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del Quart Cinturó

E

n un temps en què Sabadell ha centrat bona part del
debat en quin és el seu present, però, sobretot cap
a on apunta el seu futur com a ciutat, la confirmació
que el Servei Català de la Salut traslladarà l’àrea d’Oncologia pediàtrica del Taulí a Barcelona no és una bona notícia.
L’aixopluc argumental de l’administració catalana gira al
voltant que d’aquesta manera es concentrarà i, per tant, ha
de millorar l’atenció als malalts. I és que és aquí on realment
hem de centrar l’atenció. Preguntar-nos, per exemple, què
en pensen del trasllat les famílies afectades. Si ho veuen
com un tema de millora real o si, a la duresa de tenir a casa
un infant batallant contra el càncer, ara han de sumar-hi tota
una sèrie de dificultats afegides com els desplaçaments, les
hores invertides o l’augment de les despeses. En definitiva,
pensar en ells, veure com els ha caigut la notícia. I quan tinguem clar aquest punt, en seguim parlant.
Després, quan calgui, ja
Defensar el Taulí
veurem quin paper tindrà
el Taulí a partir d’ara enmig
és defensar
d’aquesta política de concenSabadell, i
tració que ha posat en marxa
el departament de Salut de
defensar Sabadell
la Generalitat de Catalunya.
és defensar la
I és que el de Sabadell és un
hospital de referència per a
seva gent.
la ciutat i també per a bona
part de la comarca, i ho ha de continuar sent. Per tant,
toca fer front comú per reivindicar-lo i defensar-lo. Pel que
sembla, un cop repartides les culpes i les responsabilitats
a tort i a dret, els agents polítics locals estan més o menys
d’acord en aquesta defensa del centre hospitalari. I és que
en temes com aquest no val quedar-se a mig camí. Defensar el Taulí és defensar Sabadell, i defensar Sabadell és
defensar la seva gent.
Ja hi són (gairebé) tots
Dit això, unes forces polítiques, per cert, que ja tenen
tots els seus caps de cartell decidits per a les municipals
d’aquesta primavera. Bé, totes no. Encara ens falta confirmar
el nom de l’alcaldable que presentarà Ciutadans, tot i que no
s’espera cap sorpresa. L’anunci aquests dies que Maties Serracant i Esteban Gesa repetiran com a candidats de la Crida
i el Partit Popular, respectivament, deixa gairebé tancat el
cercle, i ens fa estar ben encarats en la cursa cap a l’alcaldia
de Sabadell. Una cursa que fa temps que s’està disputant,
però que no decidirà el seu guanyador o guanyadora fins el
pròxim 26 de maig.
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Front comú per l’oncologia
pediàtrica al Taulí
El trasllat és una iniciativa de la Societat Europea d’Oncologia
Pediàtrica per fomentar l’especialització dels professionals
Aquesta decisió
respon a la voluntat
d’aconseguir la
millor qualitat
dels pacients i
ha generat gran
revolada a la ciutat

Mireia Sans
@mireia_sans

L

a Societat Europea d’Oncologia Pediàtrica ha elaborat una recomanació
per tal que es concentrin els serveis d’Oncopediatria en dos centres sanitaris a Catalunya: la Vall
d’Hebron i Sant Joan de Déu.
L’organisme ha situat el nombre
mínim de casos nous per any en
trenta i l’Hospital de Sabadell en
diagnostica nou. En aquesta mateixa línia, es va pronunciar el setembre el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salut que
va avalar la xifra de 30 casos per
esdevenir centre de referència.
I amb tots aquests antecedents,
el Departament de Salut traslladarà a partir del febrer el servei
d’Oncopediatria de Sabadell a
Barcelona. Una realitat que suposarà una redistribució dels professionals del Taulí cap a la Vall
d’Hebron. Aquesta decisió que,
segons Salut respon a la voluntat d’aconseguir la millor qualitat
dels pacients, ha generat gran revolada a la ciutat des que la treia a
la llum l’alcaldable del PSC, Marta Farrés. El govern municipal, a
través de l’alcalde Maties Serracant, el tinent d’alcalde i delegat
de la Generalitat a Barcelona, Juli
Fernàndez, i el regidor de Salut,
Ramon Vidal, s’ha reunit amb la

Sorpresa, debat i protesta

Les reordenacions sanitàries faran que el Taulí es converteixi en

davant el trasllat a Barcelona del
servei d’Oncologia Pediàtrica
del Taulí | Roger Benet

centre de referència de la cirurgia de càncer d’ovari. Així, el centre sabadellenc acollirà pacients provinents del Bages.
L’hospital incorporarà el servei d’implantació
de Dispositius Automàtics Implantables i duplicarà el nombre de cateterismes cardíacs entre tres i quatre anys. A més, el Taulí formarà
part de la xarxa d’expertesa per atendre algunes malalties minoritàries de base genètica.

conselleria de Salut que s’ha compromès a estudiar si una part del
servei d’oncologia pediàtrica podria mantenir-se a l’Hospital de
Sabadell.
La picabaralla política s’ha traslladat de Sabadell al Parlament de
Catalunya. Tres formacions, el
PSC, Ciutadans i En Comú Podem,
s’hi han posicionat a la cambra catalana. Els socialistes han demanat
la compareixença de Fernàndez,

en tant que delegat del govern a
Barcelona, per donar explicacions
sobre el trasllat i han presentat
una proposta de resolució. També
han demanat més informació sobre aquest cas els comuns en forma d’una proposta de resolució,
mentre que Ciutadans ha entrat
una pregunta per denunciar que el
moviment s’ha fet sense el consens
del territori. Ja a Sabadell, Esquerra Republicana ha lamentat el que
han qualificat d’ús irresponsable
de la informació per part dels socialistes i han destacat que no és una
mesura d’estalvi econòmic sinó de
qualitat assistencial. La Crida per
Sabadell, per la seva banda, considera imprescindible mantenir el
servei per disposar d’una sanitat
pública de qualitat. I des de Junts
per Sabadell s’ha demanat la retirada d’aquesta mesura que consideren que no té sentit que s’apliqui ara si no es va fer en plena crisi
econòmica.

CIUTAT
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Serracant, citat a
declarar per l’1-O

Lectures
a canvi de
menjar

L’alcalde de Sabadell ha de comparèixer dilluns
investigat per un presumpte delicte de desobediència

Núria García
@ngarciamatas

L

’alcalde de Sabadell, Maties Serracant, està citat
a declarar el pròxim dilluns 28 de gener davant del jutjat
d’instrucció número 2 de la ciutat
per un suposat delicte de desobediència. La citació és fruit de la
querella presentada per un particular de Múrcia en què s’acusava
Serracant de sedició, rebel·lió,
malversació i desobediència pel
seu suport explícit a l’1 d’octubre i
els actes en defensa dels resultats
del referèndum que van tenir lloc
els dies posteriors. “Anar a votar
no és cap delicte, fer campanya

Serracant anunciant la seva

electoral per un referèndum no
és cap delicte, expressar-se lliurement no és cap delicte”, afirma
contundent el batlle sabadellenc.
El mateix Serracant, acompanyat per una desena de regidors,
informava de la citació d’aquest

citació acompanyat de diferents
regidors locals | Roger Benet

dilluns, tot i que no aclaria si acudiria als jutjats per donar explicacions davant del jutge: “Ho valorarem durant aquesta setmana i

farem pública la decisió a tot estirar dilluns a les 10:30h”. A més,
afegia que no pensa renunciar a
la seva candidatura per la Crida a
l’alcaldia de la ciutat, tot i ser un
dels 700 alcaldes catalans que estan sent investigats en la macrocausa de l’1 d’octubre. Sigui com
sigui, l’alcalde reitera el seu “compromís a favor de la democràcia”.
“Per moltes denúncies que interposin contra les institucions i les
persones que lluitem pels drets
democràtics, no ens aturaran”,
conclou Serracant.
La Crida, Alerta Solidària i Òmnium es mobilitzaran dilluns (10h)
davant dels Jutjats de l’Eix Macià
per donar suport a Serracant.

