano a Sabadell. El fantàstic Circo Italiano
neix l’any 1958 i durant els primers anys de la seva existència realitza grans gires per Itàlia, Grècia
i Àfrica, fins ben entrat els anys
70, quan decideixen tornar a Europa i van realitzar els primers espectacles a França i Portugal. En
aquests primers anys d’història
del Circ, els acròbates, pallassos
i mims van realitzar espectacles
més clàssics que contenien l’aparició d’animals salvatges, com per
exemple, lleons i elefants.
En els últims 10 anys d’existència del circ, però, han decidit

modernitzar-se i fer un gir de
guió, representant un espectacle
més artístic, reforçant tot el que
és escenografia, prescindint dels
números d’animals. D’aquest
canvi de mentalitat apareix l’espectacle Somnis, que presentaran a la nostra ciutat.
Somnis, com explica Pau Sarraute, un dels pallassos de la companyia, tracta la història “d’una
nena que es vol convertir en artista i durant l’espectacle va coneixent tots els personatges del circ”.
El clown no ha volgut avançar
gaires detalls del final de l’espectacle, però ha afegit que “l’espectador podrà veure si ella aconsegueix fer realitat el seu somni, que
és convertir-se en artista”.
L’obra compta amb una escenografia “molt abstracta que vol

Tot a punt per
rebre, el dia 21,
Il Circo Italiano,
que s’instal·larà
a l’Avinguda
Francesc Macià

L’espectacle del Circo Italiano serà

representar un bosc, on passa tota l’acció”. A Somnis s’hi podran
veure actuacions de trapezistes,
un número de corda fluixa, els
clàssics números de pallassos

aquest Nadal a Sabadell | Álex Garai

però també, espectacles de màgia, força i malabars, però tots,
“amb una volta més”. Sarraute

defensa que els circs no són només per als més petits de la casa
i s’atreveix a avançar que tampoc
és un circ familiar: “és un circ per
tots els públics. És un espectacle
on tothom s’ho passa bé i tothom
gaudeix.”
Així doncs, tot a punt per rebre, el dia 21 Il Circo Italiano, que
s’instal·larà a l’Avinguda Francesc
Macià (davant El Corté Inglés).
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Els Pastorets de la ciutat
renoven les direccions
El 16 de desembre, la Joventut de La Faràndula i el Teatre
Sant Vicenç estrenen el clàssic de Folch i Torres

Pere Gallifa
@pere_gallifa

E

l Lluquet i el Rovelló tornaran a Sabadell aquest
Nadal, tant al Teatre Sant
Vicenç com a La Faràndula. Els
muntatges més tradicionals de
les dues entitats, però, arribaran carregats de novetats. Per
començar, les direccions de les
dues produccions s’han renovat. Al Sant Vicenç, l’Eloi Garcia
agafarà les regnes de “l’obra més
esperada de la temporada”, tot
i que aquest any encara estarà
acompanyat dels fins ara responsables del muntatge, Gerard Tomàs i Oriol Rifer. “La idea és que

acabi fent el relleu jo, segurament l’any vinent o el següent”,
afirma Garcia. A la Joventut de
La Faràndula, qui relleva Albert
González són Montse Serra i Albert Gorina. “L’any passat vaig
fer d’ajudant de direcció perquè
era una idea que ja tenia al cap.
Vam parlar amb l’Albert Gorina,
que domina la part tècnica, a mi
m’agrada més la part escènica i
d’interpretació, hem ajuntat esforços i han sortit aquests Pastorets”, explica Serra.
Però com cada any, les produccions es renoven. Al teatre tallaret es podran veure nous decorats i nous vestuaris. Però també
hi haurà canvis en el personatge

L’any passat,
més de 7.500
espectadors van
anar a veure
els Pastorets

Els Pastorets de La Faràndula tornen

de la Isabeló, “perquè s’adapti
més a les relacions d’avui dia”,
i en el pròleg, “que l’hem deixat
més bonic”. “És l’escena que més
m’agrada a mi, perquè explica

el pròxim diumenge 16 | Roger Benet

tota l’obra i és una molt bona
presentació”, afegeix Garcia.
A La Faràndula les novetats se

centraran en l’elenc, que inclou
diversos canvis de personatges
i noves incorporacions importants, “tenim un Lluquet i un Rovelló nous en un grup, ja que ara
ho faran el Pol Rosselló i el Gerard Escudero; així com Satanàs
i Llucifer, que també seran nous
en un grup, amb Ferran Vidal i
Pol Berch”, detalla Serra.
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Fotografies

de

Roger Benet (@rogerbr21)

cultura
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El disc de La
Marató més
sabadellenc

Manel Navarro s’estrena al

El Teatre Sant Vicenç
celebra un segle amb
el teló ben amunt
La gala dels 100 anys va repassar alguns dels textos
més significatius de tota la vida de l’entitat

disc de La Marató | Oficial

A.G.

