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H

i ha el mal costum de creure que no hi ha res pitjor
o any més avorrit que el previ a unes eleccions
municipals. Una creença, sovint sense un fonament
real, de pensar que el món es paralitza, s’atura, a l’espera
que arribin els comicis més locals, aquells on es decideix de
primera mà el futur d’una ciutat. En aquest sentit, Sabadell
no és cap excepció. Aquest 2018, però, no ha estat el cas.
Tot el contrari. Lluny d’haver-se mogut enmig de l’ambigüitat de no saber si va o ve, en deu dies direm adeu a un any
que ha donat per a molt, i en molts sentits.
En plana sabadellenca, l’exemple més evident d’això que
diem el trobem en el cas SMATSA. El 2018 marxa amb la
sensació d’haver salvat la situació in extremis. Ha estat un Un cop passin
acord al límit, encara avui no
les festes, la
definitiu, entre el govern local i
la concessionària de la recollimirada se’ns
da d’escombraries i de neteja
quedarà fixada
viària. Un acord que ha servit
per evitar a temps la vaga de
en el pròxim
treballadors. I un acord, discre26 de maig
pàncies i matisos a un costat,
que es presumeix com la millor
de les sortides per guanyar
una mica de temps, ajudar a calmar els ànims entre tots els
actors del conflicte i, sobretot, salvar la campanya de Nadal
a la ciutat.
Més enllà d’això, hem seguit de prop les obres del Taulí,
el desmantellament de l’Artèxtil, el tancament de l’espai
d’oci de la Zona Hermètica o alguns problemes socials
com el de l’habitatge. Pel mig, el degoteig de les peces del
cas Mercuri o les primeres batalles, de moment internes
als partits, per anar desgranant quins seran els candidats i
candidates a l’alcaldia.
I és això genera pocs dubtes. Un cop passin les festes,
deixem de banda els dinars de Nadal i Sant Esteve, el Cap
d’Any i la Cavalcada de Reis, la mirada se’ns quedarà fixada
en el pròxim 26 de maig. L’arribada del 2019 no donarà més
treves, i ja ens podem anar preparant per a unes setmanes
frenètiques. Noms i més noms, propostes i més propostes i
números i més números per acabar monopolitzant l’actualitat informativa al voltant d’un únic punt d’interès.
Sembla mentida, però l’escena es repeteix cada quatre
anys. Fins llavors, i a curt termini, agafarem forces aquests
dies, ens ho prendrem amb calma i marxarem amb la promesa en ferm de tornar ja amb el nou any. Serà un vist i no
vist. Així que no us despisteu gaire, que això passa ràpid.
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ACTUALITAT

Sabadell acomiada
els moments més
destacats del 2018
El conflicte d’SMATSA, l’ingrés a presó de Carme Forcadell,
les obres al Taulí o el tancament de l’Hermètica han estat
alguns dels punts d’interès informatiu de l’any que marxa

NÚRIA GARCÍA
@NGARCIAMATAS
KAREN MADRID
@KMADRID_RIBAS
1. El conflicte entre SMATSA i
l’Ajuntament puja de to
Les tensions iniciades amb l’anunci de suposades irregularitats en
el servei s’han intensificat aquest
any. La interposició d’una querella per part d’SMATSA porta a la
investigació de l’alcalde i diversos
regidors i tècnics per suposada
prevaricació. El juliol, la companyia anuncia una trentena d’aco-

miadaments, que s’eviten amb la
posada en suspens del nou model
de facturació. A la tardor, l’administració anuncia l’aplicació de la
ITF, l’empresa presenta un ERO i
els treballadors anuncien una vaga
per evitar-lo. Un acord in extremis
entre evita un escenari d’aturada i
d’acomiadaments.
2. El cas Bemba es tanca després de 15 anys
Després de quinze anys a l’espera del judici, aquest 2018 ha suposat el tancament definitiu del
cas Bemba, un dels més mediàtics
El conflicte d’SMATSA en vies

Bustos condemnat a tres anys
de presó | Roger Benet

que es recorden, juntament amb
el cas Mercuri. Els onze encausats
han quedat absolts de tots els càrrecs, mentre que el jutge considera que el govern Bustos és l’únic
responsable de l’actuació policial
contra els joves que tenien “una
actitud festiva i no violenta”, segons la sentència.

març per ordre del jutge del Suprem, Pablo Llarena. La sabadellenca, així com Jordi Turull,
Josep Rull, Raül Romeva i Dolors
Bassa, que ingressen a presó el
mateix dia, estan acusats de rebellió. El 20 de juliol és traslladada a
Mas d’Enric de Catllar, on encara
està presa.

3. Carme Forcadell ingressa
a presó
L’expresidenta del Parlament
ingressa a Alcalá-Meco el 23 de

4. El Taulí anuncia un projecte per ampliar el servei d’Urgències de cara al 2025
El director executiu de la Cor-

de solució | Roger Benet

poració Sanitària Parc Taulí, Joan Martí, anuncia la voluntat de
construir un nou edifici per duplicar l’espai per a les Urgències, que
pot arribar a pics de 460 pacients
al dia. A això cal sumar les dues
noves plantes, previstes pel juny
del 2020, que aportaran 72 llits
per ingressos de curta estada.
5. Moció de censura històrica
contra Mariano Rajoy
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ACTUALITAT

La Zona Hermètica va abaixar les
persianes definitivament | Roger Benet

L’estiu d’aquest any va portar un
canvi d’inquilí a La Moncloa. La
moció de censura impulsada pel
PSOE va prosperar, fent fora Mariano Rajoy del govern espanyol
i convertint Pedro Sánchez en el
seu relleu al capdavant de l’executiu. Els socialistes van impulsar
la moció arran de la sentència de
l’Audiència Nacional que confirmava que el Partit Popular d’haver-se beneficiat dels suborns
del cas Gürtel. La moció va sortir
endavant amb els vots del PSOE,
Podem i els partits nacionalistes.
6. Adéu a l’Hermètica
L’any 2018 ha certificat el desmantellament de la Zona Hermètica com a espai de referència de l’oci nocturn a la ciutat
d’acord amb el Pla Especial de
Gràcia. Tot i que el tancament de
locals ha estat progressiu, encara
n’hi havia alguns que resistien,
com l’històric Park Palladium,
la discoteca finalment va abaixar la persiana al mes de juliol
passat amb una festa de comiat
a la qual hi van assistir els seus
clients més fidels. Aquest serà el
primer Nadal a Sabadell sense
l’Hermètica.
7 . Un pare i un fill de Sabadell moren a França
Un nen de 6 anys, alumne de
l’Escola Enric Casassas, moria
aquest setembre a la Catalunya
Nord després que el cotxe on

viatjava amb el seu pare s’estimbés per un barranc. La investigació va confirmar que l’accident
va ser intencionat. El succés va
commocionar Sabadell que va
recordar la víctima amb un minut de silenci davant de l’Ajuntament en presència de la mare
del menor, que havia denunciat
la desaparició del seu fill després
que el pare no l’hagués retornat
d’un permís.
8. Dues persones moren en
un accident d’avioneta a Badia
Una avioneta que es disposa a
aterrar a l’Aeroport de Sabadell
xoca contra una benzinera, el 7
de desembre, provocant la mort
dels dos ocupants. El sinistre reobre el debat sobre la seguretat
de l’aeròdrom. Les alcaldesses de
Sant Quirze i Badia en reclamen
el trasllat de l’activitat; crida que
també fan sentir un centenar de
veïns en una manifestació.
9. Segona condemna de Manuel Bustos pel cas Mercuri
L’exalcalde és condemnat a tres
anys de presó i setze d’inhabilitació, acusat de tràfic d’influències,
per la retirada de multes a la seva
dona i al seu fill. Aquesta és la segona sentència des de l’esclat del
cas Mercuri, ara fa sis anys. La
primera va ser la de la peça Montcada, que va condemnar Bustos a
1 any i 4 mesos de presó.

Mariano Rajoy sortint de l’hemicicle
del Congrés | El Periódico

El nou edifici del taulí haurà d’alleugerir
les Urgències | Roger Benet
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El Cap
d’Any més
matiner

CIUTAT

El Parc de Nadal serà
un viatge al passat
Com cada any, al passeig de la Plaça Major s’hi
realitzaran tallers i activitats pels més menuts

Els més menuts també gaudiran
del seu Cap d’Any | Roger Benet

H.M.