Interior de la botiga | Pau Duran

N.G.

L

’entitat Llibre Solidari
(passeig Comerç, 18)
ven originals a preus assequibles que donen els sabadellencs i amb els diners ajuden famílies en risc d’exclusió
social derivades des de Serveis
Socials. Actualment, en són
una cinquantena. La botiga,
capitanejada per la Judit Lahosa a Les Termes, vol anar més
enllà de l’assistencialisme per
convertir el local “en un espai
de cultura”.

CIUTAT
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El Gremi de
Fabricants
entrega
els premis
Floc de
Llana 2018

L’efecte 1-O alenteix
l’economia catalana,
segons Josep Oliu
El president de Banc Sabadell preveu perspectives econòmiques
positives per aquest 2019, malgrat els riscos internacionals

Fotografia dels premiats de

Oliu assegura que
està preparat per
una possible nova
crisi, malgrat que
no l’esperen

l’edició d’enguany | Roger Benet

Aleix Graell
@aleixgnn

D

es de fa 4 anys el Gremi
de Fabricants entrega
els premis Floc de Llana, amb els quals posa en relleu
totes aquelles entitats, empreses i persones que han realitzat
una aportació significativa en el
sector tèxtil, empresarial, econòmic i cultural. Enguany, els
guardons han estat per a l’Empresa Lanitex S.A, en la categoria
d’entitat, així com a l’Associació
de professionals i amics del tèxtil per “la seva vocació altruista
en la preservació de la memòria
històrica del tèxtil sabadellenc”
i al Doctor Benaul per “la seva
dilatada trajectòria professional
d’investigació”. Benaul, precisament, ha volgut reclamar en el
seu parlament d’agraïment una
millor museïtzació dels elements
històrics: “Recursos, posar persones al capdavant d’aquest projecte, perquè aquest desequilibri
que hi ha entre el que sabem i el
com ho comuniquem a la ciutadania, s’ha de completar d’una
vegada”. El president del Gremi
de Fabricants, Blai Costa, ha repassat l’activitat de l’entitat i, alhora, ha recordat els vincles que
té amb d’altres entitats i associacions. També, però, ha fet una
mirada al futur a curt termini.
Costa ha assegurat que de cara a
les eleccions organitzaran un debat amb els diferents candidats
per reflexionar sobre quin model
de ciutat ha de ser Sabadell. De
fet, l’alcalde de Sabadell, Maties
Serracant, ha volgut remarcar els
valors que, segons el batlle, comparteix el Gremi amb la ciutadania: l’emprenedoria, la creativitat i la bandera de fer una xarxa
amb les diferents entitats socials
de la ciutat. També ha assegurat que comparteix l’objectiu de
l’entitat de voler transformar la
ciutat, reconquerint espais com
el Ripoll.

Oliu a la conferència de la Cambra

Karen Madrid
@KMadrid_Ribas

L

’economia de Catalunya és
bona, però podria ser molt
millor si el país no visqués
en situació d’’anormalitat” arran
de l’1 d’Octubre, segons el president de Banc Sabadell, Josep Oliu.
En la conferència Perspectives

Econòmiques 2019 de la Cambra
de Comerç, Oliu ha assegurat que
“el conflicte sempre genera menys
dinamisme”, però que el rerefons
positiu de l’economia del país ha
emmascarat el fenomen. En tot
cas, es mostra optimista sobre
les perspectives per aquest any,
sobretot perquè hi ha una millor
situació financera a les llars, mal-

de Comerç | Roger Benet

grat que existeixen alguns riscos
que les podrien enterbolir, com
un Brèxit sense acord, la crisi del
deute d’Itàlia o les polítiques de
Donald Trump per penalitzar amb
aranzels les importacions.
D’altra banda, Oliu també s’ha
referit al sector immobiliari, que

assegura que “està creixent de forma sostinguda i sense risc d’una
nova bombolla immobiliària”. El
president de Banc Sabadell assegura que en moltes ciutats encara hi
ha mancances d’immobles d’obra
nova i que els augments dels preus
s’estan registrant en punts molt
concrets, com Barcelona o Madrid, “per la necessitat de la gent
de traslladar-se més a prop de la
feina”, assenyala.
Pel que fa a la situació de Banc
Sabadell de cara a aquest any, Oliu
assegura que està preparat per
una possible nova crisi, malgrat
que no l’esperen. La venda dels
actius immobiliaris i la culminació
del procés d’integració del britànic
TSB, així com la superació dels
problemes derivats de la migració
de dades d’aquesta entitat, han sanejat el BS.

La ronda Nord,
primer
Front comú per reclamar la
connexió de Castellar amb la C-58

Núria García
@ngarciamatas

L

’etern debat sobre el Quart
Cinturó torna a la palestra. El govern central ha
inclòs una partida als Pressupostos Generals de l’Estat de 2019
per a l’estudi informatiu del tram
entre Terrassa i Caldes de Montbui. La construcció de la B-40,

però, genera tants partidaris com
detractors, de manera que, malgrat aquest nou intent d’avançar
per fer-la realitat, agents socials,
econòmics i administracions del
territori continuen discutint sobre si cal o no una altra via d’alta
capacitat a la comarca.
En allò que sí coincideixen
és que, al marge d’aquesta infraestructura, n’hi ha d’altres de

El Quart Cinturó torna al

més urgents com la ronda Nord,
la connexió entre la carretera
B-124 i la ronda Oest. El secretari
del Ciesc, Josep Milà, considera
“imperdonable” que a aquestes
alçades els ajuntaments afectats
no hagin arribat a un acord sobre
el traçat, mentre que el tinent

debat | Roger Benet

d’alcalde de Cohesió Territorial
a Sabadell, Juli Fernàndez, es
defensa i diu que tot i ser una
“prioritat” cal temps per decidir
quin ha de ser el recorregut de la
carretera.

CIUTAT
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El Col·legi d’Advocats
reclama la posada en marxa
de les noves sales 9 i 10
La Generalitat ha endarrerit la data de la inauguració i la nova
seu judicial es posarà en marxa a finals de 2019

Aleix Graell
@aleixgnn

C

rit d’alerta dels advocats sabadellencs. Les
noves sales 9 i 10 dels
Jutjats de Sabadell començaran
a funcionar un any més tard del
previst. Així ho ha anunciat la
Generalitat que ha confirmat que
el nou espai estarà disponible a
finals d’aquest any. Des del Col·
legi d’Advocats de Sabadell, el
seu degà, Manolo Hernández, ha
criticat l’administració i afirma
que “des de fa un any tenen les
oficines pagades i estan buides.”
De fet, Hernández ha explicat a

Al Matí de Ràdio Sabadell que
el servei judicial es troba en una
situació límit degut al col·lapse
que viuen les sales dels jutjats
sabadellencs. “Ens hem trobat en
situacions en què es tardava més
de mig any en admetre demandes de separació o divorci”, ha
reconegut. La situació és crítica
i fa que molts professionals -especialment jutges i fiscals- demanin el canvi de partit judicial per
culpa de la dilatació de tots els
processos. Aquesta reivindicació
però, se suma a les protestes per
l’estat de l’actual seu judicial. El
degà del Col·legi d’Advocats recorda que l’edifici de l’Eix Macià

Exteriors dels Jutjats de

no és un espai adequat per a l’administració de justícia. “Volem
buscar la implicació de l’Ajuntament perquè és clau en un tema
com aquesta, ja que ha de ser

Sabadell | Roger Benet

l’encarregat de proporcionar un
solar. Per tot això, els professionals demanen el trasllat a un nou

edifici. “Ho fem perquè estem
convençuts que és un problema
de ciutat i de comarca”, ha afirmat Hernández. Des del Col·legi
han confirmat que es farà una
reunió oficial amb l’administració local per parlar d’aquesta
problemàtica. Una altre contratemps que afronta la justícia és
la seva credibilitat. Manolo Hernández creu que aquesta es va
veure afectada sobretot després
de la rectificació del Tribunal Suprem sobre les sentències de les
quotes hipotecàries. Una situació que reconeix que pot arribar
a desembocar que els ciutadans
desconfiïn de la justícia.