D

es de fa catorze anys
La Marató de Televisió
de Catalunya s’acompanya de la música per recaptar
més fons per una causa solidària. Es tracta d’un treball discogràfic que cada any té accent sabadellenc: els germans Txasqui
i Toni Ten hi participen des del
segon disc i també hi ha la feina
del productor Jordi Cubino (que
enguany ha estat guardonat
amb Premi Llatí d’Or per la seva trajectòria), a més del director del projecte que és el també
sabadellenc Àngel Lacalle. De
fet, Lacalle i Cubino van ser els
qui van tenir la idea de fer un
disc per a La Marató. Però no
són els únics sabadellencs que
hi ha al disc d’aquest any. Davant del micròfon s’hi han posat
Manel Navarro o la Marina Prades, sabadellenca d’adopció que
fa duet amb Oriol Padrós. Navarro interpreta una versió en
català de Compta amb mi dels
Bee Gees i Prades Sí, soc jo amb
la Coral Sant Jordi. El cantant
que va representar Espanya a
Eurovisió ha confessat que li feia “moltíssima il·lusió” participar en el projecte que enguany
està dedicat al càncer. “Sempre
he vist artistes de primer nivell
i per una causa solidària, em
feia molta il·lusió i que aquest
anys m’arribés, m’ha fet molta
il·lusió”, ha explicat Navarro
al programa Al Matí. El disc
inclou noms com Jorge Drexler, Pablo Alborán, Jaume Sisa
Judit Nedderman o Aitana. El
sabadellenc Àngel Lacalle, director del disc, ha coordinat 18
estudis i 500 persones implicades en el disc de La Marató. Un
treball que combina gent jove
amb artistes consolidats, molts
d’ells que podem escoltar-los
en català com l’Àlvaro Soler o el
propi Navarro. “Quan se’ls presenta un projecte així, els artistes difícilment diuen que no, si
passa, sovint és per un tema de
dates”, ha dit Lacalle.

Jordi Cascales, creu
que en els anys
vinents podran
“créixer” com a
entitat però això
és perquè hi ha
molta gent que
està implicada

Aleix Graell
@aleixgnn

U

nes 350 persones van
viure l’homenatge del
centenari del teatre del
Sant Vicenç que va tornar a viure textos significatius com la primera actuació documentada o el
musical Oliver que als anys 80 va
gaudir d’un gran èxit. El teatre es
va omplir dues vegades per veure
una funció única amb actors i actrius de l’entitat i dissenyada per
Jaume Pont. L’escenari creualtenc va recordar els seus orígens
en el 1918 quan existeix la primera
font documentada que un grup de
joves tallarets anomenats Els Lluïsos feien teatre al barri. Elisenda
Gutés i Montse Pallarès van conduir una gala amb explicacions,
fotografies històriques i teatre. A
escena van poder-se veure alguns
muntatges que expliquen la història del Centre: La Por, adaptació

El Sant Vicenç celebra els cent

de l’obra de Mossèn Francesc Gay
de 1918, el monòleg inicial d’Estel de Natzaret (els Pastorets de
Ramon Pàmies), o els musicals El
Llibre de la Selva i Oliver que als
anys 80 va ser un èxit de públic
i va provocar la creació del taller
de teatre. Jordi Cascales, president del Sant Vicenç creu que en
els anys vinents podran “créixer”

anys de teatre | Roger Benet

com a entitat però això és perquè
hi ha molta gent que està implicada. “Tenim una massa social
molt forta, hem passat dels 1.500
socis i un taller de teatre molt
potent amb 250 nens i 50 monitors... vulguis que no això et dona
molta força”, ha explicat a Ràdio

Sabadell. Els tallarets també han
editat un petit documental amb
alguns actors i actrius de l’entitat
i una auca dibuixada per Josep
Ubia i Jaume Pont per explicar la
història del Centre. Però durant
la celebració ja van anunciar una
de les novetats de la temporada
vinent i és que estan treballant en
una nova versió del musical d’Oliver Twist que es podrà veure el
novembre de 2019.

Pere Massagué
omple l’Urpí en
un concert inèdit
El saló de l’hotel va reunir unes
300 persones que no es van
voler perdre l’homenatge dels
músics sabadellencs al locutor

A.G.

“T

’ho mereixes, Pere”,
no parava de repetir
en Frank, el bateria
dels Watusi. I no és l’únic que ho
pensa perquè l’Urpí va penjar el
cartell d’entrades exhaurides en
l’homenatge que li havien organitzat els músics de Sabadell al veterà
locutor. Grups com el Duo Soling,

Olimpia Grup, Xavier Farell, els
Watts 6,0, Watusi o Duendes...
tots volien agrair-li la feina al gran
Massagué. La seva trajectòria,
més de 40 anys a la ràdio musical i
un compromís inequívoc amb els
grups sabadellencs, ha creat grans
lligams amb els artistes locals que,
després de tantes dècades, li han
volgut tornar en forma de concert.
“Una de les coses que més impres-

Moment de l’homenatge al Pere

siona és quan he pujat a l’escenari,
mires a dreta i a l’esquerra i veus
aquesta quantitat de gent... tots
han vingut al teu homenatge”, va
reconèixer el locutor.
A l’entreacte, els organitzadors
de la gala en Frank Watusi i en
Felip Girbau van fer entrega de
la placa commemorativa a Massagué. Malgrat portar tants anys
davant del micròfon, Massagué
segueix una temporada més presentant el seu Xocolata Express a
Ràdio Sabadell. Cada vespre sona
el seu “Què passa penya!” inici-

Massagué | Ràdio Sabadell

al. “No es pot dir que ja hem fet
el que havíem de fer. És un punt
d’inflexió, però estem a mitja
temporada i un és professional;
aquesta l’acabarem”, afirma.
Massagué confessa que la seva
idea era arribar als 70 anys fent
el seu programa, i que “algun dia
s’ha de parar”. Però cada vespre
el Pere tornarà a posar-se davant
del micròfon, com si no hagués
passat res, per parlar-nos de la
nostra música

AGENDA
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DESEMBRE 2018
CIPO, 50 anys
d’història. Exposició
fins el dimecres
5 de desembre.
Casal Pere Quart

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

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. Fins al
20 de desembre.
Biblioteca de
Can Puiggener

La Mordassa, d’Alfonso
Sastre. Fins al diumenge
2 de desembre.
Divendres: 21.30h /
Dissabte: 22h / Diumenge:
18.30h. Auditori
Acadèmia Belles Arts

ESPORTS
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El Natació
Sabadell
sorprèn en
el debut
a Divisió
d’Honor

Garcia, Corró i
Sánchez, a Hangzhou
La ciutat xinesa acollirà el Mundial de piscina
curta des d’avui i fins dimarts que ve. El Natació
Sabadell hi serà present amb tres nedadors

Ferran Brugada en acció | CNS

M.P.