L

’últim dia de l’any és conegut pels grans sopars
amb la família i els amics,
les copes, el raïm i les festes fins
a altes hores de la matinada, que
moltes vegades acaben esmorzant
mentre s’admiren els primers
raigs de llum del nou any. Però no tothom està fet per gaudir
d’aquests grans sopar i les grans
celebracions, en especials els
nens i nenes. De fet, els més petits
de la casa curiosament arribaran
a les campanades. És per això,
que l’Ajuntament de Sabadell ha
organitzat un any més per a tots
els nens i nenes de la ciutat una
festa el mateix dilluns dia 31 a les
11 del matí. Abans de l’esperada
nit i diada de Cap d’Any, però,
arriba un dels dies més divertits
de tot l’any: la diada dels Sants
Innocents. Si hi ha un element
significatiu d’aquesta festa són
les llufes i per tant, des del govern
s’ha organitzat tota una festassa
per potenciar aquesta tradició
entre els més menuts. A partir de
les onze del matí, s’instal•larà a la
plaça Doctor Robert tot un seguit
de tallers, jocs i activitats relacionades amb la creació de llufes i tot
el món de les bromes tradicionals
catalanes.
A més, la festa es completarà
amb les activitats tradicionals al
passeig de la Plaça Major, com la
carpa de contes i els tallers de Nadal.

HELENA MOLIST
@HELENMOLIST

L

’encesa de les llums de Nadal el passat 23 de novembre van donar la benvinguda a la campanya nadalenca a
Sabadell. El dia 30 es va instal·lar
a la plaça Sant Roc la Fira de Santa
Llúcia. I avui, finalment, s’inaugura el Parc de Nadal que un cop més
s’instal·la a la plaça Doctor Robert
i al passeig de la Plaça Major.
Aquest any, aquest parc gira
entorn del conte de la Nit de Reis
de Sabadell. Més concretament,
tot l’ambient de la fira recrea com
era la ciutat quan Ses Majestats
els Reis Mags de l’Orient van des-

El Parc de Nadal obre avui les

cobrir la nostra ciutat. Així doncs
des d’avui i fins al 4 de gener hi
haurà activitats i tallers per als
més petits de la casa. L’horari
matinal serà d’onze del matí a dues del migdia i a la tarda serà de
quatre a vuit del vespre.

seves portes | Roger Benet

Aquest any, a més, i com a novetat, la plaça del Pi i la plaça de
la Creu de Barberà entren també dins del programa Sabadell
Il·lumina. Les dues zones també

s’ompliran de màgia nadalenca
i comptaran amb espectacles i
tallers per apropar el nadal a la
canalla.
Alguna de les activitats que s’hi
podran veure son els tallers dels
desitjos, tallers creatius i la carpa de titelles. Entre les propostes
programades no hi faltarà tampoc
la posada en marxar del Taller de
cartes i fanalets.
En aquesta fira també es viuran dos dies especials: el dia dels
Sants Innocents i el Cap d’Any
infantil. Durant aquestes dues
jornades, 28 i 31 de desembre,
respectivament, des de l’Ajuntament de Sabadell s’han organitzat
tallers i activitats especials.

L’Ambaixador Reial canvia d’ubicació
El campament s’instal·larà els Jardinets de l’antiga Caixa Sabadell

H.M.

E

ls Reis Mags de l’Orient
visitaran la nostra ciutat
la nit del 5 de Gener per
saludar a tots els nens i nenes
de Sabadell. Abans, però, el seu
Ambaixador Reial arriba per recollir totes les cartes dels infants.
Aquest any el gran campament
reial canvia d’ubicació i es tras-

llada fins als jardinets de l’antiga
Caixa Sabadell, ben bé al cor de
la ciutat.
En els últims anys, l’Ambaixador Reial ha canviat en tres ocasions d’emplaçament: inicialment
es va instal·lar a la plaça del Gas.
L’any passat es va començar a
moure cap al centre de la ciutat i
es va instal·lar al Racó del Campanar. I aquest any torna a mou-

re’s i se situa en un indret molt
més acollidor i nadalenc com son
els jardinets.
El campament obrirà les seves
portes el dia de Sant Esteve a partir de dos quarts de sis de la tarda
i s’hi estarà fins el 4 de gener, moment en què l’Ambaixador aixecarà el campament i donarà totes
les cartes als Reis Mags que estaran a punt d’arribar a la ciutat.

L’Ambaixador ho té tot a punt per
obrir el seu campament el pròxim
dia 26 | Roger Benet | Roger Benet

Sabadellinformatiu | 21 de desembre de 2018 | 07

CIUTAT

Manuel Bustos,
condemnat a tres
anys de presó
Aquesta serà la segona sentència per
a l’exalcalde, condemnat a un any i
quatre mesos pel cas Montcada

L’assemblea de la formació l’ha
ratificada per unanimitat

P.G.

L

PERE GALLIFA
@PERE_GALLIFA

L

’exalcalde de Sabadell,
Manuel Bustos, suma una
nova condemna pel cas
Mercuri; ara per la peça sobre la
retirada de dues multes d’aparcament a la seva dona i als seus
fills. Segons ha comunicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’Audiència de Barcelona
condemna l’exbatlle a tres anys de
presó i a setze d’inhabilitació per
a l’exercici d’un càrrec públic per
dos delictes de tràfic d’influències.
Amb aquesta sentència, l’exlíder
socialista podria entrar a presó,
ja que la condemna se suma a la
de la peça Montcada, d’un any i
quatre mesos, per haver forçat l’alcaldessa de la localitat vallesana a
contractar un ex-alt càrrec de la
Generalitat. A part de la pena de
presó i inhabilitació, Bustos haurà
de pagar una multa de 400 euros.
L’exalcalde, però, no és l’únic

Marisol Martínez
tornarà a liderar
Guanyem

Bustos sortint dels Jutjats de

condemnat en aquesta causa.
L’exintendent de la Policia Municipal de Sabadell, Josep Miquel
Duran, té una pena de quinze mesos i un dia de presó per un delicte
de tràfic d’influències. A més, també serà inhabilitat set anys i mig i
haurà de pagar una multa de 301
euros. Per contra, l’Audiència de
Barcelona ha absolt Bustos i Duran dels delictes de prevaricació.
L’aleshores director de l’àrea d’Espai Públic, Xavier Izquierdo, també ha quedat absolt del delicte de
malversació que se li atribuïa.

Sabadell | Roger Benet

Des de l’Ajuntament de Sabadell, que exerceixen d’acusació
particular en aquesta peça, han
valorat positivament que el procés
judicial del cas Mercuri vagi cremant etapes. “Celebrem que la justícia faci la seva feina. I en aquest
cas, que unes suposades accions
il·legals, es confirmi que ho eren i
que es vagin traduint en condemnes”, ha expressat el tinent d’alcalde i regidor de Transparència,
Joan Berlanga.

’alcaldable de Guanyem
Sabadell per a les eleccions municipals del 26
de maig, Marisol Martínez, ha
definit, a Ràdio Sabadell, la plataforma ciutadana que lidera
des de fa quatre anys com una
“candidatura de ciutat per a la
ciutat”. Per aquesta raó, la llista
que elaborarà de cara als comicis estarà integrada per persones “que ens aportin riquesa en
tots els sentits”, amb el principal
objectiu de fer avançar la ciutat:
“No creixem i avancem alho-

ra. Per això, la nostra aposta és
crear ocupació i generar riquesa
per aconseguir igualtat. Ens hem
de convertir en una ciutat que
atregui inversions”. Martínez ha
confirmat que seria partidària de
reeditar el govern quadripartit,
ja que “és el millor govern possible que pot tenir Sabadell”. Tot i
que Guanyem no vol convertir el
conflicte Catalunya-Espanya en
el centre del debat, la candidata
ha assegurat que continuaran reivindicant aspectes fonamentals
com “la defensa de la democràcia” o el fet que hi hagi polítics a
la presó “per motius ideològics”.

