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V

ivim en una societat que quan les desgràcies truquen
a la porta és capaç de capficar-se a fons buscant
respostes. El nostre problema, però, és que sovint
aquestes respostes es busquen a través de les preguntes
equivocades. Una societat, per posar un exemple, que quan
un nen cau a un pou il·legal, el primer que es qüestiona és què
hi feia allà tot sol, com és que no hi havia ningú vigilant-lo i, en
canvi, no para atenció a per què el pou seguia obert i sense
senyalitzar.
Aquesta mala praxi col·lectiva, aplicable pràcticament a
tot, també val, doncs, pels casos -cada cop més repetits- de
violacions múltiples patides per dones. I aquí, lluny d’anar al
moll de l’os, fora de trobar
La preocupació
un posicionament més lògic
i real, ens preguntem què hi
només hauria de
feia allà la víctima, per què
girar al voltant de
vestia així o aixà, o com és
que es va deixar acompala multiplicació
nyar pels agressors si no els
de casos com
coneixia de res.
Malauradament, aquesta
el que ara ens
és la banda sonora que des
ha sacsejat de
de fa dies ens acompanya a
Sabadell. I és que, des de que
ben a prop
diumenge vam conèixer que
una noia havia estat violada
per un grup d’homes a una nau abandonada, no hem deixat
d’escoltar, veure i llegir tot tipus d’arguments o explicacions
que semblen voler allunyar-nos d’allò que és realment important: la violació i els culpables.
Deixant de banda de si els agressors són d’aquí o d’allà, o
si són menors o majors d’edat, la preocupació més generalitzada només hauria de girar al voltant de la multiplicació de
casos com el que ara ens ha sacsejat de ben a prop. Pensar
en la classe de societat que entre tots estem construint. I,
ja de pas, preguntar-nos realment quina impunitat arriben a
sentir els futurs culpables veient les decisions judicials que
s’han pres en alguns dels precedents ja existents. En definitiva, pensar on és la solució i quant ens queda per millorar si
realment volem erradicar tot el que s’engloba en l’anomenada violència masclista.
Mentrestant, només queda demostrar un rebuig total i compartit com a ciutat. Respostes com la de dilluns, amb quatre
mil persones omplint la plaça Sant Roc per insistir, un cop
més, en allò del ‘no és no’, és un pas, potser petit, però important. I és que si la societat va camí d’emmalaltir encara més, la
resposta ha de ser clara i contundent. Per ella, per totes.
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El carrer Sant
Pere es tanca
definitivament

Sabadell recupera
el passeig Can Feu
El 15 de febrer es tria el projecte per al
passeig sorgit del soterrament

El carrer Sant Pere estarà d’obres
uns sets mesos | Roger Benet

N.G.

E

l carrer Sant Pere, que
uneix la plaça del Gas
amb la Rambla, serà només per a vianants d’aquí a set
mesos, si es compleixen els terminis. L’Ajuntament de Sabadell ha iniciat aquesta setmana
les actuacions per convertir-lo
en un carrer de plataforma única, amb espais d’estada i presència de vegetació. L’actuació
a les cruïlles, però, es farà més
endavant amb l’objectiu que
puguin anar drenant el trànsit
de veïns, però també dels vehicles que surten de l’aparcament
de Doctor Robert. El consistori
també recomana la utilització
de vies principals com Vilarrubias, ronda Ponent, carretera de
Barcelona o Gran Via per no haver de passar pel Centre.
Els comerciants i restauradors del carrer, en un principi
escèptics amb el projecte, estan
convençuts ara que treure els
vehicles de la via suposarà un
benefici a mitjà termini. “Sembla que el projecte està molt
ben plantejat i quedarà un carrer maco i modern, creiem que
ens pot anar bé”, ha apuntat la
Raquel, responsable de la botiga
Rdaunis.
Les actuacions tenen un cost
de 400.000 euros.

Núria García
@ngarciamatas

E

ls vehicles tornen a circular des d’aquest dilluns
pel passeig Can Feu, una
de les artèries que donen accés a
l’autopista C-58 des de l’interior
de Sabadell i que ha estat tancada
durant més d’un any per les obres
de soterrament dels Ferrocarrils a
la zona. La via presenta un aspecte
totalment renovat amb la incorporació d’un carril bici, voreres més
amples, una parada d’autobús
amb plataforma i una reducció del
nombre de carrils per als cotxes
que entren a la ciutat des de l’autopista. La reobertura del passeig
Can Feu també ha suposat la recuperació del trajecte habitual de
les línies 4, 44 i F4 de la TUS, que
baixaran per la rambla Ibèria i pujaran pel passeig Can Feu, mentre
que la tornada es farà pel carrer
Pintor Borrassà.
El nou passeig Can Feu serà la
continuació del nou espai sorgit en
superfície fruit del cobriment de
les vies del tren i que encara està
per definir. Un total de sis projectes opten a convertir-se en el disseny final, una decisió que no es
prendrà fins al 15 de febrer i en la
qual els veïns hi tenen molt a dir,
ja que poden votar per la proposta
que més els agradi, tal com s’ha fet
amb el projecte final del Parc del

El passeig de Can Feu torna a estar

Restriccions de trànsit a la
C-1413a entre Sabadell i Sant
Quirze per les obres d’ampliació de la C-58. Els treballs en sentit
Barcelona comportaran l’ocupació d’un carril de la carretera en direcció a Sant Quirze,
tot just en l’encreuament entre les dues vies.
El trànsit cap al municipi veí s’està desviant
per la plaça del Mil·lenari. L’actuació, que
durarà tres mesos, s’ha posat en marxa un
cop obert el passeig Can Feu.

obert a la circulació | Roger Benet

Nord. El responsable d’Urbanisme
de l’Agrupació de Veïns de Gràcia,
Josep Miquel Casanovas, ha assenyalat a Al Matí que el nou espai
té moltes possibilitats: “Estem
d’acord en què ha de ser un corredor verd en què també hi hagi espais lúdics. L’espai ofereix moltes
possibilitats perquè es converteixi
en un lloc per viure i conviure”.
Tanmateix, Casanovas demana
recuperar els antics jardins de l’estació Can Feu-Gràcia o millorar la
mobilitat del sector dels Planetes.