E

l Club Natació Sabadell
de tennis taula ha completat un espectacular
inici de temporada. Després de
la seva ruta pel nord en la vuitena jornada de la Divisió d’Honor, en la qual van guanyar dos
dels tres partits que van disputar, els nedadors ja acumulen
set victòries i només dues derrotes. En total sumen 14 punts,
els mateixos que l’Irun Leka i el
Quadis Mataró, el primer i segon classificat respectivament.
Tots dos tenen, això sí, un partit menys que els sabadellencs.
Aquests números situen ara mateix l’equip en zona d’ascens a la
Superdivisió. El palista del Club,
Pere Weisz, es mostra sorprès
pel rendiment de l’equip: “És
un resultat molt important, però
cal seguir tocant de peus a terra perquè aquesta lliga és molt
dura. És cert que el que hem
aconseguit fins ara és un èxit”,
ha sentenciat. Tot i aquests bons
números que presenten els sabadellencs, l’objectiu segueix
sent el mateix d’inici de temporada, la permanència. “Hi ha
equips que juguen amb jugadors
estrangers, i que disputen dues
lligues. Alguns no han vingut
a jugar contra nosaltres, i en
aquest aspecte hem tingut una
mica de sort”, ha explicat Weisz.
Un dels altres factors clau en
aquesta arrencada és el paper de
Yuri Beschatnyy, el palista rus
del Club, i que a la segona volta deixarà l’equip. “En Yuri ens
està ajudant a tirar endavant
aquestes victòries que segurament a la segona volta costaran
més de sumar”, alerta Weisz.
“La idea és acabar amb els jugadors de Sabadell”, ha afegit.
El sabadellenc ho emmarca dins
l’estabilitat econòmica de la secció: “No podem tirar el pressupost tot d’una i ho confirmarem
aviat en una Junta”.

Marc Pijuan
@marcpijuan

M

arina Garcia, Catalina
Corró i Marc Sánchez
seran els tres nedadors que representaran el Club
Natació Sabadell al Mundial de
Hangzhou de piscina curta que es
comença a disputar avui. La ciutat xinesa agafa el relleu de Windsor (Canadà), i serà la seu dels
catorzens Mundials organitzats
per la Federació Internacional
de Natació i la Federació Xinesa.
Els del Club arriben a la cita amb
motivacions i objectius diferents,
tot i que tots tres coincideixen en
afirmar que aquesta competició
no és el repte més important de
la temporada. Marina Garcia arriba a la cita després de fer uns
bons campionats d’Espanya de
piscina curta. La barcelonina,
que aquests dies previs al Mundial s’ha concentrat al CAR de Sier-

Marina García i Catalina Corró

ra Nevada, té previst participar a
la Xina en els 200 metres braça
i els 200 estils. “Arribo en bona
forma física, sobretot gràcies al
campionat d’Espanya. Mentalment arribo a la cita amb la ment
oberta i sense posar-me expectatives”, assegura. “És una competició més preparatòria. No hem
descansat, sinó que arribem amb
càrrega de treball”, afegeix. Sense
pressió afegida, la del Club neda-

seran dues de les representants
del Club al Mundial | CNS

rà per primera vegada a escala
internacional els 200 estils. “Tot
el que siguin proves diferents de
la meva va bé, per agafar més físic
i per millorar la tècnica”, assegura Garcia. De fet, la nedadora del
Club admet que va a Hangzhou
“sense un temps ni una posició
en ment”. A Sierra Nevada també

està concentrada Catalina Corró,
la balear que en aquest Mundial
de piscina curta participarà en els
200 i 400 estils, els 200 papallona i els 400 lliures.
L’altre representant del Natació Sabadell, el també balear
Marc Sánchez, competirà als 400
estils a Hangzhou. Sánchez reconeix que el Mundial “era una possibilitat però no una prioritat”.
Ara bé, l’illenc creu que “arribarà
en un bon estat de forma”. “Estic
molt motivat, sense res a perdre i
molt a guanyar. Intentaré no posar-me cap pressió a sobre”, ha
assenyalat. De cara a la seva prova, els 400 estils, Marc Sánchez es
proposa “millorar la meva marca i
acostar-me al record d’Espanya”.
Tot i tenir la marca que demana
la FINA, Sánchez no disputarà els
400 lliures. En canvi, podria ser
que el del Club competís en una
segona prova a la Xina, seria els
200 estils.

Doblet del Barcino al Campionat
de Catalunya Absolut de tennis
L’equip amfitrió masculí, el Cercle Sabadellès 1856, va estar a
punt de donar la sorpresa a semifinals contra el campions

M.P.