Marisol Martínez entrevistada Al Matí
de Ràdio Sabadell | Roger Benet
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Creu Roja
recull
joguines per
a més de
1.800 infants

CIUTAT

En marxa els preparatius
per rebre els Reis d’Orient
La Cavalcada de Reis començarà a la plaça de la Creu de
Barberà a les 6 de la tarda i anirà de sud a nord

ALEIX GRAELL
@ALEIXGNN
Creu Roja Sabadell torna a
endegar la tradicional recollida
de joguines | Roger Benet

KAREN MADRID
@KMADRID_RIBAS

C

reu Roja Sabadell ja té
en marxa la tradicional
campanya de recollida
de joguines, adreçada a garantir
que cap infant de la ciutat i la
seva àrea d’influència es quedi
sense regal aquest Nadal. Des de
finals de novembre, l’ONG té en
marxa un dispositiu d’una seixantena de voluntaris per recollir, classificar i distribuir en lots
les joguines que s’entregaran
abans de la nit de Reis.
En aquesta ocasió, la xifra
d’infants atesos creixerà lleugerament respecte l’any passat,
malgrat que des de la Creu Roja
confiaven en mantenir-la. “Lamentablement, han pujat en
200 els infants atesos. Personalment, ho atribueixo a la crisi que
encara estem vivint i que fa que
molts nens no tinguin els drets
garantits; tampoc el dret als
jocs”, apunta la referent de Creu
Roja Joventut a Sabadell, Carlota Egea. Amb tot, des de l’ONG
s’està treballant per recollir joguines per 1.800 nens, la gran
majoria de Sabadell, però també
de Sant Quirze i de Badia.

E

ls peus estan lluny del
cap i a prop de terra”.
Amb aquesta sentència,
va començar Martín Rueda la
seva dissertació sobre el món de
la podologia, en l’estrena de la
badell. Rueda, amb més de quaranta-cinc anys en l’ofici i director del Centre d’Estudis del Peu,
és un contrastat professional en
la biomecànica del peu, amb una
gran experiència en aquest camp,
fet que l’ha portat a col·laborar
amb el Futbol Club Barcelona, el
Centre d´Alt Rendiment (CAR)
de Sant Cugat o el Consell Català

de l´Esport, entre d’altres entitats esportives. “El nostre treball
l’hem de fer conjuntament amb
els entrenadors esportius i altres
responsables dels clubs, quan és
tracta d’aconseguir el màxim rendiment del seus jugadors i practicants.” Des dels seus inicis Martín Rueda ha estat un estudiós i
un innovador en les tècniques per
resoldre els problemes del cos humà en la vessant de la mecànica.
“En definitiva el nostre cos és com
un edifici en el qual els peus, les
cames, els genolls, els fèmurs, la
columna... sustenten tota la mobilitat, ag nostus et, non parum
net rese aceped mollatis exerume
eatus eictotae simagnam nonse-

La Cavalcada de Reis escalfa
motors | Roger Benet

runt, quam, quuntem dollias as
voluptae cusciunt faccusam quia
at.Ut evel ipsaess itatia alis es que
poriam nus am dolorepero magnamusae custrum eos ra vOdisim
quatur? Quia cum quid et vero
quam necus aperupta quo quati
comnim ea descientiam remFu-

giaspe lessimus, id que nobit ut
pa accuscimpor atur ratem fuga.
atatisc iliquod explani sciureprovit ut asit latium eum, susciet
etArumquae volum lias di vent.
Ique modis essi verum ipitatem
inctat et andis seriore illant.Icium doluptatur? Busdanda que
ommolup tatust, corepelesti rentias quam volut doluptiat labore
ipisMolor si aut moluptatemos
autNim eum nat vent praeres
repe quod mod magnihit ut volecerovid que lit velique aliatios
eiuntotaquam consequ atemoles
sequo et et rectios invella tiorere
ommod qui reptati nctur, ommo
ex et quae peruptas alique soluptas este comnisit dit audaeca

Torre-romeu també tindrà cavalcada
Una desena d’entitats del barri participaran a la rua de Ses Majestats
A.G.

C

om cada any els Reis
Mags arribaran a totes
les cases de Sabadell,
sense excepció. Perquè no es perdin i puguin ser a tot arreu, el barri de Torre-romeu ha organitzat
la cavalcada reial que es celebrarà
la vesprada del dia 5 de gener. La
rua començarà al polígon de Can
Roqueta i recorrerà el barri fins a

l’altre extrem fins a la plaça Dolores Ibárruri. En total una desena
d’entitats del barri de Torre-romeu participen en l’organització
del certamen que cada any agrupa centenars de persones durant
el recorregut. Gent del Barri, Centro Cultural, l’AAVV, els equips
de futbol, la mesquita del barri
o els comerciants s’impliquen en
aquest esdeveniment. “Jo ja he
perdut el compte dels anys que fa

que vam començar”, explica Manuel Moya, president de l’Associació de Veïns de Torre-romeu. Els

caramels que es llançaran durant
la cavalcada els han comprat l’associació veïnal, els comerços de
la ciutat així com algunes entitats
bancàries. “Podríem tenir entre
400 i 500 kg.”, confessa Moya.
Ara només queda confirmar una
cosa, l’hora de sortida. Moya reconeix que l’hora fixada era les
17:30, però potser es canvia perquè la policia municipal pugui garantir la cobertura de la rua.
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CIUTAT

Els infants sabadellencs es
debaten entre les últimes
joguines del mercat i els
jocs més tradicionals
Les Bellies són les joguines més demanades tot i que també
augmenta la petició de jocs com el Monopoly o el Cluedo

HELENA MOLIST
@HELENMOLIST

E

ls Reis Mags de l’Orient
van rebent aquests dies les cartes de tots els
infants sabadellencs que ja van
demanant les seves joguines. Un
dels grans clàssics del Nadal és
saber quina és la joguina més
reclamada pels nens i nenes,
i Ràdio Sabadell ho ha volgut
descobrir de primera mà. Des
de Jar Toys han informat que
Ses Majestats, en el seu pas per

la botiga per començar a encarregar joguines pels infants de la
ciutat, han esgotat les reserves
de les Bellies, unes nines interactives que compten amb un
canal de Youtube propi on expliquen les seves aventures. Silvia
Garcia, gerent de Jar Toys Sabadell, explica que ningú s’esperava aquest èxit. De fet, ni el propi
fabricant va preveure aquestes
vendes: “Es podrien haver venut
moltes més, però els fabricants
ha fet molt curt”, comenta.
Una de les altres grans sor-

El Cluedo de Harry Potter és una de
les estrelles d’aquest any | Oficial

preses per als responsables de
Jar Toys ha sigut la gran deman-

da de la comissaria de policia de
les nines Pin i Pon. Però des de
la mateixa botiga asseguren que
els Reis Mags també han escollit
jocs tradicionals. La gerent explica que enguany, jocs clàssics
com ara el Monopoly o el Cluedo també han entrat al podi dels
més demandats gràcies a unes
versions actualitzades d’aquests
jocs: el Monopoly Tramposo i el
Cluedo de Harry Potter.
Des de la botiga Afizonia, venedors de joguines més educatives, expliquen que els productes

El Monopoly
o el Cluedo es
resisteixen a les
últimes novetats
que els Reis més van reclamar
van ser els puzzles de la Viana i
Los Increíbles, dues pel·lícules
d’animació que van recaptar
molts diners durant el seu pas
per les cartelleres i que ara repeteixen èxit a les llars sabadellenques.
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CIUTAT

Les activitats de Nadal arriben
a tots els barris de la ciutat
Aquest cap de setmana i fins al dia de Nadal hi ha programades més
d’una vintena d’activitats fora del centre de Sabadell

Tions gegants,
cantades de nadales
o fires solidàries
ompliran la ciutat

PERE GALLIFA
@PERE_GALLIFA

C

omençant pel sud de la
ciutat, aquesta tarda a
dos quarts de sis, arriba
el Pare Noel a la plaça de la Creu
de Barberà. Un acte que atraurà la
canalla i els seus familiars també
demà de deu del matí a quatre de
la tarda i diumenge a partir de les
deu del matí. Aquesta tarda, a les
quatre, també hi haurà una cantada de nadales amb els infants
de la Llar d’Infants Esclop, que
farà ambient al Mercat de la Creu
Alta mentre es reparteix xocolata desfeta per fer passar el fred.
Mentrestant, al barri de Gràcia, hi
haurà un concert dels Músics de
Gràcia al centre cívic des de dos