CIUTAT
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notícies
breus

El carrer Sant
Pere serà per
a vianants al
setembre
La urbanització del carrer
Sant Pere començarà el
dia 5 de febrer i hauria
d’estar acabada al setembre “per garantir la
campanya de comerç de
Nadal”, ha assegurat Juli
Fernàndez, tinent d’alcalde
de Cohesió Territorial. Xavi
Guerrero, regidor d’espai
públic, assegura que un
dels objectius és evitar
que els cotxes creuin la
ciutat: “L’objectiu no és
canviar el carrer Sant Pere
per Alemanya”.

Balanç positiu
del servei
de parades
intermèdies dels
busos de la TUS
L’Ajuntament de Sabadell
valora molt positivament
els servei de parades
intermèdies que està en
funcionament des de fa
dos mesos. Xavi Guerrero, regidor d’espai públic,
explica que, actualment,
es registren una mitjana
de quatre persones al dia i
que les primeres hores del
matí són les més demandades per aturar l’autobús
entre parada i parada.

La fira Apropa’t
a la Formació
Professional,
del 20 al 23
de febrer a
Fira Sabadell
La fira Apropa’t se celebrarà d’aquí poc menys
d’un mes al recinte Fira
Sabadell, amb l’objectiu de guiar a joves, i no
tan joves, en el seu futur
acadèmic. Enguany com
a novetat, s’incorpora a
l’exposició l’escola d’Hosteleria del Vapor Llonch.
A més, l’espai comptarà
amb sis punts d’atenció
personalitzada.

Maties Serracant (Crida):
“Volem ser claus en la
transformació de la ciutat”
Serracant tornarà a ser alcaldable de la Crida a les eleccions del
2019, tot i que no acabarà el mandat arran del codi ètic

Karen Madrid
@KMadrid_Ribas

L

’actual alcalde de Sabadell, Maties Serracant, repetirà com a cap de llista
de la Crida de cara a les eleccions municipals del 2019, com ha
ratificat la formació en l’última
assemblea. Serracant liderarà
per segon cop el partit d’esquerres amb la voluntat de ser claus
a l’hora de transformar Sabadell
i, per això, assegura deixar la
porta oberta a possibles pactes
post electorals amb les formacions que tinguin aquest mateix
objectiu. Tot i això, en una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Sabadell, va deixar clar que
no cal necessàriament reeditar
l’actual quadripartit: “Ara no és
moment de pensar en pactes de
govern; cal mirar-nos els programes electorals”.
Serracant, que no acabarà el
mandat perquè el codi ètic de
l’Entesa fixa un màxim de vuit
anys com a càrrec públic, concorrerà a les eleccions amb una

Serracant acompanyat de gent

Maties: “Ara no és
moment de pensar
en pactes de
govern; cal mirarnos els programes
electorals”

llista on només repeteix un nom
en les deu primeres posicions:
Lluís Perarnau, actual regidor
de Serveis Municipals, que serà
número quatre. Entre els primers noms hi ha Nani Valero,
membre de les Bruixes del Nord
i vinculada als moviments socials de la ciutat, que en serà la número dos; Anna Lara, en tercera
posició, i Aurora Murillo, que

de la seva llista | Roger Benet

ocuparà el número cinc. En la
llista, que inclou tretze homes i
catorze dones, també hi ha noms
com el del director de teatre Albert González (número 8), el raper Elgio (26) o els exregidors de
l’Entesa, Virgínia Domínguez i
Isidre Soler, als llocs 27 i 12, respectivament.

Esteban Gesa (PP): “No pactarem
amb independentistes”
Gesa repeteix com a número 1 dels conservadors als comicis municipals
K.M.

E

steban Gesa tornarà a liderar la candidatura del
Partit Popular de Sabadell en les eleccions del mes de
maig, donant continuïtat al projecte que va encetar com a alcaldable el 2015 i com a portaveu a
l’Ajuntament el 2013. En declaracions al programa Al Matí de
Ràdio Sabadell, Gesa fixa com
a línies vermelles per als pactes
electorals els acords amb formacions independentistes, especi-

Gesa repeteix com a alcaldable
dels Populars| Roger Benet

alment a la Crida, Esquerra Republicana i Junts per Sabadell.
Sobre les formacions de govern
d’Unitat pel Canvi i Guanyem,
el popular lamenta que no hagin
parlat de qüestions de ciutat durant aquests quatre anys. Amb
tot, lamenta que “hem tingut un
govern d’activistes i no de gestors”; fet que confia canviar després dels comicis. Gesa ha presentat la seva candidatura en un
acte al Centre Cultural Hermandad Romera Virgen de Gracia de
Can Puiggener, aquest dimecres.
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Sabadell: capital
dels Pastorets
8.500 persones han assistit, aquest Nadal, a les representacions
dels Pastorets que oferien el Teatre Sant Vicenç i La Faràndula

Pere Gallifa
@pere_gallifa

E

ls Pastorets no paren
d’atraure el públic sabadellenc. Aquest any, les
dues entitats teatrals de la ciutat
que programen el clàssic de Folch
i Torres han batut els seus propis
rècords d’assistència: el Sant Vicenç, amb més de 2.200 espectadors; i la Faràndula, que ha rebut
6.200 visitants. Montse Serra, codirectora del muntatge ‘faranduler’ amb Albert Gorina, s’ha mostrat “molt contenta” amb la xifra
d’assistents i considera que hi ha
tres factors d’èxit. Primerament,
“que el teatre amateur està pujant

molt a Sabadell”, però també els
canvis en la direcció i elenc del
muntatge, “que han creat morbo
entre els espectadors”, tot i que el
fet de ser “un espectacle tradicional, sempre fa que vingui molta
gent”, ha assegurat.
I és que encara que es tracti d’un clàssic -al Sant Vicenç fa
més de 75 anys que pugen aquesta
producció a l’escenari- els dos teatres sabadellencs no renuncien
a introduir novetats. Per a Oriol
Rifé, codirector del teatre tallaret,
“el fet de canviar les coses també
anima la gent a venir a veure’ls un
altre cop”. És per això, que els últims dos anys han fet un esforç per
renovar decorats i vestuari, tot i

Els dos muntatges
han aconseguit
que mil persones
més se sumin a la
tradició nadalenca
d’anar a veure
Els Pastorets
Els Pastorets del Sant

que els canvis també han passat al
text. “Hem creat una Isabeló nova,
més apoderada, i estem contents
en aquest sentit”, ha afirmat Rifé.
Aquest any, els dos muntatges
han aconseguit que mil persones

Vicenç han batut rècord
d’assistència | Roger Benet

més se sumin a la tradició nadalenca d’anar a veure Els Pastorets. Com recordava a Ràdio Sa-

badell Pol Berch, l’actual Llucifer
de la Faràndula: “Som de les poques ciutats amb dos Pastorets de
Folch i Torres. Portem el 10% dels
espectadors dels Pastorets de tots
els Països Catalans”. Per tant, Sabadell: capital dels Pastorets.