CIUTAT
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Sabadell clama ‘no és no’
Presó per a un dels set detinguts per la violació múltiple de
Sabadell i llibertat amb mesures cautelars per a sis més

Totohom ha
mostrat la seva
consternació en
els últims dies per
l’atac contra la noia

Núria García
@ngarciamatas

E

l magistrat del Jutjat d’Instrucció número 2 de Sabadell ha enviat a la presó
sense fiança un dels set detinguts
per la violació múltiple d’una noia
de 18 anys la matinada de diumenge, alhora que ha deixat en llibertat, però amb mesures cautelars,
sis homes més (dos dels quals han
ingressat al Centre d’Internament
d’Estrangers de la Zona Franca)
que hauran de personar-se als jutjats un cop per setmana, tenen el
passaport retirat i no poden sortir
del país. Pel que fa al vuitè arrestat
en relació al cas, aquest divendres
haurà de prestar declaració davant
del jutge perquè puguin determinar el seu grau d’implicació en
l’agressió sexual.

Sortida dels Jutjats d’alguns

La violació en grup s’hauria
produït la matinada de diumenge,
segons hauria relatat la víctima,
tres homes van participar-hi directament, mentre que els altres
quatre no haurien fet res per impedir-la. L’agressió hauria tingut

lloc en una antiga sucursal bancària de la carretera de Terrassa després que un dels detinguts hagués
estat molestant la noia i una amiga
en un bar musical del Centre.
Els fets han mobilitzat la ciutat.
Entitats, partits polítics, l’Ajunta-

dels presumptes agressors
de la jove | Roger Benet

ment i ciutadans a títol individual
han mostrat la seva consternació
en els últims dies per l’atac contra la noia. El rebuig més contun-

dent contra les agressions es va
posar de manifest la tarda de dilluns, quan 4.000 persones es van
concentrar a la plaça Sant Roc,
convocades pel col•lectiu Justa
Revolta i pel mateix Ajuntament
de Sabadell. Amb el lema Cap
agressió sense resposta i amb
pancartes com Foc al Patriarcat,
representants municipals i membres d’entitats com el Moviment
Popular o el CDR van fer sentir el
seu clam.

CIUTAT
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Els pacients d’oncologia
pediàtrica ja es visiten
a la Vall d’Hebron
Només els pacients estables mantenen el seguiment al Taulí arran
del tancament del servei d’oncologia pediàtrica

Karen Madrid
@KMadrid_Ribas

E

ls 31 pacients d’oncologia
pediàtrica en tractament
ja reben atenció des de
l’hospital de la Vall d’Hebron de
Barcelona, de la mà de les mateixes oncòlogues que fins ara
els visitaven a Sabadell. Aquest
trasllat és fruit del tancament del
servei d’Oncologia Pediàtrica del
Taulí impulsat pel CatSalut per
concentrar els experts d’aquesta
patologia en un mateix centre. Per
contra, i davant la pressió exercida
pels alcaldes de la zona, els 39 pacients estables que ja no estan en
tractament, és a dir, que ja fa tres

La supervivència
de malalts de
càncer supera
el 50 per cent
Els professionals sanitaris es fixen com
a objectiu augmentar l’índex fins al 70
per cent en les pròximes dues dècades

El Taulí serà referència a nivell
català de diferents especialitats
pediàtriques | Roger Benet

anys que viuen la malaltia sense
que aquesta creixi, mantenen el
seguiment periòdic a l’Hospital
de Sabadell. Tant des del Catsalut
com des de l’Hospital de Sabadell
asseguren que la decisió de traslladar els pacients a la Vall d’Hebron
no respon a raons econòmiques,
sinó que vol beneficiar el pacient.
El tancament de l’Oncologia
Pediàtrica també suposarà una
contrapartida per al Taulí, que es
convertirà en centre de referència d’altres especialitats pediàtriques. D’una banda, passarà a ser
considerat de nivell 3 en l’atenció
del pacient politraumàtic infantil, de manera que els casos més
complexos del Vallès es podran

K.M.

E

ls malalts de càncer cada
cop tenen més probabilitats de superar la patologia amb èxit. Segons dades de
l’Hospital de Sabadell, la supervivència actual és del 55 per cent;
un 7 per cent més que fa una dècada i un 30 per cent més que fa
mig segle. Tot i aquestes xifres positives, els professionals sanitaris
treballen amb la fita d’arribar al
70 per cent de supervivència en
un màxim de dues dècades. “Volem millorar les taxes de curació,

El doctor Saigí, especialista del servei
d’Oncologia del Taulí | Pau Duran

però per això cal innovar, hem de
continuar investigant i introduint
nous tractaments que ens perme-

El tancament
de l’Oncologia
Pediàtrica suposarà
una contrapartida
per al Taulí

tractar a Sabadell. De l’altra, es
convertirà en un centre de referència de la neonatologia complexa, que tracta els infants de
menys de 1.500 grams de pes. Per
últim, serà el tercer centre català
que implanta el codi ictus pediàtric, a més de rebre més pacients
de cirurgia pediàtrica.