El Nadal també es viu als

quarts de sis. Qui tampoc renuncia a celebrar el Nadal és el veïnat
de Sol i Padrís, que ha organitzat
un tió gegant a dos quarts de sis al
Centre Cívic de Sant Oleguer, una
activitat que mitja hora més tard
també arrenca al mateix equipament de Torre-romeu, en aquest

cas, amb una disco-jove al finalitzar per allargar la festa.
Dissabte al matí, des de dos
quarts d’onze, hi haurà activitats
infantils a plaça de Còrdova de
Can Llong, un espai que a les onze rebrà el tió gegant. A la mateixa
hora, però, a l’altra punta de la ciu-

barris | Roger Benet

tat, a la Creu de Barberà, hi haurà
contes de Nadal i d’amistat. Una
de les activitats destacades del dia
serà l’encesa de llum als Merinals,
que es durà a terme de cinc a vuit
i on hi participen nombroses enti-

tats de la zona. A les sis, a la plaça
Creu Alta apareixerà el diable Flama per anunciar el cagatió que tindrà lloc diumenge a les sis amb el
tradicional Quinto-Pongo dels Diables de la Creu Alta a continuació.
Abans, però, diumenge durant tot
el matí hi haurà activitats de Nadal
a l’escola Juan Ramón Jiménez, al
barri del Poblenou. Un espai on a les
onze arribarà el tió gegant i que durant tot el dia acollirà una fira nadalenca solidària i un quinto familiar.
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CULTURA

Nadal a ritme de Bizet,
Xostakòvitx i Strauss
La Simfònica del Vallès torna a La Faràndula amb
el tradicional Festival de Valsos i Danses

També hi haurà una
convidada de luxe,
la mezzosoprano
Anna Alàs, qui a
més és la dona
de Etxebarría

ALEIX GRAELL
@ALEIXGNN

L

’Orquestra Simfònica del
Vallès acabarà l’any amb
ritme. Per trentè any consecutiu, l’orquestra sabadellenca
presenta un repertori per acabar
l’any que inclou temes de George Bizet, l’autor de Carmen,
Eduard Tolrà, el compositor rus
Dmitri Xostakòvitx o Richard
Strauss amb el seu immortal
Danubi Blau. En total, el recital
es repetirà deu vegades en nou
ciutats catalanes, entre les quals
Sabadell, on el concert es farà
a La Faràndula els dies 29 i 30
de desembre. “Sí que busquem
peces tradicionals que tots re-

En total, el recital
es repetirà deu
vegades en nou
ciutats catalanes,
entre les quals
Sabadell
Cartell del festival d’enguany | Oficial

coneixem del concert de la Filarmònica de Viena amb altres
peces que no són tant conegudes,
tot el que fem al concert és un
gran èxit darrera de l’altre”, explica Diego Martín-Etxebarría,
director del recital., Etxebarría
viu i treballa a Alemanya i ve per

col·laborar amb l’OSV després de
fer una primera incursió amb la
Simfònica. La proposta va sortir
del violinista Jordi Cos. Serà un
festival que inclou l’Obertura
als Inferns, d’Offenbach, Aragonesa i Habanera, de la suite
de Carmen, el Vals número 2 de
Xostakòvitx, Una voce poco fa de

Rossini o el Danubi Blau. “Només amb l’intercanvi de mails, ja
veus que aquest és un dels programes emblemàtics -creu el director-, el repetim deu vegades,
és evident l’èxit que té el format.”
A més, també hi haurà una convidada de luxe, la mezzosoprano

Anna Alàs, qui a més és la dona
de Etxebarría. “Fa que sigui molt
entranyable, fins i tot la meva família des del País Basc o Santander vindran per veure el recital,
el to festiu el compartirem tots”,
apunta el director.
És possible que l’OSV sigui
el nostre referent català de la
Filarmònica de Viena que cada
any fa el concert d’any nou i es
pot veure per la televisió de mig
món. Etxebarría creu que és un
bon format per iniciar-se a la
música clàssica i defensa que
per acostar-se a la clàssica no cal
tenir cap coneixement habitual.
“El que sí que entenc és que ara
estem acostumats a cançons de
tres o quatre minuts, quan van
estrenar Bohemian Rapshody es
pensava que no l’escoltaria ningú
perquè durava més de cinc minuts... si això sembla massa llarga imagina’t amb una simfonia
de quaranta minuts.” Aquest és
un concert de peces curtes, cosa
que encara el converteix en ideal
per començar.

La Vie
Bohème serà
el Nadal de
La Joventut
de La
Faràndula

La Vie Bohème serà el
Nadal de La Joventut de La
Faràndula | Roger Benet

A.G.

D

esprés de presentar les
comèdies
Mentiders
i Qui talla el bacallà,
La Joventut de La Faràndula ha
apostat per porta a escena un musical basat en Rent i La Bohème,
l’òpera de Giacomo Puccini. La
Vie Bohème se situa a Nova York
on un grup de joves artistes es troben que no poden pagar ni el lloguer durant els anys noranta amb
la Sida com una amenaça que els
sobrevola constantment. “El títol feia anys que em rondava pel
cap, a part de ser un dels primers
musicals que vaig veure, és pels
temes que toca que ara em toquen de prop com la precarietat”,
ha explicat al programa Amunt el
teló, Alba Collado, directora del
muntatge. De fet, aquesta obra
és l’estrena com a directora de
Collado que n’ha fet l’adaptació.
L’argument i la banda sonora
es mantenen del musical Rent,
però hi ha canvis, sobretot en la
dramatúrgia i una posada en escena actualitzada. El repartiment
inclou a molt noms conegut dels
farandulers com en Xavi Clapés,
l’Alba Grau o el Marc Solé.
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NADAL ALS MERCATS

ELS PASTORETS
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ROGER BENET (@ROGERBR21)
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Estat de
Xoc arriba
al Teatre
Sant Vicenç
per fer-lo
embogir

Escurxelles Bimbalades
d’Il·lús Teatre a l’Urpí
La companyia liderada per Jordi Fité oferirà vuit funcions
i a hores d’ara, ja s’han venut 350 entrades

NÚRIA GARCÍA
@NGARCIAMATAS

Estat de Xoc aterra al
Sant Vicenç | Oficial

HELENA MOLIST
@HELENMOLIST

E

l Teatre Sant Vicenç estrena aquesta temporada de Nadal la comèdia
d’embolics Estat de Xoc. En
aquesta obra ens trobarem amb
un doctor molt reputat, que de
cop entra a la seva vida una antiga amant que li presenta una filla
seva. A partir d’aquí haurà d’intentar mantenir l’equilibri entre
la seva vida professional i compaginar-la amb l’entrada a la seva
vida d’una filla biològica a qui no
vol conèixer. Jordi Amat, director
de la peça, ha volgut defugir dels
tòpics que envolten aquest gènere i ha assegurat que, “marxa una
mica del típic vodevil d’embolics
de Madrid, de dones, amants i no
amants. Però tampoc és la comèdia típica de quatre pallassades.
Pretenem que la situació en sí
mateixa pugui fer gràcia”. Estat
de Xoc és una creació original,
que assegura que s’ha inspirat
amb “idees d’aquí d’allà, veus una
pel·lícula o una obra. Agafes idees
i fas un maxambrat de tot plegat.
Ho vas muntant una mica a trossos, amb idees que vas agafant”.