L

es instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856 han
acollit una nova edició
del Campionat de Catalunya Absolut de tennis per equips. Un
torneig en el qual han participat
enguany fins a dotze equips, set
en categoria masculina i cinc en
femenina. La victòria final en els
dos quadres ha estat per al Barcino, derrotant en ambdós casos
al RCT Barcelona. Paper destacat
dels dos equips sabadellencs que
hi participaven. En categoria fe-

L’equip del Cercle amb els
campions finals | Cercle

menina el Tennis Sabadell va derrotar als quarts de final al Cercle,
mentre que a les semifinals no va
poder fer res contra el Barcelona.
En categoria masculina, el Tennis
també es va creuar contra el RCT
Barcelona, als quarts de final, i
tampoc van tenir opcions de victòria. El Cercle, en canvi, va estar a punt d’arribar a la final. Als
quarts, els de Bruno Barrientos
van escombrar al Vic (5-0), i a semifinals van caure per un ajustat
3-4, aconseguint arribar als partits de dobles contra l’equip finalment campió, el Barcino.

esports

Sabadellinformatiu | 7 de desembre de 2018 | 17

L’OAR Gràcia celebra els 65
anys de vida “abandonant
la mediocritat”

El
Topbàsquet
‘Ciutat de
Sabadell’
reunirà més
de 50 equips

La cloenda de l’efemèride va ser ahir en un amistós
contra la selecció de Qatar que recuperava la
tradició dels compromisos internacionals
Moment d’una de les finals
de l’any passat | Oficial

Marc Pijuan
@marcpijuan

Adrián Arroyo
@adrian_arroyo

S

L

’OAR Gràcia Sabadell ha
complert 65 anys d’història
amb una salut de ferro. El
conjunt verd-i-blanc ha celebrat
l’efemèride amb la creació de sis
nous equips i consolidant-se els
últims anys entre els equips de referència de l’handbol català. “L’aniversari ha coincidit amb una època
de canvi. Ens hem avorrit de la mediocritat i hem volgut sortir d’ella
apostant fort pels nostres equips,
dels més petits als més grans”, valora el president gracienc, Salvador
Gomis, tot assegurant que el repte
de futur és “situar-se ben amunt i
que sigui una normalitat i no un fet
excepcional”.
La cloenda de l’aniversari va ser
l’amistós jugat ahir al carrer Bocaccio davant la selecció de Qatar,
amb el mític Valero Rivera al seu
capdavant. “Significa recuperar el
ritme de partits internacionals que
havíem tingut durant una època.
Volem que el nostre soci vegi handbol d’un altre nivell”, comenta Gomis recordant partits històrics contra rivals com el Dukla de Praga. El
president, això sí, creu que el punt

Foto de família de tots els

Una temporada ha estat l’OAR
Gràcia a l’elit de l’handbol
estatal. Va ser la temporada
1970/71. És un dels tretze clubs catalans
que ha tastat la màxima categoria, però no
és, ni de bon tros, l’únic de la ciutat. El Sabadell hi va ser nou temporades entre 1958
i 1974, l’Artilene va jugar a l’elit cinc anys i
l’Arrahona un.

Equip verd-i-blanc que va
jugar a la màxima categoria
l’any 1970 | OAR Gràcia

equips del Gràcia aquesta
temporada | Roger Benet

àlgid va ser a l’abril amb el doble
duel davant el Granollers: “Vam
aprofitar per celebrar-ho amb els
que més ens arriben al cor, els avis
de l’entitat. Els 65 anys no s’acostumen a celebrar, però nosaltres ho
hem volgut fer per demostrar-los
com estem d’agraïts per haver-nos
permès tenir un club així”. Aquell
dia un dels fundadors, Josep Olalla ‘Toche’, admetia que no s’haurien imaginat arribar als 65 anys.
L’OAR, però, arriba a l’edat de la
jubilació més actiu que mai.

abadell acull des d’avui
la desena edició del
Topbàsquet ‘Ciutat de
Sabadell’. Un torneig per a categories Mini i Infantil que un
any més organitza el Club Esportiu Escola Pia Sabadell, amb
la col·laboració de l’Ajuntament
de Sabadell, l’Obra Social ‘La
Caixa’ i la Federació Catalana
de Bàsquet. En aquesta edició
del 2018 arribaran a la ciutat
per participar en aquest campionat més de 600 nois i noies
d’edat entre els 10 i 13 anys. En
total està prevista la participació
d’una cinquantena d’equips del
màxim nivell, provinents d’arreu de Catalunya, Andalusia,
Madrid, País Basc i les Illes Balears. Hi destaquen noms com
els del Joventut de Badalona o
Maristes de Màlaga, així com
els clubs de la ciutat. Les finals,
una edició més, se celebraran
diumenge 9, al Pavelló del Nord.
Un Topbàsquet que de nou serà una activitat solidària, i que
col·laborarà amb La Marató de
TV3. En el transcurs del torneig
l’Escola Pia i el Global Basket
oferiran una mostra de bàsquet
inclusiu.

ESPORTS
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notícies
breus

Iker Pajares,
a per la final
a l’Open
de Miami
Després d’arribar als vuitens de final tant a Qatar
com al Pakistan, en tots
dos casos perdent per 3-1,
Iker Pajares és als Estats
Units buscant la final de
l’Open de Miami. “Vaig
com a cap de sèrie número 2 del torneig i és arriscat al rànquing no passar
de les semifinals”, reconeix
el del Malibú Esportiu. El
jugador d’esquaix sabadellenc és ara mateix al lloc
número 65 del rànquing
mundial.