tin fer possible aquest objectiu”,
ha apuntat a Ràdio Sabadell el
director del Servei d’Oncologia
del Taulí, el doctor Eugeni Saigí. Entre els casos de càncer que
més s’han reduït en homes hi ha
el de pulmó; una patologia que,
per contra, ha crescut en entre les
dones pel fet d’haver entrat a l’hàbit de fumar més tard. En aquest
sentit, el director del Servei d’Oncologia del Taulí insisteix que els
bons hàbits són claus per prevenir
aquesta malaltia, com per exemple, portar una dieta equilibrada i
evitar el sedentarisme.
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notícies
breus

L’atur, a nivells
d’abans de
la crisi
29 persones han trobat
feina al gener, després de
dos mesos de descensos.
Actualment, hi ha 12.475
sabadellencs inscrits a les
llistes del Servei d’Ocupació de Catalunya, cosa
que suposa un 0,2 per
cent menys que el mes de
desembre. Respecte l’any
passat, més de mil persones han trobat feina. Arreu
de la comarca, al gener
han deixat les llistes del
SOC 342 persones i hi ha
49.872 desocupats.

L’Escola Illa
participa
a la 080
Per quart any consecutiu,
els alumnes del Cicle Formatiu d’Estilisme d’Indumentària participen de la
080 Barcelona Fashion.
Ho fa amb l’exposició de
les col·leccions de dues
alumnes: la Maria Descarrega i la Cristina Pérez. A
més, el centre serà present
a la Neo2 Photo Shoot
Exhibition, a través dels
alumnes Ismael Gouriguer
i Paula Garrido en un dels
vuit equips liderats per un
fotògraf i un estilista.

Brunet no
repetirà a la
presidència
de la Cambra
Antoni Maria Brunet ha
estat 13 anys president de
la Cambra de Comerç de
Sabadell i la comarca. Un
mandat que s’ha allargat
9 més del que estava
previst, tot esperant que el
redactat de la Generalitat
sobre la llei que regula aquests organismes.
L’organisme arrenca ara
el procés electoral amb la
presentació de candidatures fins al 25 de febrer. A
principis del mes de maig
es faran les votacions i
serà al juny quan s’esculli
nou president.

Els sabadellencs Jordi
Cuixart i Carme Forcadell
a judici per l’1-0
El president d’Esquerra a Sabadell, Santi Valls, i el tinent d’alcalde,
Juli Fernández, declararan com a testimonis al Tribunal Suprem

Mireia Sans
@mireia_sans

D

imarts arrenca el judici contra els líders independentistes per l’1
d’octubre, el que s’ha conegut
com el judici del procés. Al banc
dels acusats, hi seurà el president
d’Òmnium Cultural, el sabadellenc Jordi Cuixart, que està acusat de rebel•lió i sedició i que està
en presó preventiva des de l’octubre de 2017. També hi haurà una
altra sabadellenca, l’expresidenta
del Parlament, Carme Forcadell,
que està acusada de rebel•lió, sedició i organització criminal, i que
és a la presó des del mes de març
de 2018. A banda, també declararan dos vallesans que formaven
part de la mesa del Parlament:
Joan Josep Nuet, dels comuns,
i Lluís Corominas, exalcalde de
Castellar i membre de Junts pel
Sí. Tots dos estan acusats de desobediència i organització criminal i no han entrat a la presó. Al

Santi Valls serà un dels testimonis

Al judici hi haurà
més representació
sabadellenca en la
llista de testimonis
de la defensa

judici hi haurà més representació
sabadellenca en la llista de testimonis de la defensa. De moment,
han transcendit dos noms: el del
president d’Esquerra Republicana a Sabadell, Santi Valls, i el del
tinent d’alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández. La seva
funció serà explicar els fets que
es van viure a l’Escola Nostra Llar
durant l’1 d’octubre quan la Poli-

de la defensa | Roger Benet

cia Nacional va carregar contra les
persones que esperaven davant la
porta del col•legi per garantir el
funcionament de la jornada de votacions. Tots dos van ser al centre
educatiu del carrer Calderón el dia
1 d’octubre. De moment, ni Valls
ni Fernández saben quin dia hauran de declarar.

L’educació, en peu de guerra
per les retallades
Els professionals de l’ensenyament demanen
més recursos per a l’escola catalana

P.G.

L

’Assemblea de Treballadors de l’Educació Pública
de Barcelona, la Federació
d’Associacions de Pares i Mares i
els sindicats Ustec, COS i la CGT
ha convocat una setmana de protestes arreu de Catalunya que culmina aquest divendres amb una
tancada a una escola de Barcelona.
Demanen acabar amb les retallades del 2008 que encara cuegen i
provoquen “un descens de les inversions en manteniment als cen-

Les mobilitzacions van substituir
la vaga prevista en un primer
moment | Roger Benet

tres escolars”, segons ha explicat a
Ràdio Sabadell, el delegat d’educació de la CGT Jose Luís González.
Un altre de les reivindicacions és
reduir les ràtios que “estan per sobre de les raonables per oferir una
bona atenció a l’alumnat que està
en situacions complicades”, ha
detallat Marina Iniesta, delegada
d’Educació de CCOO. Unes necessitats que s’acabarien amb un increment de la inversió en educació
que no arriba al mínim del 6% del
PIB al qual s’havia compromès el
govern català.