CULTURA
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La memòria dels
sabadellencs deportats
als camps nazis

Portes
obertes a
Sabadell,
càmera
i acció

La mostra recull les històries de vida dels 60 sabadellencs
que van ser deportats als camps alemanys
Dels 60 deportats
sabadellencs,
només en van
sobreviure 21

Pere Gallifa
@pere_gallifa

A

questa setmana s’ha inaugurat l’exposició “Deportats. 60 sabadellencs
als camps de concentració nazis”
que explica la història dels lluitadors de la Guerra Civil, que van
patir l’exili i l’internament en els
camps francesos, sent deportats finalment als camps nazis. És un dels
actes en el marc del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de
l’Holocaust, que se celebra aquest
diumenge. La mostra es divideix
en dues parts, com ha explicat el
tècnic del Museu d’Història, Genís
Ribé: “Un de context històric de la

L’exposició es pot visitar al Museu

Guerra Civil i el sistema concentracionari nazi, i un altre que explica
la història de vida dels sabadellencs deportats”. De tots aquests,
s’ha aconseguit posar rostre a 20
d’ells, gràcies a la col·laboració de
50 familiars, que “ens han permès

d’Història | Roger Benet

recopilar molta documentació personal”, ha afegit Ribé.
Sobre la necessitat de rememorar aquests fets dolorosos, l’historiador considera que “la història és la

que és i no s’ha d’oblidar mai, sobretot si es tracta de tenir clar que
de feixisme i de totalitarisme no
n’hi ha d’haver més”, ha sentenciat.
Una afirmació que Ribé ha conclòs
afirmant que “la memòria, el dolor
i el silenci que han patit aquests
fets es mereixen tot el respecte, el
record i el no oblit”. L’exposició romandrà oberta al Museu d’Història
de Sabadell fins al 28 d’abril.

Interior de l’exposició | Roger Benet

P.G.

A

quest és el títol de
l’exposició que ha comissariat el periodista sabadellenc i excol·laborador
de Ràdio Sabadell, Albert Beorlegui. La mostra explica la
història del cinema a la ciutat
a través de 12 plafons diferenciats i més de 300 objectes, des
que el 1897 el dentista Marçal
Ballús va portar el cinematògraf
a Sabadell fins a la digitalització
del setè art. L’exposició es podrà veure fins al 31 de març a
l’Espai Cultura.
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Fotografies

de

Roger Benet (@rogerbr21)

cultura
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Octavi Pujades: “La vida sense
sentit de l’humor, no cal viure-la”
L’actor, nascut a Sabadell, ha estrenat l’obra Dignitat al Teatre Apolo de Barcelona

Helena Molist
@helenmolist

P

otser el coneixeu com a
Sergio, Brian Gonzalez o
com a Carlos Ragel, que
són alguns dels papers que ha interpretat al llarg de la seva llarga
vida professional. L’actor i model
Octavi Pujades, vallesà de tota la
vida, es transforma contínuament
en la pell dels diferents personatges que interpreta, però a Ràdio
Sabadell hem volgut conèixer
l’Octavi Pujades real, el que deixa medicina per dedicar-se a la
interpretació, el que fa el seu primer petó als carrers de Sabadell
i el que, des de dissabte passat,
puja a l’escenari del Teatre Apolo
de Barcelona per interpretar un
polític a Dignitat.
L’Octavi Pujades neix a Sabadell un 1 de juliol de 1974 a l’Hospital de la ciutat. Tot i passar gran
part de la seva vida fora, l’actor
en guarda molt bon record al seu
cor. A la ciutat, va passar els anys
finals de la seva infantesa i l’inici
de l’adolescència, on va cursar el
BUP a l’escola Ramar, al carrer
Escola Pia. Els vincles amb Sabadell també passen per una de les
màximes aficions de l’actor: l’esport i cuidar el cos. Quan tenia 15
anys, coincidint amb la seva època al Ramar, Pujades s’apunta,
juntament amb els seus amics, al
Gimnàs Llenas.
Un cop superada l’adolescèn-

L’Octavi, acompanyat del seu pare,

L’actor i model
Octavi Pujades,
vallesà de tota la
vida, es transforma
contínuament en la
pell dels diferents
personatges
que interpreta

cia i seguint un desig d’infantesa,
s’inscriu a la Universitat Autònoma de Barcelona per estudiar medicina. D’aquella època al
campus vallesà recorda el professor Domènec, al qui descriu
com “un gran home i un gran
professor”, i també, colar-se a la
piscina dels morts de la Facultat.
Encara que el pare asseguri que li
hauria agradat més que el seu fill
es dediqués a la medicina, l’Octavi Pujades es va llançar a la piscina i va acceptar la seva primera
feina d’interpretació de ben jove,

la sèrie Happy House. A partir
d’aquest moment, Pujades entra
en la muntanya russa de la interpretació, amb grans papers com
el Sergio de Lalola, però també
amb èpoques més dures, en què,
l’actor assegura, “quan no tens
feina, has de fer curtmetratges,
perquè el cos de l’actor és com
un múscul, no pot parar d’entrenar-se”.
Ara, l’actor uneix la interpretació amb un dels temes que més
li interessen: la política. Des del
passat dissabte, representa al

a Ràdio Sabadell | Pau Duran

Teatre Apolo de Barcelona l’obra
Dignitat, escrita i dirigida per
Ignasi Vida. Dignitat tracta sobre la vida de dos polítics que de
cop, després de “20 anys picant
pedra”, veuen que poden tenir
possibilitats de governar. Quan
se li pregunta per la funció que
ha de tenir la cultura i en part,
la seva obra de teatre, l’actor vallesà, respon clar, i assegura que
“la bona cultura te funció de fer
obrir els ulls”.

La vocació d’actor va guanyar la

Pujades en plena acció

carrera de Medicina | Oficial

a Dignitat | Oficial
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GENER 2018
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

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

Sabadell i la
indústria. Exposició.
Fins al 27 de febrer.
Biblioteca del Nord

ESPORTS
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Mà esquerra
i cohesió
grupal: el
mètode
Ramírez

Ramírez es va quedar a un partit de
Segona A amb l’Hospi tot i arribar

El Sabadell de Kiko
Ramírez comença
guanyant
El triomf davant el Conquense reforça el canvi. “Encara
hem de tenir més personalitat”, avisa el tarragoní

a mitja temporada | Youtube

A.A.

L

a gestió del grup és allò
que més destaquen els futbolistes que han estat entrenats per Kiko Ramírez. “Vaig
alegrar-me molt quan vaig saber
que agafaria l’equip perquè el conec i sé que ho tirarà endavant”,
ha explicat Aleix Coch, tarragoní
com ell. Van coincidir al Nàstic,
l’Hospi i ara també al Sabadell, tot
i que el defensa no podrà jugar el
que resta de temporada per lesió.
No és l’únic jugador que lloa el ta-

Diego Carrillo,
remarca la “cohesió
de grup” com el
seu punt fort
rannà de Ramírez. “És proper al
jugador i sap què cal fer per guanyar”, explica l’exarlequinat Lucas Viale, que com Coch, també el
va tenir a Tarragona i L’Hospitalet. Diego Carrillo, ex del Sabadell
entrenat per Ramírez a Castelló,
remarca la “cohesió de grup” com
el seu punt fort.
D’altres exarlequinats com
Eloy Gila, Juanma Viale, Pirulo
o Craviotto corroboren aquesta versió, elogiant no només els
seus coneixements futbolístics,
també la seva mà esquerra. Tot i
que segurament qui millor el coneix, perquè ha estat futbolista
seu i més tard el seu director esportiu, és l’ara secretari tècnic del
Girona, Iván Hammouch: “Deixa
llibertat, detecta bé què li falta a
l’equip i arriba fàcil al futbolista.
Crec que és una opció boníssima”.
Tot just fa 10 dies que és al capdavant del vestidor, però la rebuda
ha estat molt positiva. “Ha aportat tranquil·litat, ha fet evadir-nos
del bloqueig mental que teníem”,
resumeix el mig Adri Cuevas.
Vuit exjugadors seus avalen la
manera de treballar del nou tècnic arlequinat