CULTURA

L

a companyia Il·lús Teatre
estrena demà dissabte (22
h) a la Cava Urpí el tradicional cabaret literari que des de
fa més de dues dècades Jordi Fité, creador del grup, prepara per
Nadal. La producció d’enguany
es titula Escurxelles Bimbalades
i es un còctel que inclou humor,
música, reflexió, esquetxos, monòlegs, poemes i cançons. Fité ha
explicat que treballa en els textos
que inclourà en el muntatge definitiu durant tot l’any perquè poden ser des d’un retall de premsa

a les paraules d’algun personatge
il•lustre. El director de l’obra ha
posat l’exemple d’un discurs de
l’escriptor Federico García-Lorca que el va copsar i que no va
dubtar en introduir-lo al cabaret
d’aquest any: “El va fer un dia que
va inaugurar una biblioteca i parla de la importància que tenen els
llibres per fer feliç la gent, però
també per despertar-los l’interès
per saber coses i sortir de la maquinària de l’Estat.
Per aquest espectacle, Jordi Fité torna a acompanyar-se dels actors habituals i que des de fa anys
participen en els seus cabarets literaris. Són Santi Ricart, Jep Bar-

Escurxelles Bimbalades arriba
a la Cava Urpí | Oficial

celó, Montse Vidal i Carles Prats.
També hi hauran quatre músics:
Marina Prades (veu), Oriol Padrós (guitarra), Guillem Barceló
(bateria) i Jan Fité (director mu-

La companyia
AlGalliner torna
per Nadal
AlGalliner torna per celebrar els
seus quinze anys de vida | Oficial

PERE GALLIFA
@PERE_GALLIFA

L

a companyia teatral AlGalliner es retroba dalt de
l’escenari després de quatre
anys. Serà amb la comèdia d’Anthony Nelson La nit just abans de
Nadal que s’estrena avui a la nit.
Com explica un dels membres originals del grup, Albert Gonzàlez,

“la vam llegir i ens va agradar la
història. Tot i que no puc explicar
gaire l’argument, perquè desvetllaria una de les sorpreses de l’obra,
passa la nit de Nadal, quan un personatge misteriós entra a un basar
oriental i comencen a passar tot de
coses estranyes”. Gonzàlez estarà
acompanyat, dalt de l’escenari i a
la direcció, per dos altres membres
fundadors d’AlGalliner, Marc Rius

i Òscar Castellví (el quart és Xavi
Salavert), i per l’actriu de la companyia La Cítrica, Montse Folgado.
Amb aquesta obra, la companyia celebrarà els seus quinze anys
de vida: “Per casualitats de la vida
teníem les dates disponibles per
fer un muntatge junts i ens ho hem
pres com això, una celebració dels
quinze anys de la companyia”, ha

sical). Tots ells porten únicament
un mes assajant el muntatge, però el director diu que el poc temps
per preparar-ho no influeix en el
resultat final: “Quan tinc el guió
més o menys tancat, els presento
el text i assagem durant unes sis
setmanes. Ells ja saben de què va.
El procés és curt, però intens”.
Per tercer any consecutiu, Illús Teatre s’instal·larà a partir de
demà a la Cava Urpí, la sala d’espectacles del carrer Sant Maties.
Jordi Fité està satisfet de com
ha acollit el públic sabadellenc el
nou emplaçament, tot i que per al
director l’escenari és més petit del
que seria desitjable.

explicat González. L’obra es podrà
veure els divendres, dissabtes i diumenges d’aquesta setmana i la que
ve, així com el dia 30 de desembre a
dos quarts de deu de la nit a l’Espai
Àgora de Sant Oleguer. Té un preu
de quinze euros amb consumició inclosa. “Com que és una obra
ideal per festes de Nadal, no ens
hem plantejat moure-la”, però és
probable que AlGalliner s’animi a
muntar un altre espectacle teatral.
“Tenim coses al cap, algun text que
estem pensant si el tirem endavant,
però no tenim res tancat”, ha conclòs González.
Si esteu interessants en veure
aquesta obra, es poden reservar les
entrades per whatsapp o sms al telèfon 609 790 176.
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AGENDA
DESEMBRE 2018
Kedades per teixir.
Cada divendres a
les 17.30h. Biblioteca
de La Serra

Activitats Espai Natura
Fundació Sabadell
1859. Diumenges
(excepte agost).
Masia de Can Deu

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

Davant l’estat islàmic.
Lluita peshmerga i
població civil. Fins el 17
de març. Espai Cultura
Fundació Sabadell 1859

Aula oberta de
dibuix (treball amb
artistes). Fins el
28 de març. Escola
Municipal d’Art Illa

Exposició de figures
de caganers i pastors.
fins el diumenge 6 de
gener. Casal Pere Quart

Història del cinema
a Sabadell. fins el
17 de març. Espai
Cultura Fundació
Sabadell 1859

La nit just abans de
Nadal. Al Galliner.
21, 22, 23, 27, 28, 29
i 30 de desembre.
Espai Cultural Àgora
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El Sabadell
tanca el 2018
amb una
visita inèdita
a Ejea

ESPORTS

Llum verda al
projecte de Calzada
El 57% de la Junta valida l’Operació Acordió
mentre l’expresident, Antoni Reguant, anuncia
que impugnarà els acords aprovats

Óscar Rubio lluitant una pilota

ADRIÁN ARROYO
@ADRIAN_ARROYO

davant l’Alcoyano | Críspulo Díaz

A.A.

L

’últim partit del 2018
portarà demà (17h) el
Centre d’Esports a un
terreny de joc que no coneix. Per
primer cop els arlequinats visitaran la S.D. Ejea de l’exarlequinat Guillermo Romo, conjunt
aragonès que enguany s’estrena
a la Segona B i que marca la promoció de permanència. Després
de la derrota contra l’Alcoyano
(0-1), els de Toni Seligrat necessiten un resultat favorable per
escurçar els sis punts de diferència respecte el play-off. “Haurem de sumar a Ejea el que se’ns
ha escapat a casa. Sabem que

Els de Toni Seligrat
necessiten puntuar
per escurçar la
diferència respecte
el play-off
serà difícil perquè allà ells són
durs, però hauran de pagar els
plats trencats de l’últim partit”,
ha dit Adri Cuevas, migcampista
arlequinat.
“És un partit molt important
per la classificació i perquè és
l’últim abans de l’aturada nadalenca i mai és el mateix marxar
perdent que fer-ho guanyant”,
afegeix el punta Arturo. Néstor
Querol es perdrà el compromís
per sanció i Édgar és dubte per
lesió. Tot i ser un camp sintètic,
les dimensions són més grans
que no pas d’altres com el de
l’Ebro. Antonio Domínguez, futbolista arlequinat, està convençut que donaran la cara allà: “Si
volem estar a dalt hem de guanyar a tot arreu, ja sigui al camp
de l’Ejea o al de l’Hércules. A
més, tenim jugadors per poder
fer-ho als dos llocs”.

L

a Junta General Extraordinària del Centre d’Esports va aprovar dimecres
la devaluació de les accions de la
societat de 60 a tres euros i una
posterior ampliació de capital
de 900.000. És un pas més dins
l’estratègia de l’actual president,
Esteve Calzada, per incorporar
nous inversors que garanteixin
la viabilitat econòmica del club.
Després de posar-se al dia al Registre Mercantil i complir amb els
requisits indispensables per dur
a terme l’anomenada Operació
Acordió, aquesta va obtenir el vistiplau de Calzada, la Fundació de
l’Esport Sabadellenc i al voltant
d’un 8% d’accionistes minoritaris. “Si no hagués tirat endavant,
el club acabaria desapareixent. Si
l’entitat té un gran accionista, és
més fàcil que pugui entrar un nou
inversor”, explica Calzada, que
està en negociacions amb grups
estrangers que podrien involucrar-se en aquesta ampliació.
La trobada d’accionistes va servir també per exposar en públic
les notòries discrepàncies entre
Calzada i l’expresident, Antoni
Reguant, que ha anunciat que im-

Esteve Calzada presidint la taula durant
la Junta de dimecres | Roger Benet

“Volem tenir un percentatge
sòlid d’accions perquè sinó és
impossible seure amb inversors
i que vulguin entrar. És un miracle estar
així i si mirés per mi, ja hauria plegat. Aquest
club ara té més valor que fa un any i mig”,
resumeix Esteve Calzada que va rebre vora
del 57% dels vots i el suport de totes les veus
demanades excepte la d’Antoni Reguant.