Antonio Cañadas lliura
la vareta de Harry
Potter a Domínguez
El vestidor arlequinat titlla l’andalús de “mag” com ja va passar fa
una dècada amb un altre especialista en faltes com el murcià

L’atacant de
Punta Umbría
marca un gol
cada 148 minuts

“Per al Global
jugar aquí no
és jugar a casa”
El Global Basket ha
guanyat tots els partits
fora però ha perdut els
de casa. Com a visitants
sumen més de 60 punts
de mitjana però al Pavelló
del Nord no arriben a 50.
“Entrenem en un quart de
pista amb cistelles diferents. No estem acostumats. Al final haurem de
prendre decisions”, explica
el tècnic, Òscar Trigo, que
confessa que tenen una
oferta per anar a Terrassa,
tot i que no tenen previst
marxar.

Jordi Morales,
convidat
d’excepció al
Panathlon
El palista del Club Natació
Sabadell, Jordi Morales,
campió del món adaptat fa
unes setmanes a Eslovènia, ha passat pels tradicionals sopars esportius
del Panathlon Club Sabadell per explicar la seva
experiència. El d’Esparreguera marxa dimecres cap
a Corea, ja que ha estat
nominat com un dels tres
aspirants al guardó de millor jugador de tennis taula
paralímpic del món durant
l’últim any.

L’atacant de Punta Umbría marca un

Adrián Arroyo
@adrian_arroyo

E

ntre 2004 i 2006 el Centre d’Esports va comptar
amb un autèntic mag a
pilota aturada. Els 19 gols en dues temporades, molts dels quals a
pilota aturada, li van valer a Antonio Cañadas el sobrenom de Harry Potter a les retransmissions

gol cada 148 minuts | Críspulo Díaz

de Ràdio Sabadell. Una dotzena
d’anys després, ha estat el mateix
vestidor arlequinat qui ha rebatejat un altre futbolista amb aquest
nom. “Va ser el Jordi Bransuela,
l’utiller, que sempre està amb el
tema. Jo només intento fer el meu
futbol. El sobrenom és anecdòtic,
però estic encantat amb el tracte”,
confessa Antonio Domínguez, el

segon Harry Potter de la Nova
Creu Alta. “A mi m’agrada tenir
una pilota al peu i ell és igual.
Sempre està fent filigranes, xutant amb l’exterior... Jo li dic on
l’ha de posar i sempre la clava, té
una qualitat enorme a l’esquerra”,
respon ‘Bransu’.
De moment, Domínguez ha

fet tres gols, l’últim diumenge
contra l’Hércules de molt bella
factura, de falta directa. Té la
millor relació de gols per minuts
jugats, amb una diana cada 148
minuts. Encara li queda molt, això sí, per guanyar-se el reconeixement de Cañadas. “Espero que
faci molts gols perquè la gent de
Sabadell li sabrà recompensar i
així guardarà sempre molta estima per aquella afició. A mi encara ara em diuen Potter a Sabadell
i això és emocionant”, comenta
el murcià, que un cop va sortir
d’aquí va mantenir el sobrenom
a Jaén. L’ara delegat de l’AFE a
València i Múrcia ha lloat a Domínguez: “Té un colpeig extraordinari i una tècnica individual
molt bona. És molt complet”.
D’Antonio a Antonio. La vareta
de Harry Potter té nou amo.

El millor futbol
benjamí torna a
citar-se a Can Rull
El Madrid i el Barça seran un any
més els rivals a batre del torneig
La final de l’última edició va ser

A.A.

E

l Can Rull Rómulo
Tronchoni ha convertit en una tradició portar els millors planters del país
al seu torneig de Nadal per a
benjamins. L’edició que arrenca demà aplegarà un altre cop a

alguns dels equips amb més renom. L’onzè Torneig Memorial
Manuel Luque-Álex Gallardo
tornarà a tenir el vigent campió
Barcelona i el Real Madrid com
a caps de cartell amb el permís
d’altres clubs com el Valencia o
l’Espanyol. Enguany, a més, el
campionat serà internacional

gràcies a la presència del Chinese
Football.
La representació sabadellenca
serà el Mercantil i els dos benjamins de l’amfitrió que hi prendran part. Completen el quadre
el Formentera, Binéfar, Reus,
Nàstic de Tarragona, Quart, Figueres, FIF Lleida i Mollerussa.
Demà dissabte es durà a terme
tota la fase de grups, mentre els

tot un clàssic que es va adjudicar
el Barça | Roger Benet

creuaments directes seran l’endemà diumenge, amb la final
prevista a les 14h al Municipal
de Can Rull. El torneig també
servirà per recordar la figura del
cofundador i expresident del Can
Rull, Marcelino Seguí, mort el
passat mes d’agost.

esports
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Mig segle del millor any de la
centenària història del Sabadell (I)
Primera entrega d’aquest reportatge per recordar la quarta posició
del conjunt arlequinat la temporada 1968-69 a Primera Divisió

Pa Vituri
@Pauvituri

Q

uan es parla del Centre d’Esports Sabadell com a tercer
equip de Catalunya no és casualitat. Encara que sigui un record
llunyà, l’entitat arlequinada ha
jugat catorze temporades a Primera Divisió i només els dos
grans clubs catalans, Barcelona
i Espanyol, en sumen més. La
Nova Creu Alta no tasta futbol
de la màxima categoria des de
fa vint anys. Fa cinquanta, en
canvi, el Sabadell començava a
ser un habitual a Primera i treia
el cap entre els millors equips
estatals. A la històrica temporada 1968-69, només tres van
acabar per sobre a la classificació: Real Madrid, Las Palmas i
Barcelona.
Eren temps de bonança a una
ciutat revolucionada pel tèxtil. El Sabadell complia la seva
quarta temporada seguida a Primera i vivia el primer aniversari
de la Nova Creu Alta. L’equip
havia dit adéu a mites com Sertucha o Josep Palau i havia rejovenit la seva plantilla amb el

Plantilla d’aquell recordat

El millor any arlequinat’ s’emet
setmanalment a l’Hotel Suís de Ràdio Sabadell i repassa, jornada a jornada, la
millor classificació de la història del Centre
d’Esports Sabadell a Segona B, la quarta posició de fa 50 anys, amb l’ajuda de la Comissió de la Memòria Històrica del club.