Adrián Arroyo
@adrian_arroyo

F

a 22 anys del millor any
com a futbolista de Kiko
Ramírez. En la seva única
temporada vestint d’arlequinat,
el tarragoní va fer 18 gols, incloent-hi dos hat-tricks seguits. Des
d’aleshores, només Diego Torres,
Òscar Ollés i Aníbal Zurdo han
estat capaços d’arribar a aquesta
xifra en una campanya al Centre d’Esports. Gairebé un quart
de segle després, el tarragoní ha
aterrat a la Nova Creu Alta com a
entrenador per suplir al destituït
Toni Seligrat. I de moment, el primer partit s’ha traduït en victòria
davant un Conquense que també
estrenava entrenador amb César
Láinez. Tres punts que han apropat els sabadellencs a una part alta
que ara queda a set de distància.
“El primer dia sempre hi ha una
certa angoixa, però vam deixar la
porteria a zero i em quedo amb la
feina i la predisposició. Aquest és
l’ADN al qual em referia a la presentació. Els jugadors s’han buidat
fins a l’últim segon i tots els canvis
fets, tot i anar guanyant, van ser
ofensius perquè és el missatge que
volem enviar”, valora el nou tècnic
arlequinat, tot afegint els deures
que hauran de fer les pròximes set-

Kiko Ramírez durant la seva

L’última experiència de Ramírez

presentació com a nou entrenador

abans d’arribar a Sabadell va ser

arlequinat | Roger Benet

al Wisla Cracòvia, un dels històrics

manes: “Encara hem de tenir més
personalitat i tancar millor els partits”. La modificació tàctica, amb la
introducció de tres mitges puntes, i
la consigna d’optar més per un futbol de toc va generar més ocasions
en atac, encara que el primer partit
de l’era Ramírez acabés 1-0. Una
manera de fer que de moment convenç dins del vestidor.

del futbol polonès, al qual el va classificar per
al play-off pel títol de lliga. Abans, s’havia
quedat a un penal a Gavà de pujar el Castellón
a Segona B. L’Hospitalet, el Nàstic de Tarragona i la Pobla de Mafumet són les altres etapes
al seu currículum com a tècnic. Al conjunt
riberenc també el va agafar a mitja temporada
i el va portar a la tercera i última eliminatòria
de play-off a Segona A.

El tarragoní és el 65è entrenador de la
història arlequinada | Roger Benet

Pajarero, l’únic reforç
El cessament de Seligrat i l’arribada de Ramírez ha deixat en un
segon terme el mercat hivernal
de fitxatges. Just abans d’això, el
conjunt arlequinat va tancar la
incorporació del central Fernando
Pajarero procedent de l’Alcoyano
per suplir l’absència per lesió de
llarga durada d’Aleix Coch. Durant
aquest temps també s’ha confirmat la baixa de Valentín Merchán,
que marxa al Badalona sumant-se
a Williams Velásquez com a jugadors que no acabaran l’any vestint
d’arlequinat. No es descarta cap
moviment, tant d’entrada -queda
una fitxa per a majors de 23 anys
lliure- com de sortida en l’última
setmana de la finestra, tot i que
l’economia arlequinada s’hi ha
ressentit pel relleu a la banqueta.

esports
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Toni Seligrat s’acomiada
demanant “conseqüències”
per la seva destitució
El ja extècnic del Sabadell tanca una temporada i mitja
irregular tacada pels incidents de Peralada

Pau Vituri
@pauvituri

T

oni Seligrat es va acomiadar la setmana passada
del Centre d’Esports Sabadell amb una roda de premsa a
la sala Miguel Quereda de la Nova Creu Alta. Tres dies després de
protagonitzar els incidents de Peralada, en què es va encarar amb
diferents seguidors arlequinats
després de la derrota al·legant insults continuats cap a la plantilla,
el tècnic valencià matisava les seves paraules del mateix Municipal
de Peralada, on va assegurar que
tornaria a actuar de la mateixa forma: “Me’n penedeixo moltíssim

Dos partits que
marcaran el
futur arlequinat
El Sabadell s’acomiada demà
dissabte del Miniestadi en el primer
test d’alçada per a Kiko Ramírez

Seligrat, acompanyat de Bruno
Batlle i Joma, el dia del seu
comiat | Roger Benet

d’haver-me apropat a aquests aficionats que, des del minut en què
ens van marcar, es van dedicar a
insultar i menysprear tothom qui
hi havia en el terreny de joc”.
A la mateixa roda de premsa,
Seligrat, que va llegir el comunicat
en castellà després que els fets haguessin transcendit als mitjans de
comunicació estatals, demanava
accions a la directiva del Sabadell:
“Espero que aquests incidents tinguin repercussions i conseqüències cap a aquestes persones. Jo ja
les he tingut i això ha desembocat
en una destitució”. El tècnic de
Torrent diu adéu després d’una
temporada i mitja irregular en què
l’equip, majoritàriament, ha estat

Adrián Arroyo
@adrian_arroyo

E

l Sabadell té davant seu
l’oportunitat de reenganxar-se al tren capdavanter de la lliga. Ara l’equip arlequinat és a set punts de la part alta
faltant 17 jornades, però els dos
pròxims compromisos seran contra rivals que són per sobre, començant per la cita de demà (18h)
contra el Barcelona B. Si els de
Kiko Ramírez guanyen en l’última
visita arlequinada al Miniestadi,
enxamparan els blaugranes a la

Alcañiz i Agus Medina celebrant
l’últim triomf arlequinat al
Mini | Pedro Salado

taula. “No ens ha de preocupar el
que fa la resta, sinó recuperar la
nostra confiança”, demana el capità en el seu dia del Barça C i qui

“Espero
que aquests
incidents tinguin
repercussions cap a
aquests aficionats”,
reclamava
navegant per la zona tranquil·la de
la classificació. Seligrat arribava a
la Nova Creu Alta amb l’etiqueta
d’entrenador ‘playoff’, havent-ne
fet quatre en els cinc anys anteriors, però marxa amb uns números
discrets: 16 victòries, 27 empats i
15 derrotes.

vesteix ara el braçalet al Sabadell,
Migue, tot esperant que el plus
de veterania es noti: “El jovent
té més anarquia, no noten tant la
pressió. Hem de saber què toca
en cada moment per fer-los mal”.
L’objectiu és sumar la cinquena
victòria com a visitants al Mini,
després del 0-1 de Villa al 86, doblet d’Antonio el 2000, el golàs de
Juvenal el 2011 i l’1-3 amb Miguel
Álvarez a la banqueta. Després
d’aquesta cita, el següent equip
que passarà per la Creu Alta serà
un Atlètic Balears que és qui marca el play-off amb 36 punts.

ESPORTS
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notícies
breus

Queralt Castellet,
amb opcions
de medalla
als X-Games
La surfista de neu sabadellenca Queralt Castellet
disputa dissabte (16h) la
final de SuperPipe dels
X-Games que se celebren a
Aspen (Colorado). Castellet
ha estat cinquena en dues
ocasions però arriba en el
millor moment després de
penjar-se la medalla de plata a la cita de la Copa del
Món de Laax (Suïssa). Els
X-Games seran l’última prova de foc abans del Mundial
que arrenca l’1 de febrer a
Park City (Utah).