L’expresident Reguant anunciant que impugnarà
el resultat de la Junta | Roger Benet

pugnarà la Junta. “L’ampliació és
necessària però ens genera dubtes.
Per què és de 900.000 euros si se’n
necessiten més? L’operació està
feta perquè Calzada aconsegueixi
el 80% de les accions”, va replicar
Reguant. Els dos últims presidents
de l’entitat acabaran resolent probablement davant d’un jutge les
seves diferències sobre l’acord de
compravenda signat.
La sala de premsa Miguel Quereda va quedar petita per acollir
aquesta Junta a la qual estava
representat més del 87% de l’accionariat. Una de les figures claus
per a l’aprovació dels punts a l’ordre del dia era la Fundació, representada per la regidora d’esports.
“Que cadascú defensi els seus interessos on toqui, aquí estem votant
a favor perquè la continuïtat del
Sabadell és una qüestió de ciutat”,
deia Marisol Martínez. Una altra
de les veus autoritzades que va
demanar la paraula va ser l’expresident Joan Soteras: “Demano el
sí perquè proposen una cosa bona
per al club. Qui cregui que no ha
tingut molt de temps per arreglarho i no ho ha fet”. Els actuals accionistes tindran prioritat a l’hora
d’adquirir nous crèdits a l’ampliació de capital aprovada.
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ESPORTS

L’últim bany d’Erika Villaécija
com a professional
La nedadora del Club Natació Sabadell posarà la cirereta a una
carrera esportiva de 16 anys a la Copa de Clubs de Gijón

PAU VITURI
@PAUVITURI

E

l passat 5 de novembre,
Erika Villaécija va anunciar la seva retirada de
les piscines. Als seus 34 anys, la
nedadora del Club Natació Sabadell posava el punt final a la
seva carrera per centrar-se en el
món laboral i en la seva empresa de coaching per a esportistes.
El seu primer bany de masses el
va rebre a mitjans del mes passat en el Campionat d’Espanya
de piscina curta celebrat a les
instal•lacions de la Nova Escullera. El segon i definitiu serà des
d’avui i fins diumenge a la 28a
edició de la Copa de Clubs que es
disputa a Gijón, i on Villaécija re-

presentarà els colors del Natació
Sabadell.
Serà la darrera funció d’una esportista que passarà a la història
com una de les millors nedadores
del panorama espanyol. En el seu
palmarès, 21 medalles internacionals, la majoria a la prova on sempre ha destacat: els 800 lliures.
En aquesta disciplina, Villaécija
s’ha proclamat campiona mundial i europea de piscina curta, i
campiona europea en piscina de
50 metres, on també es va penjar
l’or en el relleu 4x200 lliures. La
barcelonina pot presumir d’haver
participat a quatre Jocs Olímpics
-Atenes, Pequín, Londres i Río- i
de ser la plusmarquista nacional
dels 1.500 metres. Un cop es retiri, Villaécija seguirà vinculada

Un cop es retiri,
Villaécija seguirà
vinculada a Can
Llong entrenant
els benjamins
del Club

Villaécija s’acomiada de la

a Can Llong entrenant els benjamins del Club.
L’altre gran atractiu a Gijón
serà la presència de les dues nedadores del Natació Sabadell que
van estar presents al Mundial

natació professional aquest
cap de setmana | Arxiu RS

de piscina curta de Hangzhou
(Xina). Catalina Corró i Marina
Garcia van signar un paper nota-

ble dins d’un balanç pobre de la
selecció amb només tres finals.
Corró va ser setena en els 400
estils i Garcia, vuitena en els 200
braça. Una posició molt meritòria tenint en compte que nou dies
abans va haver de ser intervinguda d’urgència després d’empassar-se un os de pollastre mentre
sopava.
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Miguel Ángel
Van Waarde,
30 anys
esperant
veure a
River
Aquest argentí, tot
i que sabadellenc
d’adopció, va
veure el seu
equip guanyar
la Libertadores

ESPORTS

El palista Jordi
Morales és l’estrella
paralímpica del 2018
La gala ITTF Stars celebrada a Incheon (Corea del Sud), el passat 12
de desembre, va premiar Morales com a millor jugador de l’any

Morales, ja pensa
en el següent
gran repte, que
no és altre que els
Jocs de Tòquio

Van Waarde a les portes del
Santiago Bernabéu | Cedida

M.P.
Morales, lluint orgullós a la

L

a final més llarga de la
història del futbol va
acabar amb River Plate
proclamant-se campió de la Copa Libertadores contra l’etern
rival, Boca Juniors. Després que
uns greus incidents obliguessin
a suspendre el duel de tornada
que s’havia de jugar al Monumental, l’enfrontament finalment es va disputar al Santiago
Bernabéu. El partit d’anada, jugat a La Bombonera, havia finalitzat amb empat (2-2). Per tant,
tot s’havia de decidir en el duel
de tornada a la ciutat madrilenya. Coses del destí, la circumstància accidental va permetre
que a l’estadi blanc hi hagués,
entre altres, un argentí que fa
més de deu anys que viu a Sabadell, i és assidu a la Nova Creu
Alta, Miguel Ángel Van Waarde.
Un aficionat de River que feia
gairebé tres dècades que no veia jugar en directe el seu equip
de l’ànima. “És una experiència
que podré explicar als meus nets
d’aquí a uns anys”, confessa.
Una festa completa per a Van
Waarde, ja que River va guanyar
el partit (3-1) i es va endur la seva quarta Libertadores. “Em van
caure les llàgrimes, no podia
creure el que estava vivint i veient”, conclou aquest arlequinat
amb cor de River.

MARC PIJUAN
@MARCPIJUAN

L

a Federació Internacional d’aquest esport va reconèixer així la gran temporada feta pel palista i director
tècnic de la secció de tennis
taula del Club Natació Sabadell.
Un Morales que confessava, en
declaracions a l’Hotel Suís de

Ràdio Sabadell, que aquest premi el guardarà com un dels tres
millors records de la seva vida.
“Hi ha coses que són increïbles.
El moment d’aconseguir una
victòria, el que et dona ja és una
passada, però reconeixements
com aquest estan a l’abast de
poques persones i es donen en
poques ocasions”, i afegia que
tenia esperances d’endur-se el

gala de la ITTF | Oficial

guardó, “els paralímpics estem
acostumats a veure els millors
esportistes del nostre esport
per la televisió. Només ser aquí
ja era increïble, però em veia
favorit perquè el meu triomf al
Mundial va ser una sorpresa”.
El palista d’Esparreguera recordava el que li ha costat arribar

al més alt del tennis taula mundial: “Fa dos anys vaig patir la
pitjor experiència de la meva
carrera quan vaig perdre el partit pel bronze als Jocs Paralímpics de Rio 2016. Ara vull compartir aquest premi amb tota la
gent que, en aquell moment, em
van empènyer a seguir lluitant
perquè continués amb els meus
somnis”. Morales, amb un or
mundial al sarró aconseguit a
Eslovènia, ja pensa en el següent
gran repte, que no és altre que
els Jocs de Tòquio. “La gran fita
és Tòquio, serà espectacular, però queda més d’un any i pel mig
tinc moltes competicions, sigui
en l’àmbit de clubs o seleccions,
així que cal anar pas a pas”. Amb
aquest premi Jordi Morales tanca un 2018 per emmarcar.

Iker Pajares tanca
el 2018 amb
títol a Miami
M.P.

I

ker Pajares ha acomiadat el
2018 amb una victòria al Florida Open Memorial Betty Griffin
(Miami). El jugador d’esquaix sabadellenc arribava a la ciutat nordamericana com a cap de sèrie número 2 del torneig. Pajares va fer
valdre el seu rànquing per plantarse a la final i allà derrotar al màxim
favorit al torneig, l’anglès Richie
Fallows (1), per 3-1. Aquest títol és
el vuitè trofeu com a jugador pro-

fessional del Malibú Esportiu. El
sabadellenc admet, tot i el triomf,
que la seva participació va ser un
punt irregular. “Estic molt content
per haver acabat la primera part de
la temporada amb un títol que em
farà pujar posicions al rànquing
mundial. Ha estat un campionat
amb alts i baixos. M’he trobat molt
bé físicament, però m’ha fallat una
mica la part tècnica, on no m’he
vist massa bé. Estic satisfet per
com he pogut tirar endavant el torneig”, afegeix.