CIUTAT
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La Síndica vol una
ordenança de civisme per
preservar l’espai públic
Eva Abellan obre una vuitantena d’expedients pel mal estat de places i carrers

Núria García
@ngarciamatas

L

a brutícia en places i carrers s’ha convertit en un
tema recurrent de l’àmbit polític, però també un dels
principals maldecaps per a la
ciutadania i que s’ha fet encara
més evident arran del conflicte
obert entre el govern municipal
i SMATSA, concessionària del
servei de neteja viària i la recollida d’escombraries a Sabadell.
L’Oficina de la Síndica Municipal
de Greuges també ha constatat el
malestar fruit de les queixes que
li han arribat en els darrers dotze
mesos. Eva Abellan ha explicat,

durant la secció quinzenal a Al
Matí de Ràdio Sabadell, que 78
dels expedients oberts durant el
2018 tenen a veure amb la degradació de la via pública. “Calen
voreres on la gent gran no caigui,
camins escolars segurs per als
nens i itineraris sense obstacles
i ben senyalitzats. He arribat a
rebre queixes de persones invidents que han caigut i s’han fet
mal perquè s’han tallat carrers i
no s’han senyalitzat”, ha dit. Per
aquest motiu, Abellan demana
una ordenança de civisme que inclogui les regulacions ja existents
en matèria de soroll o tinença
d’animals: “De forma consensuada amb entitats i veïns, cal una

Una app per
denunciar si les
voreres o els fanals
no funcionen
El consistori ha dissenyat aquesta
nova eina perquè a través del
mòbil o una tauleta es pugui fer
una denúncia a Espai Públic

La Síndica
considera
que cal fer un
replantejament
de l’espai públic

La neteja viària és una de les

regulació, que es doni a conèixer
i faci la pedagogia que cal”.
Al marge dels problemes a la
via pública, la Síndica considera
que cal fer un replantejament de
l’espai públic per incorporar-hi

Aleiix Graell
@aleixgnn

S

abadell compta amb un
nou canal per traslladar denúncies de l’espai
públic. Des d’avui ja es pot descarregar l’aplicació Espai Públic
Sabadell amb la qual és possible
enviar denúncies sobre les incidències del carrer en temps real.
Per fer-ho només cal descarregar-se el software al mòbil o tauleta i fer-se un usuari personal
amb el DNI. És totalment gratuïta i està disponible per plataformes Android i iOS. D’aquesta

principals preocupacions dels
sabadellencs | Roger Benet

“una visió de gènere”, ja que la
presumpta agressió sexual múltiple a una noia de 18 anys ha

manera qualsevol ciutadà o ciutadana podrà fer arribar als serveis municipals si hi ha una vorera en mal estat o un enllumenat
que no funciona, per exemple.
L’App té una sèrie de categories amb les quals els usuaris han
de classificar les incidències que
reporten. A més, fa servir la geolocalització per saber on hi ha
la incidència i és obligatori adjuntar-hi una fotografia. Xavier
Guerrero, regidor d’Espai Públic,
explica que aquest nou sistema
“democratitza” les relacions amb
l’administració, ja que no dependrà de posar una instància o fer

tornat a posar sobre la taula, segons Abellan, la necessitat de fer
aquest pas. “Moltes entitats han
demanat que es concebi l’espai
públic des d’una visió de gènere,
amb espais il·luminats i segurs,
sense espais abandonats. Com
a dones ens hem de poder sentir segures caminant pel carrer”,
conclou.

La nova aplicació ja està
activa | Roger Benet

un missatge a les xarxes socials,
només, alhora que es “corresponsabilitza” el ciutadà de l’estat
de la ciutat.

CULTURA

10 | 8 de febrer de 2019 | Sabadellinformatiu

Els Vakombà tornen amb
força al teatre Principal
El grup de la Creu Alta assegura un concert ple
de sorpreses amb músics en directe

Helena Molist
@helenmolist

E

l grup de cantants
Vakombà torna a pujar
als escenaris sabadellencs
per presentar el seu nou espectacle D’ara endavant. Aquest show
no s’estrena a qualsevol teatre,
sinó que els Vakombà, van directes al Principal, un escenari que,
segons la seva directora, la Mariona Sanchez, és “molt especial”. El
grup neix de cantants i ex músics
de l’Escola de Música de la Creu
Alta, que van decidir crear, fa
quinze anys, aquest conjunt. Uns
Vakombà que, a part d’escenaris
sabadellencs, també han partici-

pat en el programa de televisió Oh
Happy Day, de la televisió pública catalana.
En aquest espectacle, la directora del cor ja ha assegurat que hi
podrem veure “moltes sorpreses,
des del minut 1 hi haurà sorpreses”. Unes sorpreses que es veuran reforçades per músics en directe. Un altre dels factors claus
d’aquest D’ara endavant, és “l’escenografia” i la coreografia, assegurant que l’objectiu de l’espectacle “és que el públic s’aixequi de
les seves butaques i balli”.
Però de quin repertori podrem
gaudir en aquest concert? La directora ha assegurat que hi haurà
“una mica de tot”. Així doncs, s’hi

En aquest
espectacle, la
directora del cor ja
ha assegurat que
hi podrem veure
moltes sorpreses

Els Vakombà arriben dissabte

podrà escoltar des de música actual, com la banda sonora de The
Greatest Showman, o versions
del grup acapella Pentatonix, fins
a grans clàssics de la música pop

al Principal | Oficial

com temes de Michael Jackson.
Els Vakombà doncs pugen
al Principal aquest dissabte en

una doble funció que van haver
d’afegir després d’exhaurir totes
les entrades de l’espectacle. Així
doncs, els sabadellencs sorprendran aquest dissabte a les cinc de
la tarda i a les nou del vespre al
gran escenari del Teatre Principal
de la ciutat.