L’Astralpool femení
comença el seu camí cap
a la cinquena Eurolliga
Les waterpolistes de David Palma parteixen com a favorites a la fase
de grups que es disputa aquest cap de setmana a Eslovàquia

Els dos primers
classificats
accedeixen als
quarts de final

La permanència
de la
Sabadellenca
passa per
Víctor Nicolás
La Sabadellenca veu més
a prop la permanència a
Segona Catalana. Després
d’una primera volta en què
els de la zona sud van arribar a acumular 8 derrotes
en 11 jornades, l’equip de
Jesús Rueda ‘Betis’ comença a veure la llum gràcies a
Víctor Nicolás. El davanter
de 31 anys és el ‘pitxitxi’ del
grup amb 15 gols, set dels
quals en les darreres tres
jornades. La Sabadellenca
ha pujat fins a la 14a posició.

Damià Paez,
representant
de la Pia a
l’ALLSTAR de
Copa Catalunya
El Nou Congost de Manresa agafa el relleu del
Pavelló Nord de Sabadell
com a escenari organitzador de la tercera edició de
l’ALLSTAR de Copa Catalunya. Dissabte 26, a banda
del concurs d’esmaixades,
es disputarà el partit de les
estrelles masculí amb la
presència, per segon any
consecutiu, del jugador del
Bàsquet Pia Damià Paez.

Les noies del Club ja han iniciat

Pau Vituri
@pauvituri

A

rriba l’hora de la veritat per a l’equip femení
de waterpolo del Club
Natació Sabadell. Després d’una
primera meitat de la temporada
de poca exigència a les competicions domèstiques, més enllà
dels últims duels contra el Sant

Andreu i el Mataró, l’Astralpool
s’ha desplaçat fins a Eslovàquia
per disputar la fase de grups de
l’Eurolliga, el gran objectiu de les
de David Palma. Dues tandes de
penals a Kirishi (Rússia) en els
dos darrers anys han privat les sabadellenques d’afegir la cinquena
copa a les vitrines de l’entitat i ara
ho tornaran a intentar amb el reforç estrella de la nord-americana

l’aventura eslovaca | Roger Benet

Maggie Steffens. La seva compatriota Kiley Neushul també ha
tornat a Sabadell després d’estar
absent fins al gener.
Els rivals de l’Astralpool
en aquesta primera fase seran
l’equip amfitrió, l’Olympia Kosice, el Rapallo Nuoto italià, el
Vouliagmeni grec i l’actual su-

percampió d’Europa, el Dunaujvaros hongarès. “Sempre he dit
que la nostra obligació és arribar a la Final Four, tot i que tenim un grup molt difícil, el més
difícil que hi ha. L’objectiu és
acabar primeres de grup i evitar
un creuament a quarts de final
contra un altre primer”, assegura el tècnic David Palma. En
l’hipotètic cas d’arribar a aquesta
Final Four, Can Llong té molts
números de ser l’escenari organitzador. “Ho portem escoltant
des de l’any passat i és una motivació extra bestial”, reconeix la
capitana de l’equip, Olga Doménech. Abans tocarà evitar ensurts
i finalitzar aquesta fase de grups
entre els dos primers classificats.
Els quatre partits es jugaran en
menys de 48 hores de marge.

Francisco Cabrera rep el 13è
Premi a l’Esportivitat
El tirador del Club de Tir Sabadell va ser guardonat
pel Panathlon i l’Ajuntament

P.V.

F

rancisco Cabrera ha estat el guanyador del 13è
Premi a l’Esportivitat que
entreguen anualment el Panathlon Club Sabadell i l’Ajuntament
de Sabadell, i que pretén ressaltar
els valors positius de l’esport. El
tirador del Club de Tir Sabadell va
protagonitzar un gest de joc net
en el Campionat de Catalunya de
pistola d’aire de l’any passat cele-

brat a Mollet del Vallès. Cabrera
va alertar el jutge que li havien
atorgat una puntuació més alta
que la que li corresponia i els contrincants van agrair la seva esportivitat. Es dona la circumstància
que el tirador de Torre-romeu es
va acabar classificant per a la final
i es va proclamar campió d’aquesta modalitat. L’acte de lliurament
del premi va tenir lloc el passat
dimarts a l’auditori del Casal Pere
Quart.

Cabrera amb el seu guardó
| Roger Benet
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La Pista Coberta acull
un nou Campionat de
Catalunya d’atletisme

El Parc
Catalunya
acull el 58è
Cros Sant
Sebastià

La Pista Coberta acull un nou Campionat de Catalunya d’atletisme

Marc Pijuan
@marcpijuan
El Parc Catalunya serà un

S

abadell tornarà a ser la
capital de l’atletisme català. La Pista Coberta
acull diumenge el Campionat de
Catalunya absolut i sub23 d’atletisme. En aquesta edició s’hi celebraran totes les proves excepte
la de 3.000 metres, que ja es va
disputar fa uns dies a la matei-

Barbarroja: “És
important competir
a casa perquè pots
entrenar a la pista
on compatiràs”
xa pista sabadellenca. “Aquest
any hi ha força qualitat en totes
les proves. Es nota que els atletes dels anys 2000 i 2001 pugen
fort i comencen a ocupar llocs
importants. Això farà que pugi
el nivell general”, explica Ignasi
Barbarroja, director tècnic de la

any més l’epicentre del cros
català | Roger Benet

M.P.

U
Imatge de la passada

Joventut Atlètica Sabadell (JAS).
L’entitat sabadellenca participarà en aquest campionat amb fins
a vuit atletes, amb una mitjana
d’edat de 22/23 anys: Luis Grima (800m.), Marc Tomey (perxa), Enric Angosto (llargada),
Didac Exposito (pes), Judit Polo (60m. tanques), Fiona Lujan
(alçada), Marta Pérez (alçada) i
Sheila Dobon (triple salt). “Són
atletes amb experiència que ja

han fet algun campionat”, apunta Barbarroja. I afegeix: “Ja és un
èxit ser aquí. Luis Grima és un
corredor que està allà competint
sempre. Són curses tàctiques i,
si tens el dia, pots estar davant.
L’any passat ja va estar amb els
millors. Sempre està allà”, analitza Barbarroja de la millor opció
de la JAS en aquesta prova. “És
important competir a casa perquè pots entrenar a la pista on

edició del Campionat de
Catalunya | Roger Benet

compatiràs. Ja tens les referències i ja saps com és la pista. Sabem
que cada pista és diferent i poder
competir a la que coneixes és
molt important”, sentencia. En
aquest Campionat de Catalunya
també s’espera la participació de
la sabadellenca Montse Mas (FC
Barcelona), als 1.500m.

Laura Gómez
s’endú el
Campionat
de Catalunya
de Duatló
La triatleta nascuda a Sabadell es va
imposar amb un temps d’1h43’39”
Podi amb Laura Gómez a

M.P.