Pajares acomiada el 2018

Pajares és el número 65 del
món, a l’espera de la nova actualització del rànquing, i el tercer
espanyol rere Borja Golán i Edmon López. “A Miami tenia rivals
molt perillosos de l’Índia, Egipte
i un parell d’anglesos que tampoc
em feien gràcia. Hi havia molt de
verí, però he pogut guanyar tots els
partits. Sigui amb millors o pitjors
sensacions, una victòria és una
victòria”, valora el jugador sabadellenc. Després de passar el Nadal a

amb un nou títol | Cedida

casa, el flamant guanyador a Florida disputarà a principis de gener el
CCI International Open de Mumbai a l’Índia i a finals del mateix
mes prendrà part del The Suburban Collection Motor City Open a
Detroit. Dos campionats amb una
dotació econòmica més alta que no
pas el de Miami i que enfrontarà a
Iker Pajares amb els millors jugadors del món d’esquaix.
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ESPORTS

La Cap d’Any Race supera
el mig miler d’inscrits

Aleix
Gómez,
amb un peu
al Mundial
d’handbol

La creació de la Fira del Corredor i les curses infantils són les
gran novetats d’una cursa de 5km que manté l’essència

Aleix Gómez té molts números

PAU VITURI
@PAUVITURI

P

oc a poc es van coneixent més detalls de la
Cap d’Any Race, la cursa
del 31 de desembre que ja escalfa
motors de cara a la seva primera
edició amb aquesta nova denominació, agafant així el relleu de
La Nostra. L’esperit no ha variat:
un recorregut de cinc quilòmetres
amb sortida a les 17h a la plaça de
la Creu Alta i arribada en el mateix punt. Però tot el que l’envolta
serà ben diferent. D’entrada, perquè el pressupost s’ha augmentat
en un 33% respecte a l’edició de
l’any passat. “S’ha invertit en una
samarreta tècnica amb la major qualitat possible del mercat

Muñío és la cara visible de la

i també en fer viure una experiència que va més enllà del dia
31”, avançava a l’Hotel Suís Aleix
Muñío, director de la cursa.
En aquest sentit, una de les
novetats serà la presència de

cursa d’enguany | Roger Benet

la Fira del Corredor des del 29
fins al mateix 31 de desembre a
la Pista Coberta d’Atletisme: “Hi
haurà inflables per als més pe-

tits, DJ, masterclass d’hipopressius, ioga, simulador de ciclisme,
sorteig de material... Busquem
crear un espai de convivència
que sigui un valor afegit per a la
cursa”. La segona gran novetat
serà la introducció de les curses
infantils per edats.
El nombre d’atletes que hi
participaran va al mateix ritme
que l’any passat. Actualment hi
ha més de 550, però s’espera un
repunt important durant aquesta
setmana. “Ens bellugarem entre
les 1.800 i les 2.000 persones,
que són els que necessitem per fer
front al pressupost que cal per tenir un transatlàntic com aquest”,
assegurava Muñío. El preu de la
inscripció és de 12 euros i es pot
realitzar fins al dia 28 a les 23:59h.

de ser al Mundial | FCB

P.V.

E

l sabadellenc Aleix Gómez és la gran novetat
de la llista de dinou jugadors que ha facilitat el seleccionador espanyol d’handbol,
Jordi Ribera, per començar a
preparar el Mundial que es disputarà del 10 al 27 de gener a
Alemanya i Dinamarca. Amb
només 21 anys, l’extrem dret del
FC Barcelona format a la pedrera de l’OAR Gràcia podria disputar el seu primer gran campionat
amb els coneguts ‘Hispanos’. La
llista final de Ribera es farà pública quan la selecció finalitzi un
torneig a Palència el 5 de gener.
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Salsitxes
Paradís
salpebre
l’antena
de Ràdio
Sabadell

El Salsitxes Paradís el protagonista

RÀDIO SABADELL

Ai! Si John
Kennedy Toole
aixequés el cap...
Salsitxes Paradís és el programa de música
de Ràdio Sabadell que es cuina en una
paradeta ambulant de salsitxes

aquests dies | Cedida

P.D.

E

ls dies 24, 25 i 26 de desembre el programa de
música negra de l’emissora farà una trilogia de capítols
englobada sota el nom funkypèdia. La fórmula no té cap secret:
es tracta de buscar un grup significatiu per a cada lletra, i a
partir d’aquí hi ha tres dies per
repassar tot l’abecedari sencer;
lletra A, lletra B, lletra C, fins
a arribar a la Z. Aquest diccionari de la música funk donarà
una bona base a tots aquells que
vulguin saber quines contribucions destacades han donat els
diferents grups en el conjunt de
la història musical d’aquest gènere. Com en tota repassada alfabètica, l’esforç estarà a trobar
qui representi la W, per exemple, i de l’altra banda, a qui es
deixa fora en lletres molt representades, com ara la M.
El dia 31, a la nit de Cap d’Any,
Salsitxes Paradís farà una repassada de les millors cançons del
2018 segons el criteri selectiu del
programa. Aquest format ja es
va provar l’any passat, i va tenir
una bona acceptació. I en aquesta edició, com a novetat, Aleix
Graell i Ot Burgaya intentaran
que els mateixos artistes, que són
els autors de les cançons, enviïn
un missatge per poder ser radiat
felicitant el nou any a l’audiència
de Ràdio Sabadell. La nit de Reis,
el dia 5 de gener, es prepara un
regal que ha d’anar passant per
diferents mans fins a arribar a
l’artista escollit com a objectiu
pels membres del programa.
Aquest reguitzell d’emissions de
Salsitxes Paradís seran un bon
punt de recàrrega per posar-se
al dia i participar, al llarg de l’any
que ha de començar, en algun
especial en directe que obtingui
un èxit similar, per exemple, a
l’especial Música a la Teulada!
celebrat al Terrat Urpí.

PAU DURAN
@PAUDURANIDEHARO

L

a conjura dels necis (A
confederacy of dunces)
és una novel•la de John
Kennedy Toole, publicada pòstumament el 1980 i guanyadora
del Pulitzer el 1981. Narra la vida
d’Ignatius J. Reilly, un ésser inadaptat i anacrònic. És anacrònic
un programa de música negra a
Sabadell? Responeu-vos vosaltres

El bressol dels
estils musicals que
sonen al programa
és Nova Orleans

mateixos aquesta pregunta després d’escoltar l’espai.
A l’obra, que també trobareu
traduïda al català com Una confabulació d’imbècils, en l’edició d’Anagrama, el protagonista
porta una paradeta ambulant de
salsitxes en un dels capítols més

Aleix Graell i Ot Burgaya

divertits d’aquesta peça considerada mestra de l’humor literari.
I el nom d’aquesta paradeta el
dona també a l’espai musical que
ens ocupa. “Poca gent n’ha agafat
la referència”, reconeix Ot Burgaya, un dels seus directors. L’altre, el radiofonista Aleix Graell,
explica que, donat que el bressol
dels estils musicals que sonen al
programa és Nova Orleans, tenia
molt de sentit buscar un nom que

connectés d’alguna manera simbòlica amb aquest espai geogràfic
que es relaciona amb el soul, el
funky, rhythm and blues.
Ambdós directors es van conèixer l’any 2010 a Barcelona,
en un concert, com no podia ser
d’una altra manera, de música
negra, en un festival que va tenir
la dissort de celebrar-se només
en una ocasió: Blacksoulona.
D’allò, els va quedar un pòsit que

capitanegen el Salsitxes Paradís
de Ràdio Sabadell| Roger Benet

necessitava sortir. Amb referències radiofòniques com ara El
sótano, de RNE3, la passió per
compartir la música que els agrada va fer la resta. “El consumidor
de música negra sempre troba la
seva dosi”, assegura Graell. No
en va, és un nínxol molt concret, i
segurament qui no la segueixi ac-

Graell: “El
consumidor de
música negra
sempre troba
la seva dosi”

Graell i Burgaya es van conèixer en
un festival a Barcelona | Cedida

tivament, no sabrà que se’n fa de
molt bona i molt a prop. Burgaya
assegura que “com a fan, has
d’anar a buscar-la, i entretenirte a veure què fan, a on ho fan,
quines són les novetats”. A tall
d’exemple, Aleix Graell comenta
que en els dos millors concerts
que s’han fet del gènere a prop
nostre al llarg del 2018, el públic
assistent no superava la trentena
de persones.
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El llibre Obert: Ya.
Nunca de Grassa
Toro i Cecilia
Moreno (editorial
A Buen Paso)
ESPERANÇA CASTRO,
@LIBRERIODLPLATA