CULTURA
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Nemorino tornarà a provar
d’enamorar Andina
Els Amics de l’Òpera de Sabadell programen a La Faràndula
L’elisir d’Amore, un dels clàssics de Donizetti

Aleix Graell
@aleixgnn

G

aetano Donizetti només
va tenir catorze dies
per escriure el llibret
d’aquesta òpera. Després que
el compositor original de l’obra
no presentés la partitura, Bartolomeo Merelli li va demanar al
músic bergamasc que tanqués el
llibret en dues setmanes. En tant
sols catorze dies Donizetti aconseguí posar el text a les categories
d’obra mestra, a l’alçada de Don
Pasquale i Il barbiere di Siviglia.
El 12 de maig de 1832 el públic
va omplir el Teatre della Canobbiana de Milà i Merelli respirava
tranquil. L’obra va gaudir d’un
èxit desfermat entre les classes al-

tes milaneses i L’elisir d’Amore va
estar 32 dies en cartell. El tema de
l’òpera no era nou, ja que el músic compositor i Felice Romani,
estret col·laborador de Donizetti,
coneixien bé el text escrit per Eugène Scrive, Le philtre de 1831.
Es tracta d’una de les últimes
obres de l’escola de Nàpols, un
text còmic del bel canto que explica la història de Nemorino, el
babau del poble que vol enamorar la filla rica del poble, Andina. Per aconseguir-la no dubtarà
fer qualsevol cosa i és quan topa
en Lucamaro, un xarlatà de fira
que l’enganya i li ven una ampolla de vi amb la promesa que
és l’elixir de la reina Isolda. “És
un estil en el qual destaca la veu,
l’orquestra només acompanya”,

El Geperut de
París arriba
a Sabadell
El Teatre Sant Vicenç estrena aquest
diumenge una versió de la pel·lícula
de Disney però que compta
amb sonades incorporacions

El muntatge
s’estrenarà el
dimecres 13 de
febrer a les 8 del
vespre i hi haurà
dues funcions
més els dies 15
i 17 al Teatre
La Faràndula
Els Amics de l’Òpera porten L’elisir

explica Jordi Torrents, director
i presentador del programa Parlem d’Òpera de Ràdio Sabadell.
Quan es va estrenar no va trigar a representar-se fora d’Itàlia. Només un any després, el

d’Amore a Sabadell | La Vanguardia

1833 ja es va estrenar el llibret a
Barcelona. Ara torna a Sabadell
aquest clàssic de la història operística amb àries tan conegudes

Helena Molist
@helenmolist

L

’any 1996, la gran factoria Disney estrenava
una versió del clàssic de
Víctor Hugo El Geperut de Notre Dame. L’any 2013, al teatre
creualtenc de Sabadell es plantejaven per primer cop portar
a escena aquesta obra protagonitzada per en Quasimodo,
un geperut que viu a la famosa
Catedral de París, Notre Dame.
Aquest diumenge, “després de
tres anys de treball”, tal com explica Sergio González, director

Moment de l’assaig general
| Roger Benet

de l’obra, arriba als escenaris El
Geperut de Paris, una obra que
comparteix amb el clàssic de
Disney, “la intenció de ser una

com Una furtiva lagrima que
canta Nemorino. El muntatge
s’estrenarà el dimecres 13 de febrer a les 8 del vespre i hi haurà
dues funcions més els dies 15 i 17
al Teatre La Faràndula.

adaptació bonica de l’obra de
Víctor Hugo”.
Aquest espectacle del Sant Vicenç, però, també aporta noves
incorporacions a escena que no
existien ni a la versió nord-americana ni a la peça original: “li hem
donat una volta a la història. Hem
creat el pare d’Esmeralda, que te
una història que s’ha d’explicar”.
Com a plats forts de l’espectacle,
González apunta a l’escenografia
i la música, produïda íntegrament
per Txasqui Ten. El Geperut de
París es podrà veure al Sant Vicenç els dies 10, 17 i 24 de febrer i
els 3, 09, 10, 16 i 17 de març.
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Fotografies

de

Roger Benet (@rogerbr21)
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Paula Valls
presenta el
seu primer
treball I am
al Principal

Rock’n’roll i funk entre
les parets del vapor
Wild Goats, N65, Skàndol i Alvians participen en el
concert La nit dels Bucs de Ca l’Estruch

Paula Valls presenta el seu
viatge més intimista | Oficial

A.G.

L

’osonenca Paula Valls
(Manlleu, 1999) va debutar amb Black & White
i des d’aleshores la seva és una
veu que es fa escoltar. En aquest
I am, Valls fa un viatge intimista
amb el que trenca els silencis de
les seves experiències personals
a través del soul i el jazz. Ella
mateixa ha reconegut que sabia
el que volia fer i com volia que
sonés aquest primer àlbum. Una
bona ocasió per veure’n el resultat serà el 16 de febrer a les 9 del
vespre.

Tot aquest menú
serà el dia 16 de
febrer a l’Estruch
i l’entrada és
gratuïta

Aleix Graell
@aleixgnn

D

esprés de pujar les escales de Ca l’Estruch, a
l’esquerra hi ha els bucs.
Són moltes les bandes sabadellenques que han connectat les seves
guitarres, teclats o baixos elèctrics
als amplificadors de l’Estruch i per
reconèixer la seva tasca l’entitat
ha organitzat un festival de cara
al públic. Es tracta de La nit dels
bucs, un certamen que reunirà i
presentarà a l’exterior la feina que
fan les bandes dins de les quatre
parets. El cartell inclou els Wild
Goats, la banda de funk liderada
per Pere Martí i Lluís Borrell que
l’any passat va llençar el seu primer treball, Gold. Damunt de l’es-

Els Wild Goats seran la setmana que

cenari son explosius i destil·laran
el seu groove i les maneres funk
que tenen a partir de les 22h. A
l’escenari els acompanyaran algunes bandes ben joves, com els Alvians. La banda ja prepara el seu

ve a La nit dels buc | Ramon Estany

nou discogràfic Sinusoïdal, produït per Guillem Galofré i segur
que voldrà provar en directe com
sonen les composicions. El cartell

el completen els Skàndol que practiquen l’ska de segona fornada, el
Two Tone, basats en els ritmes
que van enamorar els joves britànics de finals dels 70 com Madness, The Specials o The Beat. I
per últim els N65, una banda que
es basa en els ritmes indie-pop però que hi afegeix elements propis.
Tot aquest menú serà el dia 16
de febrer a l’Estruch i l’entrada és
gratuïta.