Sabadell | Cedida

malaurat José Luis Garzón, que
venia de pujar a Segona amb
l’Ontinyent amb només 22 anys
o Lluís Pujol, cedit des del Camp
Nou amb 21. També van arribar
homes com Vidal (Barcelona) o
Arnal (Valencia), i es van mantenir peces clau com el porter
Pepe Martínez, Pini, Montesinos, Marañón, Ortuño o Isidro,
pare de Quique Sánchez-Flores.
Tots ells, sota les ordres del
gran Bernardino Pérez Elizarán,

àlies Pasieguito. A dia d’avui, el
tècnic d’Hernani segueix tenint
el rècord de temporades (9) dirigint la nau arlequinada.
El primer tram d’aquella
campanya va estar marcat per
un fet insòlit. Després de guanyar a Granada i a casa contra
el Zaragoza, el Sabadell es va situar com a líder per primer cop
en la seva història. Els de Pasieguito van guanyar els primers
quatre duels a casa i especialment recordada va ser la victòria
per 4-0 contra el Córdoba en el
primer partit televisat per TVE.
La golejada de la temporada va
anar acompanyada de la lesió
de Vidal en els primers minuts.
La 68-69 va ser l’última campanya en què els equips no podien
fer substitucions de jugadors de
camp. Fora de casa, en canvi, el
Sabadell va perdre quatre dels
seus primers sis partits. Tot i això, va ser molt lloada una derrota per 5-3 al Santiago Bernabéu
contra el Real Madrid de les sis
Copes d’Europa. A més, Pasieguito va perdre Garzón i Ortuño,
convocats per als Jocs Olímpics
de Mèxic. A la desena jornada, i
amb els dos punts que s’atorgaven per victòria, el Sabadell era
sisè amb 11, els mateixos que
l’Elche, cinquè. Per davant, Real
Madrid, Barcelona, Las Palmas i
Real Sociedad.

Acció del Sabadell-Málaga

L’equip era un habitual a les

d’aquell any | Cedida

portades dels diaris esportius | MD
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Parlem de
futbol sala
al cor dels
Merinals

Altaveu de ràdio en
l’esport dels silencis
Ràdio Sabadell porta el programa Hotel Suís al Cercle
Sabadellès per gaudir del millor tennis català

Un moment del programa
enregistrat als Merinals |
Ràdio Sabadell

P.D.

A

mb l’objectiu de copsar la realitat de la
tasca que es desenvolupa a l’interior del club de
futbol sala Amics del Pou-Nou
Escorial, el programa Hotel Suís
de Ràdio Sabadell es va desplaçar fins al barri que allotja l’entitat per enregistrar una gravació
que es va emetre l’endemà. Així, l’equip de l’Hotel Suís es va
plantar als Merinals per conèixer sobre el terreny quin és el
dia a dia esportiu a la zona.
L’Amics del Pou-Nou Escorial va cancel·lar els entrenaments
per dedicar el vespre a participar i assistir a la realització del
programa de ràdio. Això va donar veu a l’ànima del club, en
Teo Robles, que és una persona
molt vinculada a les organitzacions veïnals. També el president Manolo Muñoz i diferents
integrants del projecte i participants, que es van unir en el clam
unànime del barri per reclamar
un pavelló poliesportiu que
permeti pràctiques esportives a
cobert, com és el cas del futbol
sala. Ara, els entrenaments es
fan en una superfície de ciment
a l’IES Miquel Crusafont, el centre on, de fet, va cursar els estudis obligatoris el presentador de
l’Hotel Suís, Adrián Arroyo.
Aquest és un projecte absolutament embrancat en el barri on
es troba, molt lligat als alumnes
de l’institut, i amb una vocació
molt integradora i de socialització. Fa quatre anys que es va
refundar, amb la plaça del segon
equip del Club Natació Sabadell,
i des de llavors els ascensos es
compten per temporades sense saltar-se’n cap ni una, fins a
arribar a la divisió d’honor. El
director esportiu Cinto Aranda,
manté la promesa de tornar a
pujar de categoria altra vegada,
arribant fins al nivell on es troba
actualment el Grups Arrahona.