E

n un dia complicat, lleig,
amb pluja i mal temps,
Laura Gómez es va proclamar campiona de Catalunya de
Duatló de muntanya celebrat a Vi-

lobí del Penedès. L’atleta nascuda
a Sabadell va acabar davant de les
seves grans rivals, Laura Terradas
i Mercè Tusell, totes dues del Club
Triatló Terrades. “Vaig gaudir
com una nena petita anant amb
la bicicleta sobre el fang. Em vaig

trobar molt bé de sensacions. És
cert que en el tram de cursa vaig
passar molt fred als peus i gairebé
no em sentia les cames... però estic
molt contenta”, resumeix Gómez.
Aquest nou èxit de la triatleta del
CMG Ferrer Hotels se suma als

dalt de tot | Cedida

aconseguits en aquest inici de temporada. Gómez va fer millor marca
personal a la Cursa dels Nassos de
Barcelona de 10 quilòmetres i va
guanyar la Best Trial de BTT.

n any més la ciutat de
Sabadell acollirà el
Cros de Sant Sebastià,
que enguany compleix la seva 58a edició. Juntament amb
aquesta cursa, la Joventut Atlètica Sabadell, per delegació
de la Federació Catalana d’Atletisme, també organitza el 34è
Memorial Bravo, el Cros Popular Vicens Ferrer i el Campionat
Comarcal Escolar. “Estem més
que contents d’organitzar una
nova edició del Cros de Sant
Sebastià perquè és el cros més
antic de Catalunya, i un dels
més antics d’Espanya”, apunta
Josep Molins, president de la
JAS. Més enllà de la cursa per
a federats que acull el Parc Catalunya, la jornada acollirà fins
a una vintena de curses més. En
elles hi destaca la prova popular, oberta a tothom. “Farem les
curses més curtes, a gust de tothom. Qui vulgui es podrà inscriure el mateix dia de la cursa
al Parc Catalunya”, ha assenyalat Molins.
El Parc Catalunya acollirà
dos circuits. D’una banda l’A, de
900 metres, i de l’altra el B, de
1.800 metres. Els atletes hauran de completar les voltes al
circuit corresponents a la seva
cursa. La popular, per exemple,
constarà de tres voltes al circuit
B (5.400 metres). Un dels maldecaps dels organitzadors és la
meteorologia, tot i que Molins
ja avisa que la probabilitat de
suspensió és molt baixa. “Les
curses federades no s’acostumen a suspendre perquè no hi
ha dates. O la fas o s’ha perdut.
Hem fet curses amb neu, pluja
i sol”. La jornada començarà a
les 10.30 hores del matí i s’espera que s’acabi vora les 14 hores del migdia.
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La Llanera Trail o com gaudir
corrent enfangats sota la pluja
Prop de 600 atletes van disputar diumenge la quarta edició de La Llanera Trail tot
i la pluja caiguda durant tot el recorregut de camins i corriols a Sabadell, Castellar i
Sentmenat. La prova organitzada per la Unió Excursionista s’ha consolidat com una de
les curses de muntaya de referència del nostre entorn. Ferran Sampere (Salomon Vertic)
i Ahlam Elkakdi (UAT Lleida) van ser els més ràpids a la Mitja Marató, mentre la versió
de 43 quilòmetres -amb pas pel Puig de la Creu- va tenir un peculiar final, entrant a la
vegada Pakito Pérez (Xtrail Montseny), Carlos Merlos (One Life) i el sabadellenc Tony
García (Training Trail). La primera noia va ser Verónica Zaragoza (Training Trail).
Text: Adrián Arroyo @adrian_arroyo / fotos: Roger Benet @rogerbr21
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Sabadell en Joc,
passió arlequinada
i rigor informatiu
El programa que retransmet el partit de futbol del
primer equip del Sabadell combina el coneixement a
fons de la història i el funcionament del club
Pau Duran
@pauduranideharo

S

obre una estructura ja definida en temporades anteriors, el Sabadell en Joc
que dirigeix Pau Vituri informa
cada dia de partit de tot el que està relacionat amb el mateix. Vituri
s’estrena en aquesta funció en la
seva tercera etapa a Ràdio Sabadell, després d’haver-hi entrat per

Si sumem els
anys que porten
explicant els partits
del Sabadell l’equip
del Sabadell en joc,
el resultat dona 25
primer cop ara fa deu anys com a
becari d’esports, i també en una
etapa posterior al departament
d’informatius, coincidint amb la
campanya electoral dels últims
comicis municipals. Si sumem
els anys que porten explicant per
la ràdio els partits del Sabadell
la resta de l’equip del Sabadell
en Joc, el resultat dona 25. Sergi
Garcés, Adrián Arroyo i el tècnic

Roger Benet ofereixen una solvència contrastada a l’hora de narrar
què és el que està passant sobre
la gespa. Alguns d’ells també han
passat pel departament de premsa del propi club, cosa que els ha
facilitat el coneixement de la manera de ser, i també la de fer, de
les persones que treballen dins de
l’entitat, la qual cosa aporta un extra de confiança en el moment de
col·laborar amb l’entitat esportiva.
L’estructura del programa del
dia de partit funciona de la manera següent: prèviament al xiulet inicial de l’àrbitre, hi ha mitja
hora en què comença la retransmissió amb la repassada a les
alineacions dels dos onzes que
s’han d’enfrontar sobre el terreny
de joc. També en aquest moment
s’emet una píndola gravada de
poc més de dos minuts en què
s’expliquen les estadístiques de
l’equip rival, en quina posició de
la classificació es troba a la lliga,
i també quines declaracions han
fet els protagonistes durant la setmana. Es fa la valoració del pes
que pot tenir el partit, es presenta
al comentarista, i un cop començat el partit, la narració la marca
el directe. Acabat l’enfrontament,
es repassen els marcadors i les
classificacions i es busca l’opinió

Arroyo,Vituri i Garcés, juntament

En l’últim partit de
Toni Seligrat els
va tocar explicar
la disputa entre
l’exentrenador
arlequinat i una
part de l’afició
dels protagonistes, normalment
l’entrenador i jugadors. Així i tot,
sempre pendents del que succeeixi, com va passar en l’últim

partit de Toni Seligrat, en què els
va tocar explicar la disputa entre
l’exentrenador arlequinat i una
part de l’afició que s’havia desplaçat a Peralada.
Tot el coneixement que es demostra al llarg de la retransmissió, es va generant al llarg de la
setmana fins a arribar al dia del
partit: roda de premsa d’un jugador del primer equip el dimecres,
secció Portes giratòries a l’Hotel
Suís, on es busca un exarlequinat
que participa o ha participat en
l’equip que s’ha d’enfrontar al Sabadell, roda de premsa el diven-

amb Roger Benet, l’equip
del Sabadell en joc | RB

dres de l’entrenador i entrevista
el mateix dia amb el preparador
de l’equip rival.
Així com els jugadors que són a
sobre el camp, també dins del Sabadell en Joc cada participant té
definit el paper que ha de fer. Garcés és el narrador. Arroyo aporta
els detalls tècnics i tàctics del joc,
i Vituri està pendent de les xarxes
socials, actualitzar la resta de marcadors i informar de l’actualitat
del moment.

L’equip a les instal·lacions de

Ràdio Sabadell i el Sabadell, units des

Ràdio Sabadell | Roger Benet

del primer dia de l’emissora | AA
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Parlem de sexe?
La sexualitat veu
passar els nostres
anys i segueix viva