AGENDA
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FEBRER 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

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

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

El Geperut de París,
el musical. Diumenges
10, 17, 24 de febrer
i 3, 10 i 17 de març
11.30h i 18h. Dissabtes
9 i 16 març 11.30h.
Teatre Sant Vicenç

La casa de Bernarda
Alba. Febrer.
Dissabte 9 a les 22h i
diumenge 10 a les 19h.
L’Alternativa Teatre

ESPORTS
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L’Astralpool Natació
Sabadell, a per la quinzena
Copa de la Reina
Les de David Palma s’estrenen a quarts contra el Mataró
i no es creuarien amb el Sant Andreu fins a la final

El Mataró és
l’últim equip que
ha aconseguit
vèncer el Natació
Sabadell a la Copa

Pau Vituri
@pauvituri

E

l Complex de Sant Feliu de
Llobregat acull per tercera
vegada en la seva història
la Copa de la Reina de waterpolo
femení. Els vuit primers classificats
de la Lliga Premaat estan citats a
partir d’avui per dirimir qui serà el
vencedor del torneig del KO. Com
gairebé sempre, la competició serà
un tots contra l’Astralpool Natació
Sabadell. L’entitat sabadellenca
partirà com a gran favorita per aixecar el seu 15è trofeu de la competició, el tercer de forma consecutiva, i triplicar en aquest apartat el
segon equip que més vegades l’ha
guanyat, el Mediterrani.
Les de David Palma s’estrenen
a les 16:35h contra La Sirena Mataró, acostumat a ser el gran rival
del Club fins fa una temporada i
mitja. Les maresmenques compten
amb dues jugadores de la selecció
com a grans figures, Helena Lloret i
Marta Bach, i es van reforçar a l’estiu amb quatre internacionals: les
americanes Gaby Stone i Brigitta

Les noies de David Palma

L’Ekipe Orizzonte de Catània
serà el rival als quarts de final
de l’Eurolliga. L’Astralpool va
quedar aparellat amb el ‘coco’ del sorteig i rei
de la competició amb vuit títols. Les italianes
compten amb l’MVP del passat Europeu de
Barcelona, Sabrina van der Sloot, i la veterana Roberta Bianconi. L’anada es disputarà
a Sicília el 23 de febrer i la tornada, a Can
Llong el 9 de març.

buscaran la seva tercera Copa
consecutiva | Roger Benet

Games, i les franceses Léa Bachelier i Audrey Daule. Com a curiositat, el Mataró és l’últim equip que
ha aconseguit vèncer el Natació
Sabadell en competició domèstica,
concretament a la final de la Copa
de la Reina del 2016 celebrada a
Can Llong amb motiu del centenari. Des de llavors, tres anys i cap
derrota de l’Astralpool a Espanya.
La diferència entre tots dos

equips s’ha eixamplat i les waterpolistes del Club no haurien de tenir
dificultats per avançar a la següent
ronda. I més, veient l’excel·lent nivell del qual van fer gala durant la
fase de grups de l’Eurolliga a Košice
(Eslovàquia), guanyant els seus
quatre partits per una mitjana de
gairebé deu gols de diferència. En
cas de victòria, el rival a semifinals
sortirà del duel entre Mediterrani
i Terrassa. Les egarenques van arribar a la final de la darrera edició
de la Copa, però es van endur un
contundent 17-3. L’únic equip que
pot fer certa ombra a l’Astralpool,
el Sant Andreu, debutarà a l’altra
part del quadre contra l’amfitrió, el
Sant Feliu. L’altra eliminatòria de
quarts de final la disputen l’Escuela
de Saragossa i el Rubí.

El Sabadell posa el cadenat
a la porteria de la Creu Alta
Roberto Gutiérrez fa 342 minuts que
no encaixa un gol com a local
Roberto (a la foto) i la seva defensa

Adrián Arroyo
@adrian_arroyo

L

’exjugador i ara comentarista sabadellenc, Alberto Edjogo, sovint cita l’holandès
Van Nistelrooy i la seva teoria sobre
el quètxup, segons la qual el gol és
com una ampolla d’aquesta salsa.
A vegades la sacseges molt però no

surt res i d’altres amb ben poc cau
tot de cop. A la Nova Creu Alta el Sabadell ha tancat amb pany i forrellat
la porteria i no rep cap gol des de
mitjans de desembre. Des d’aquella
diana de Lino per a l’Alcoyano, ja fa
342 minuts que el Centre d’Esports
no encaixa de local.
“Els equips es fan forts des de la
defensa i nosaltres estàvem encai-

xant molt. Per sort hem millorat
a casa, allà on s’ha de sumar”, remarca el lateral Óscar Rubio, que
diumenge va reaparèixer després
de dos partits lesionat. L’assignatura pendent és a l’altra porteria.
I és que per molt que mou el pot,
el Sabadell tampoc degusta massa
quètxup. El gol de Néstor contra
el Conquense és l’únic anotat pels

arlequinats en els quatre darrers
partits a casa. Un bagatge massa
pobre per lluitar per fites ambicioses.
Fora, en canvi, amb ben poc el
plat s’omple de salsa de tomàquet.
Si en els tres últims duels de local el Sabadell no ha encaixat, en
aquest període lluny de la Creu
Alta han estat nou els gols rebuts,

s’han fet forts a casa | Roger Benet

portant l’equip a l’actual onzè lloc,
dues places per sota de la setmana
passada però un punt més a prop
d’un play-off que queda ara a vuit.
Diumenge (17.15h) a Ontinyent els
de Kiko Ramírez tenen l’oportunitat de frenar la sagnia de gols en
contra com a visitants.