Pau Duran
@pauduraniharo

E

l Cercle Sabadellès 1856
ha estat l’escenari del
campionat de Catalunya
de Tennis entre el 27 de novembre i el dia 1 de desembre. I Ràdio Sabadell no s’ho podia perdre. Per aquesta raó, el programa
Hotel Suís va voler ser present
a les instal·lacions del Cercle el
divendres dia 30 en què s’havien
de jugar les semifinals del campionat.
L’antena va poder comptar
amb les primeres espases del
centre esportiu: el director esportiu Bruno Barrientos i el pre-

Adrián Arroyo:
“Has d’obrir-te a
les entitats i que
tinguin veu”
sident Jordi Andreu. Tot això
mentre Marc Pijuan informava
del minut a minut del torneig
des de les pistes de terra batuda.
Tampoc va faltar l’última hora

Arroyo acompanyat del president

de l’important partit de lliga de
futbol del Centre d’Esports Sabadell contra l’Hèrcules d’Alacant,
en una prèvia que no feia evident
encara la victòria que s’acabaria
aconseguint a la Nova Creu Alta.
El director i presentador del
programa, Adrián Arroyo, destaca el valor d’imatge per al
mitjà de fer una edició de l’es-

pai d’aquestes característiques:
“Suposa ser a l’exterior, ser a peu
de carrer, obrir-te a les entitats
i que aquestes mateixes tinguin
veu, més enllà d’una peça informativa que podria parlar-ne en
una edició normal del programa”. Evidentment, això suposa
un reconeixement per a l’entitat
amfitriona, en aquest cas el Cer-

del Cercle, Jordi Andreu | Pau Vituri

cle Sabadellès 1856, com l’any
passat ho va ser el Sabadell Nord.
A escala de treball, suposa
una tasca de localització anterior
al dia del programa, per acordar
amb l’entitat des de quin emplaçament exacte es farà l’emissió.
Aquestes gestions poden començar un parell de setmanes abans.
L’equip el formen nou perso-

L’augment de
participants
reforça l’aposta
per cobrir
l’esdeveniment

Arroyo amb Bruno Barrientos en
un altre moment del programa
especial | Pau Vituri

nes. Els tècnics que gairebé 3 hores abans són al lloc per muntar
tot l’entramat electrònic i fan les
proves de connexió, els becaris
que els donen un cop de mà, i els
redactors que arriben una hora abans de començar l’emissió,
aproximadament.
Des de l’Hotel Suís es va poder constatar que el torneig està
augmentant el nombre de participants així com el seu prestigi,
fet que reforça l’encert de l’aposta
per cobrir l’esdeveniment.
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Viu el rodal: La font
de Can Llobateres
Lluís Fernàndez,
@UESabadell

A

membre de la secció història

Llegir és sexi: Aprendre
a parlar amb les plantes
de Marta Orriols
(Periscopi i Lumen)

UES

vui dia tots
plegats
som
molt primmirats amb l’aigua. Gràcies
a això s’hi han erradicat una bona quantitat
de malalties, però això
també ha comportat la
gairebé desaparició de
les gerres d’aigua als
bars i restaurants –cosa
que no ha passat a altres
països- i també ha fet
que ens hagi passat la fal·lera d’anar a buscar aigua a les fonts naturals, en el nostre cas a les fonts del rodal de Sabadell.
Però, tot sigui dit, encara hi ha unes fonts al rodal, que són força concorregudes
i que tenen una parròquia discreta, però fidel. Ens referim, sobretot, a dues fonts,
la de Can Moragues, al nord, i la de Can Llobateres, al sud.
Parlem de la de Can Llobateres. És al terme municipal de Barberà i té una llarga
història però només parlarem d’una. La de la venda de l’aigua a domicili. Durant
força anys l’aigua d’aquesta font es repartia per tot Sabadell, amb un camió bota.
Els més grandets encara recordem el crit aquell d’: Aigua....! Can Llobateres! I
veiem sobretot els aprenents i les dones traient els càntirs i altres atuells perquè
el “Sànches”, l’amo del camió i repartidor de l’aigua, els hi omplís a canvi d’unes
poques monedes.
Avui anar a la font de Can Llobateres és una mica complicat perquè s’ha de tenir
en compte la carretera de Santa Perpètua i de Mollet, però us proposem d’anarhi pel mateix camí del riu Ripoll, el que va cap a Ripollet i Montcada. Després
del pont de la carretera de Mollet i havent passat el molí d’en Santo, tirant avall
descobrireu un camí ample a l’esquerra que us portaria altre cop a la carretera,
però també porta a la font. No us podeu pas perdre i a més tindreu l’al·licient de
l’aventura. Si no hi heu estat mai us agradarà, ja ho veureu. I pels que ja ho coneixeu aquest és un bon motiu per tornar-hi. Per aquells verals hi ha una esponerosa
vegetació, d’aquella que fa goig i que ens estranya de tenir tan a prop de casa.
Així doncs, per a totes aquelles persones que els agrada sortir a caminar, però que
ja no saben com fer-ho per trobar recorreguts nous, aquesta és la nostra proposta i
una bona excusa. Això sí, no cal que beveu aigua de la font, si no us ve de gust.