Fem Salut: 8 de
cada 10 homes
espanyols tindran
sobrepès el 2030
@parcrtauli

Laura Clotet, sexòloga, terapeuta de parella i metgessa de família
@LauraClotet

L

a sexualitat ens acompanya des que naixem
fins que morim, i és
un clar exemple de la nostra
evolució com a persones. Sovint jutgem malament el que
és propi de cada etapa. Sovint
jutgem malament el que és
propi de cada etapa. Faré una
pinzellada a alguna d’elles. En
l’etapa infantil tot és un joc, de fet les conductes exploratòries dels infants prepuberals
ni tants sols tenen connotació sexual, no les hem de penalitzar, sinó educar als infants
en què aquestes són conductes que cal practicar en la intimitat i en un espai segur. I que
és quelcom que ningú els pot fer o demanar que facin. Amb l’adolescència arriba la curiositat, la investigació, la novetat, la impulsivitat, potser proves d’orientació, els canvis
de parella i no és promiscuïtat mal entesa o inconsciència, sinó un procés necessari per
descobrir el que ens agrada i el que no. L’enamorament és una bogeria transitòria que
ens fa sentir pessigolles a l’estómac i que fa que tot sigui màgic, també el sexe. I malgrat
que això pot passar més d’una vegada a la vida, habitualment amb persones diferents,
és una etapa que normalment acaba i cal entendre com un procés de coneixement de la
persona i saber fer el canvi a una relació més calmada. No somniem que sigui etern. En
una relació de mitja-llarga durada sovint entrem en una malentesa rutina. No oblidem
mai que la rutina i saber el que ens passarà és la principal font d’equilibri i estabilitat
en molts camps. En aquesta etapa la sexualitat perd espontaneïtat, cal buscar el moment, programar-la, parlar més que mai del que ens agrada i permetre’ns sortir de tant
en tant de la zona de confort buscant un xic de la màgia adormida. Amb una edat ja més
avançada, a més a més dels anys que puguem portar a la relació, sovint es sumen a la
relació: malalties, medicaments, dolors... Tot això no és cap motiu per oblidar que som
éssers sexuats, això sí, caldrà que adaptem la nostra sexualitat a les nostres capacitats,
programar més que mai i gaudir com sempre o més. I en totes les etapes recordar que
som éssers sexuals i lliures de triar si volem tenir sexe o no i com el volem tenir.

E

l 80% dels homes i el 55% de
les dones en edat
adulta a l’estat espanyol
tindran excés de pes –és a
dir, obesitat o sobrepès–
el 2030 si es manté la
tendència actual segons
un estudi encapçalat per
investigadors de l’Hospital del Mar i que s’acaba
de publicar a la ‘Revista Española de Cardiología’. L’estudi ha permès també fer una
estimació del cost extra que suposa per al sistema de salut l’atenció a les persones
amb excés de pes. Si es manté l’increment de casos el 2030 els sobrecostos superaran
els 3.000 milions d’euros. L’endocrinòloga Assumpta Caixàs del Taulí apunta a la
prevenció i al canvi d’hàbits i l’exercici regular com la millor manera de no arribar
a una situació d’obesitat i afirma que s’ha de començar des de la infantesa “perquè
l’obesitat infantil és una gran epidèmia”. La doctora també recorda que els problemes
de sobrepès poden portar malalties associades com la diabetis o la hipertensió, a més
d’un risc més alt de patir patologies cardiovasculars.
En aquest sentit, Caixàs insisteix en la necessitat de penalitzar amb més impostos
begudes ensucrades, així com els aliments poc saludables per desincentivar-ne el consum. No obstant això, reconeix que les persones amb rendes més baixes tenen més
problemes per seguir una dieta saludable: “És molt trist que no es pugui fer una dieta
ben feta per falta de recursos econòmics”.
Caixàs també explica que la meitat dels pacients que passen cada any per les
consultes del servei d’Endocrinologia del Taulí ho fan per problemes d’obesitat.
D’aquests, una part està en aquests moments a l’espera d’una intervenció de cirurgia bariàtrica, una alternativa pensada per als casos d’obesitat més extrems. L’Hospital de Sabadell realitza al voltant de 45 operacions quirúrgiques d’aquest tipus
cada any. L’endocrinòloga opina que l’hospital necessita incrementar el nombre de
cirurgies bariàtriques que realitza per acabar amb el temps d’espera, situat ara mateix entre els quatre i els cinc anys.
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La recepta més fresca:
Cúrcuma Latte
Marta Trias, directoraresturant
@LaFrescaSabadell

A

ra que han baixat les temperatures i hem entrat a l’estació més
freda de l’any i que ens venen
de gust begudes més calentes, aprofitem
per explicar-te com preparar una cúrcuma Latte, també coneguda com a Golden
Milk (llet daurada) o Turmericlatte. I és

que hauries de saber que no només és bona per al teu cos sinó que, a més, està deliciosa. És una beguda molt fàcil i ràpida
de fer. A més és un bon substitut del cafè,
i com que no porta cafeïna es pot prendre
a qualsevol moment del dia.
La cúrcuma és una de les espècies
amb més efectes medicinals que tenim a
la cuina de casa nostra. Però què sabem
de la cúrcuma?

Doncs és una arrel d’un color groc
intens amb una aroma forta. Es fa servir com a condiment i com a medicina
ayurvèdica des de fa mil·lennis. La pots
trobar fàcilment en pols, a la teva botiga ecològica de confiança. La cúrcuma
té moltes propietats antioxidants i antiinflamatòries. És important afegir pebre

negre en totes les elaboracions amb cúrcuma, per a millorar-ne l’absorció.
Per a preparar una tassa de la cúrcuma latte, posa en una batedora de got
250ml de la beguda vegetal que més
t’agradi (com pot ser de civada, arròs,
soja o ametlla), una cullerada petita de
cúrcuma en pols, una altra de canyella
en pols i un polsim de pebre negre. Si no
t’agrada aquest punt picant del pebre, no
fa falta que l’hi posis tot i que nosaltres
ho recomanem! Si ho prefereixes; afegeix-hi un endolcidor de qualitat, com
ara xarop d’atzavara, mel, sucre de coco
o melassa d’arròs.
Ara només cal batre fins a obtenir una
beguda cremosa i amb escuma.
Ja ho tens llest, a gaudir-ne!!!

Tothom a taula: Carxofes,
la flor d’hivern!
Josep Maria Párraga, cuiner
@JosepParraga

L

a carxofa és pròpia de
l’hivern, per tant s’ha
d’aprofitar aquesta època
per consumir-la. És important,
en anar al mercat escollir bé
aquesta hortalissa. S’ha de seleccionar la més rodona, la que estigui més tancada, més compacta i pesi més, amb les fulles molt
juntes. Si les fulles més externes
són fosques; és un símptoma de
fred i no altera les qualitats. En

general, són preferibles les més
petites, si són tendres i fermes, a
les massa grans. Per conservar-la
cal guardar-la en llocs frescos; en
un recipient tancat o una bossa
de plàstic i posar-la a la nevera. I
perquè no s’oxidin, deixar-les en
remull en un bol amb aigua freda
i suc de llimona o amb julivert.
Si voleu rebaixar l’amargor de les
carxofes, poseu una cullerada de
sucre a l’aigua mentre es couen. I
traieu els pèls que envolten el cor
de la carxofa, ja que poden resultar
desagradables al paladar.

Tempura de carxofa
Racions 4 / Ingredients
4 carxofes
200 g de farina de tempura
100 ml d’aigua
sal fina
2 llimones
250 g de ricotta
1 culleradeta de flors de
farigola fresca
8 tomàquets secs
1 cullerada de tàperes
pebre negre
oli de gira-sol per fregir

Preparació
Prepareu les carxofes retirant-ne
les fulles exteriors, deixeu-hi només el cor i la tija pelada (us ha
de quedar ben neta, només amb
la part comestible). Talleu-les al
llarg, en octaus, i poseu-los en un
bol amb aigua i el suc de les dues
llimones.
Bateu el formatge, la farigola, el
tomàquet sec trossejat i les tàperes
escorregudes, fins a fer una crema
homogènia. Poseu-hi pebre negre.

Poseu farina de tempura en
un bol i afegiu-hi la meitat d’aigua ben freda i un pessic de sal.
Remeneu-ho amb una forquilla
o un batedor fins a fer una pasta homogènia.
Suqueu els talls de carxofa,
escorreguts i ben secs, a la pasta i fregiu-los en oli ben calent,
2 min, com a molt. Escorreu-los
en paper absorbent i poseu-los
a taula, amb el bol de la salsa
per anar-los sucant. Bon profit!

Coordinadora dels ‘Batecs’: Raquel García. @raquelpetita