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

Pau Vituri
@Pauvituri

D

esprés de les primeres
10 jornades de la temporada 1968-69 a Primera
Divisió, el Centre d’Esports Sabadell gaudia d’una còmoda sisena
posició gràcies a les cinc victòries aconseguides fins al moment.
Però, en el segon terç d’aquella
històrica campanya, els homes
entrenats per Bernardino Pérez
Elizarán ‘Pasieguito’ van travessar un sotrac de resultats, acumulant només tres victòries en un
calendari que feia pujada.
El Sabadell havia començat la
temporada amb cinc victòries consecutives a la Nova Creu Alta. A la
jornada 13, la visita de l’Atlético de
Madrid posava fi a l’inici immaculat al ‘Temple’. Tot i servir 13 córners a favor, el conjunt matalasser
es va endur el triomf amb un solitari gol en el 83’, quan la defensa
del Centre d’Esports s’havia aturat
pensant-se que l’àrbitre havia assenyalat falta a favor.
Era la prèvia de la visita al
Camp Nou. A les portes del Nadal,
el Sabadell tenia la complicada
missió de superar un Barcelona
que era tercer a set punts del Real
Madrid. Els vincles entre tots dos
equips eren molt estrets. Palau,
autor de 19 gols amb la samarre-

Partit al Camp Nou jugat

El millor any arlequinat s’emet
setmanalment a l’Hotel Suís de
Ràdio Sabadell i repassa, jornada a
jornada, la millor classificació de la història del Centre d’Esports Sabadell a Primera

abans de Nadal | Cedida

el Granada per 2-1 que trencava
una ratxa de quatre partits seguits
sense guanyar. A finals de gener, i
amb 11 jornades per disputar-se,

els de Pasieguito caurien per última vegada aquella temporada. El
paraguaià Sebastián Fleitas castigava el Sabadell amb un hat-trick
durant la derrota per 4-2 a La Rosaleda contra el desaparegut CD
Málaga.
L’última jornada d’aquell segon tram de la temporada va dur
el Real Madrid a la Nova Creu
Alta. El conjunt blanc era líder
invicte amb 14 victòries i cinc empats, i s’encaminava cap al tercer
títol de lliga consecutiu. El duel
va generar una expectació desmesurada fins al punt que hi havia espectadors pujats a les torres
d’electricitat de l’estadi. La defensa arlequinada va anular Gento i
Amancio, i el Sabadell va sumar
un valuós 0-0 que el deixava setè amb 20 punts, igualat amb el
Valencia, cinquè, i l’Athletic de
Bilbao, sisè.

Divisió, la quarta posició de fa 50 anys, gràcies a l’ajuda de la Comissió de la Memòria
Històrica del club.
ta arlequinada les dues anteriors
temporades, defensava els colors
blaugrana abans de tornar l’any
següent; Eladio, un dels grans
culers dels 60, era nascut a Sabadell; Pujol, cedit pel Barça, no

va jugar per la clàusula de la por;
i Zaldúa, autor del doblet de la
victòria, fitxaria tres temporades
més tard.
Any nou, vida nova. El 1969 va
començar amb un triomf contra

Celebració d’un dels dos gols
marcats contra el Granada | Cedida

ESPORTS
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Iker Pajares
busca
assaltar
el Top-50
mundial

Park City posa a prova
el ressorgiment de
Queralt Castellet
La surfista de neu sabadellenca disputa avui la final de Halfpipe al
Mundial a Utah, confirmant que està del tot recuperada de l’espatlla

El sabadellenc és el cap de
sèrie número 3 de l’Estatal
de Cuenca | Cedida

A.A.

I

ker Pajares travessa un moment de forma molt dolç. El
jugador d’esquaix sabadellenc ha arribat als quarts de
final a Bombai i als vuitens a
Detroit, les seves dues últimes
cites, superant a jugadors amb
més rànquing que ell. Tot i no
haver sumat encara els punts
del Motor City Open, el del Malibú Esportiu s’ha situat al lloc
63 del rànquing mundial, quedant-se cada cop més a prop
del seu gran objectiu d’entrar
al Top-50. A l’actualització del
mes de març Pajares confia a
estar entre els 55 primers “per
aconseguir la millor posició històrica” assolida fa just un any.
Aquesta setmana disputarà a
Conca el Campionat d’Espanya,
la màxima competició estatal,
on serà el cap de sèrie número
3 rere el gran dominador de
l’última dècada, Borja Golán,
i d’Edmon López. “Els tres arribem en el nostre millor moment, però Golán arrossega una
lesió”, alerta Pajares.
També hi serà allà la seva
germana, Maria Pajares, una
de les poques participants del
quadre femení. Fa temps que
la sabadellenca ha decidit prioritzar els estudis per davant de
l’esport, el que la fa conformarse passant de quarts. Tot en un
torneig que no arriba a la quinzena de participants. “L’esquaix
femení viu un moment molt
delicat i que es jugui a Conca
afecta perquè és un cost econòmic molt alt i com no rebem
ajudes l’hem d’assumir nosaltres”, denuncia Maria Pajares.A
Espanya només hi ha 68 llicències d’esquaix femenines i la
set cops campiona d’Espanya,
Xisela Aranda, ha decidit no
prendre-hi part enguany.