Tefi i Anna, responsables llibreria Macondo
@LLibrer_Macondo

“E

stava viu aquell migdia amb
mi, va beure vi i va demanar si
li podien passar una mica més
el filet, va atendre un parell de trucades de
l’editorial mentre joguinejava amb l’argolla
del tovalló, va anotar-me el títol d’un llibre
d’una autora francesa que em va recomanar amb passió al revers de la targeta del
restaurant, es va rascar el lòbul de l’orella
esquerra, incòmode o avergonyit, potser, i
després m’ho va explicar. Gairebé tartamudejava. Al cap d’unes hores estava mort”
La sabadellenca Marta Orriols (1975) que
ens va sorprendre amb els relats d’Anatomia de les distàncies curtes escriu la seva primera novel·la i ens regala una història que parla del dol i de la mort. La Paula Cid és una
neonatòloga amb una vida tranquil·la i acomodada, un pis a la zona alta, una parella estable i molt segura de la seva feina. No tenen fills, però si una vida còmoda, fàcil i senzilla,
sense alts i baixos, fins que un dia dinant el Mauro li comunica el seu desig de trencar la
relació. Sis hores més tard en Mauro tindrà un accident i morirà i la Paula s’enfrontarà
a sentiments contradictoris que haurà d’aprendre a gestionar. Emprenyada? Dolguda?
Trista? Una vídua per a tothom excepte per a ella que no sap com ha de sentir-se. La
Paula haurà d’aprendre a viure sense el Mauro, haurà de gestionar el dol en una societat
on no es parla d’aquest tema i que vol que tornis a la teva vida i estiguis bé. La Marta
Orriols ens porta de la mà i ens mostra una intimitat que de vegades ens costa trobar,
ens costa de veure. El teu jo més íntim enfrontat a les circumstàncies inesperades que fan
que la Paula observi les plantes que el Mauro cuidava amb tanta cura i que sense ell estan
morint. La Marta ens explica el món que apareix després que la teva vida s’ensorri, un
món que només pot veure la persona implicada mentre la vida continua sense aturar-se,
tot continua com si res no hagués passat i en canvi tu tens la sensació que has baixat del
tren. Tothom continua endavant i tu has d’anar caminant. I a més ningú s’ha adonat que
no hi ets. Tu i el teu dol. “Quan la mort deixa de pertànyer als altres, és necessari fer-li un
lloc amb cura a l’altra banda de l’escull, perquè, si no, n’ocuparia tot l’espai amb absoluta
llibertat. Morir no és místic. Morir és físic, és lògic, és real.”
Coordinadora dels ‘Batecs’: Raquel García. @raquelpetita

batecs
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La recepta més
fresca: Hamburguesa
de peix i algues!
Marta Trias, directora
@LaFrescaSabadell

restaurant

A

vui us donem la recepta per fer
unes hamburgueses de peix i algues boníssimes. Les algues són
encara desconegudes, per a molta gent!
Però val la pena incorporar-les als nostres
plats doncs tenen moltes propietats benefi-

cioses. Avui utilitzarem l’alga wakame, que
té un alt contingut de ferro, calci i magnesi.
Per a fer les hamburgueses necessitem:
- 500 gr. de peix blau sense pell ni espines
(verat, emperador..)
- 30 gr. tàperes
- 1 ou
- 50 gr. pa ratllat
- 50 gr. algues wakame deshidratada

sal, pebre
- 1,5 gr. all sec en pols (culleradeta de cafè)
- 1 branca d’anet fresc
Comencem!
Primer de tot posa a hidratar les algues
en un bol amb aigua.
A continuació pica el peix en daus petits i reserva’l a la nevera. Pica també les
tàperes i l’anet. Posa el peix en un bol gros.
Salpebre el peix i afegeix-hi l’all en pols,

Consells de farmàcia:
Com identificar i mantenir
a ratlla l’estrès?
Glòria Montané,
farmacèutica

@farmaciamontane

S

i estàs llegint aquest
article possiblement és
perquè sospites que tu
o algú proper estigui passant
per una època d’estrès. Identifiquem l’estrès amb uns símptomes físics molt clars:
• Palpitacions
• Respiració dificultosa

•
•
•
•
•
•

Tensió muscular
Problemes digestius
Insomni
Ansietat
Canvis d’humor
Cansament crònic
Habitualment aquesta és la
conseqüència d’una situació de
tensió física, mental i emocional
cronificada.
Si et trobes així, hi ha canvis que
pots fer per millorar la teva salut
De manera natural estem pre-

parats per experimentar estrès en
determinades situacions això ens
permet fugir del perill. Per tant,
l’estrès, és l’eina que històricament hem fet servir per assegurar-nos la nostra supervivència.
Però en els últims temps
aquesta característica s’ha convertit en un estatus amb tendència a cronificar-se, ja que sorgeix
davant de:
• Llistes de coses pendents
enormes

les tàperes i l’anet fresc ja picat. Ves amb
compte de no posar gaire sal doncs les algues ja hi aporten un gust salat. Després
cal batre l’ou i afegir-lo a la mescla anterior. És important anar barrejant bé la
mescla i incorporant els ingredients sense
estrènyer gaire el peix per a no compactar
la massa. Finalment afegeix el pa ratllat i
barreja-ho tot bé.
Ara ja pots separar-la en porcions de
120-130 grams i fer la forma d’hamburguesa.
Per coure-les posa-les en una planxa o
paella, recomanem foc fort i 1 minut i mig
per costat.
Per a servir-les pots acompanyar-les
amb patata al caliu o una amanida i d’una
salsa tàrtara.
Bon profit!

• Grans expectatives
• Falta de control de les situacions
• Excés de feina
• Ambients hostils
• Problemes familiars, econòmics, de salut
• Mala gestió del temps
Si vols evitar que l’estrès afecti la teva salut, la teva productivitat, la teva autoestima i la teva vida social t’animo al fet que
apliquis a la teva vida aquests
consells i canviïs el teu estil de
vida:
• Dorm 7-8 diàries

• Practica esport habitualment
• Practica tècniques de relaxació
• Porta una alimentació saludable
• Escolta música, balla
• Busca moment de descans
al llarg del dia
• Cuida la teva vida social
• Dedica’t
temps
a
tu
mateix/a i als teus
• Tingues objectius realistes
Si amb aquests canvis no
n’hi ha prou per superar l’estrès, existeixen diferents solucions per pal·liar aquest
malestar. Des de remeis que
a la farmàcia et podem recomanar: adaptògens, tranquil·
litzants, revitalitzants, fins
teràpies farmacològiques molt
eficaces que requereixen la intervenció del metge.