S

DEL

CLUB DE LECTURA “ILUSTRADOS”

i t’agrada perdre’t entre pàgines de llibres
i descobreixes Ya. Nunca; et convido que
t’aturis. Si encara no ha coincidit la teva mirada i la seva portada; et suggereixo que la busquis.
En qualsevol cas, cal acostar-s’hi a les seves pàgines
amb una mica de temps, mirada curiosa i ànim de
deixar-se sorprendre. Al cap i a la fi com amb tot
allò que val la pena.
Tenint a les mans aquest àlbum il·lustrat, he tingut la sensació de poder gaudir d’una interessant i
petita meravella, realment intergeneracional que
convida especialment a l’intercanvi, a compartir. És
un àlbum, un llibre alternatiu; Una aposta, proposta, invitació, suggeriment, experiència... Alternativa a l’avorriment, la superficialitat, al
pensament pla, la indiferència; a la percepció distorsionada del que pot ser la vivència
del món per part dels infants. El seu disseny gràfic, summament cuida’t, i les seves
originals il·lustracions, emergeixen d’un fons blanc que ajuda a centrar l’atenció en
unes formes arrodonides, mal·leables, sense arestes ni vèrtexs que ajuden en el camí,
no sempre fàcil, de la flexibilitat i l’acceptació de les interpretacions diverses d’infants i
adults. Colors, formes i relleus sintetitzen i expressen alhora la consciència i la reflexió
de realitats vitals com el pas irreversible del temps i de nosaltres mateixos a través de
situacions que desperten la sorpresa, la imaginació, l’observació, la conversa, el silenci... Utilitzant frases clares, curtes i molt concretes que permeten l’espai a la visió de
l’observador i el lector, tingui l’edat que tingui.
L’alternança entre situacions que mai es tornaran a donar a la vida d’una persona,
amb altres que inexorablement Ja s’han produït donen un sentit de realitat tangible,
veritable antídot contra la frustració. M’han seduït molt les seves pàgines; també m’han
suggerit com aquestes idees de realitats sense retorn, de finitud, fins i tot de mort alhora
poden generar noves consciències, noves realitats, nous fruits, noves vides. Si el compartiu amb fills, alumnes, infants, amics, parella, avis... Després ens podeu explicar la
vivència. Jo en tinc la meva però ja no us dic res més perquè si no mai serà una sorpresa!

BATECS

Fem Salut: La Unitat
d’Hospitalització
Domiciliària del Taulí
atén cada any entre
800 i 1.000 pacients
@PARCTAULI

L

a Unitat d’Hospitalització Domiciliària del Taulí,
en marxa des de fa 20
anys, atén entre 800 i
1.000 pacients anualment. El servei ofereix
una cinquantena de llits
virtuals, l’equivalent a
una planta del centre,
per atendre els pacients
que necessiten un tractament i seguiment de professionals sanitaris però no requereixen fer ús de les instal·lacions de l’hospital. Una desena d’infermeres i metges formen
part d’aquesta unitat, que juga un paper clau en moments de pics d’urgències, sobretot en l’atenció a pacients amb problemes respiratoris. “A la nostra unitat el pacient
d’urgències té preferència, a més dels pacients crònics d’hospitals de dia”, explica la
infermera del servei Eva Sánchez.
L’Hospitalització Domiciliària està pensada per als pacients estables, sense dolor, i pels quals no suposi un risc rebre el seguiment des de cas. L’ingrés és voluntari
i es dona el cas que els pacients joves i els cuidadors joves de persones grans són
els que l’accepten millor. En aquest sentit, Sánchez ha insistit que el servei ofert a
domicili és el mateix que el de l’hospital, encara que molts pacients no el vegin així.
“No et fan fora de l’hospital. T’estan oferint un tractament a casa. I darrere nostra
sempre està l’hospital i en cas de complicació tenim via directe amb els professionals. El pacient no marxa de l’hospital; canvia el llit de l’hospital pel de casa”, conclou Sánchez. Els professionals de la Unitat d’Hospitalització Domiciliària també
tenen una utilitat pedagògica. Segons van comprovar en un estudi realitzat de forma
conjunta amb altres hospitals catalans tenen una duplicitat de tractaments, sovint
perquè els pacients no són conscients de per què serveix cada un dels fàrmacs que
prenen. En aquest sentit, els professionals de l’hospitalització domiciliària poden
ajudar a assessorar els pacients.

COORDINADORA DELS ‘BATECS’: RAQUEL GARCÍA. @RAQUELPETITA
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Pel·lícula del dia: Nos
vemos allá arriba
(2017, francesa)
MARIA GRÀCIA OJEDA,
RUINA FILMS

RESPONSABLE

P

LA

rotagonitzada per: Albert Dupontel, Nahuel Pérez Biscayart
de “120 pulsaciones por minuto”,
Laurent Lafitte, Mélanie Thierry i d’altres
Albert Dupontel, actor, guionista i director però, que ell es defineix com un come-

diant que vol gaudir del teatre i l’escena, és
per això que no deixa de fer teatre, activitat
que compagina amb el cinema, ha treballat
de protagonista a pel·lícules com Dejad de
quererme, Odette, o La presa. Aquí Dupontel ens porta una història que ja va guanyar
el premi Goncourt del 2013 com a novel·la
de Pierre Lemaitre. Ens explica com era el
món després de la Gran Guerra, d’una ma-

nera original un pèl barroca i, plena de color. Dos homes tornen de les trinxeres amb
ferides emocionals i també físiques, han de
començar, han d’engegar de nou tot i que
no serà fàcil, la falta de recursos i aquella
França del 1919 desfeta però, amb optimisme i gent que feia servir la picaresca, per
tirar endavant. Els protagonistes tindran
una idea per venjar-se del món però, també per sobreviure. És un drama, i drama i
tragèdia, a vegades van junts! Pressupost i
imaginació igual a decorats i vestits meravellosos, visualment rica, bona fotografia,
una posada en escena fantàstica, fins i tot
poètica. Guanyadora de cinc premis César el 2017. Durada: 114 minuts El poder
de l’amistat i el saber que, sempre podem
començar una altra vegada, són els puntals
d’aquesta obra, Nos vemos allá arriba.

Tothom a taula: sarsuela
de peix i llamàntol
JOSEP MARIA PÁRRAGA,
@JOSEPPARRAGA

CUINER

Ingredients per 4 persones:
4 talls de rap, 4 talls de lluç, 2
llamàntols, 8 gambes vermelles
fresques, 1 calamar gran o 2 petits, un grapadet de cloïsses, uns
12 musclos, dos gots de brou de
peix, 1 ceba gran, 2 dents d’alls,
2 tomàquets madurs, 1 bon raig
de vi blanc,1 raig de brandi, sal
i pebre. 2 culleretes de pebre
vermell dolç.

Per la picada: un grapadet
d’avellanes, un grapadet d’ametlles, 5 dents d’alls, una mica de
julivert, 2 llesques de pa fregit, 2
galetes maria.
Elaboració:
Tallem el rap, el lluç i els calamars a rodanxes i els llamàntols a
trossos. En una cassola de ferro o
de fang, posarem oli i comencem
a sofregir el peix i el marisc, que
tindrem salat. Primer fregirem
el peix que tindrem enfarinat, el
farem uns 3 minuts. Una vegada

fet el peix el retirem i reservem.
Ara sofregim els calamars sense
enfarinar, deixem uns minuts i
retirem. Al mateix oli comencem
a sofregir les gambes, uns 2 minuts per cada costat, les retirem
i reservem. Després posarem els
caps dels llamàntol, afegim més
d’oli si és necessari i deixem que
es facin uns 10 minuts. Mentre
fregim el peix anem trinxant la
ceba, tallem els alls a rodanxes
i ratllem els tomàquets madurs.
Una vegada fregits els caps de
llamàntol, els retirem i comen-

cem a fer el sofregit. Posarem a
la mateixa cassola la ceba que
ja tenim trinxada, juntament
amb els alls tallats. Salpebrem i
deixem fer a foc lent fins que la
ceba estigui transparent. Mentre
anem fent la picada, posarem en
el morter o en una picadora, la
dent d’alls, el julivert, el pa fregit,
les galetes, el grapat d’avellanes
i ametlles. Salem i ho triturem.
Una vegada feta la ceba, afegim
el pebre vermell i ràpidament el
tomàquet ratllat, deixem fer uns

15 minuts, agafarà l’aspecte d’una melmelada. Passats
els 15 minuts afegim el gotet
de vi blanc, el de brandi, una
fulla de llorer i deixem que
l’alcohol s’evapori. Posem el
brou de peix que ja tindrem
calent i la picada. Afegim a la
cassola amb compte el peix,
i els calamars, deixem uns 5
minuts i afegim els caps dels
llamàntols, els trossos de llamàntol de la cua que tindrem
reservats, les gambes, els musclos que ja tindrem oberts i les
cloïsses. Tirem una mica de
julivert per sobre, tapem la
cassola i deixem fer xup a foc
lent, uns 5 minuts més sense
remenar la cassola solament
sacsejant-la, per evitar trencar
el peix. Passats els 5 minuts
apaguem el foc i a gaudir!