Adrián Arroyo
@adrian_arroyo

L

a carrera de Queralt Castellet ha estat una constant cursa d’obstacles,
tant esportius com personals,
que la rider sabadellenca ha anat
saltant refent-se després de cada
caiguda. L’última tanca saltada
va ser una operació a l’espatlla
l’abril passat que la va tenir fora dels pipes durant mesos. Des
d’aleshores, però, el seu currículum ja acumula tres podis, l’últim
fa tot just un parell de setmanes

La sabadellenca
espera plantar
cara a la favorita
Chloe Kim

amb la plata als X-Games d’Aspen. “La lesió em va servir per tenir encara més ganes de neu”, se
sincera Castellet. I els resultats li
donen la raó.

Castellet (dreta) serà a la final de

De fet, la surfista de neu sabadellenca disputarà avui mateix la
final de la prova del Halfpipe del
Mundial d’snow que acull Park
City després de classificar-se sense gaire problemes. El repte, a
banda de sobreposar-se a les condicions meteorològiques adverses, és mantenir el gran moment
de forma que travessa, ja que
abans del segon lloc a Aspen, la

sabadellenca també va fer podis a
la Copa del Món de Laax (Suïssa)
i al Dew Tour de Colorado.
Amb quatre Jocs Olímpics
a l’esquena, sent campiona del
món júnior fa una dècada al Japó
i primera medallista espanyola
en un Mundial de mig tub amb el
segon lloc de Kreischberg 2015,
l’experiència és el principal punt
fort de Castellet per contrarestar

la prova de Halfpipe | Cedida

les virtuts de les seves competidores, començant per la jove
Chloe Kim, la gran dominadora
del seu esport. 1.400 esportistes
de 40 països diferents competeixen aquesta setmana als 25 esdeveniments diferents que inclou
aquest Mundial freestyle de Park
City.

Sergi Giralt, guardonat per la
FIA com el més regular
El pilot sabadellenc veu reconegut el seu gran any en ral·lis de cotxes històrics
Sergi Park
@sergiparkv

C

ampió d’Europa de Ral·
lis de Regularitat en
la modalitat de cotxes
històrics. Aquest és el premi que
s’ha emportat Sergi Giralt després
d’un gran 2018. “És espectacular,
i personalment més ja no puc
guanyar. És la suma d’un esforç
molt gran i creure-s’ho”, assegura
satisfet el pilot.
Ara, però, el sabadellenc ja
s’ha centrat en un nou repte.

Giralt ha fet un Ral·li de Montecarlo
espectacular | Oficial

Aquests dies ha disputat el mític
Ral·li de Montecarlo, i ho ha fet
com a copilot de David Nogareda
als volants d’un Porsche S Coupé
de 1969. “Jo sempre surto a guanyar. Sé que és difícil, però tenim
les armes per fer quelcom bonic”,
es mostrava esperançat Giralt
abans d’aquesta darrera aventura. Finalment ha quedat classificat en una meritòria onzena posició (quart en la seva categoria)
en una edició que ha tingut com
a protagonista la gran quantitat
de neu.

esports
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Sabadell optarà a ser Ciutat
Europea de l’Esport l’any 2021
A petició del Panathlon Club Sabadell, l’Ajuntament presentarà
la candidatura de la ciutat a l’entitat ACES Europe

Pau Vituri
@pauvituri

E

n el transcurs de la tradicional trobada anual amb
els mitjans de comunicació per fer balanç de l’any esportiu, la tinenta d’alcalde i regidora
d’Esports de l’Ajuntament de Sabadell, Marisol Martínez, va traçar les línies de futur de la ciutat
en matèria esportiva. Martínez
va avançar que, a proposta del
Panathlon Club Sabadell, l’Ajuntament presentarà la candidatura per optar al distintiu de Ciutat
Europea de l’Esport del 2021 que
atorga l’entitat ACES Europe. La
resolució es preveu que es faci
pública abans d’acabar l’any. “És

De la Cruz posa el
comptaquilòmetres
a zero
El ciclista sabadellenc comença
temporada a la Volta a la
Comunitat Valenciana

Marisol Martínez va parlar dels
reptes de futur que té la ciutat en
materia esportiva | Roger Benet

una oportunitat perquè la ciutat
aprofiti el potencial que té. El futur passa perquè Sabadell aculli
grans competicions i per tenir
els nostres joves integrats en el
món de l’esport”, apostava la regidora.
No serà l’únic projecte que
es posi en marxa en els pròxims
mesos. S’espera que, a sol·licitud
de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Sabadell sigui designada com a Vila Esportiva Universitària 2020 per acollir els
Campionats de Catalunya Universitaris. També hi ha previst
engegar el programa INSERsport amb la col·laboració de la
UFEC per promoure la formació i inserció laboral de joves en

Sergi Park
@sergiparkv

D

avid De la Cruz comença
l’any 2019 amb una de
les cites més destacades
del ciclisme en aquestes dates.
Des de dimecres -acaba diumenge- s’està disputant la Volta a la
Comunitat Valenciana-GP Banc
de Sabadell. La cursa presenta
un cartell de luxe. A més de De
la Cruz, ciclistes de la talla d’Alejandro Valverde (guanyador de
l’última edició), Geraint Thomas
(company d’equip i actual vencedor del Tour de França), Esteban
Chaves o Dan Martin.

De la Cruz ha iniciat una
nova temporada | Oficial

El sabadellenc arriba amb la
il·lusió de fer una gran temporada, una cosa que se li va resistir

“És una
oportunitat
d’aprofitar el
nostre potencial”,
assegura la
regidora
risc d’exclusió social mitjançant
l’esport. “La línia de subvenció
que va destinada al món de l’esport a la ciutat crec que és poca
comparada amb altres ciutats. Si
vertaderament és una aposta de
futur, s’ha de millorar substancialment”, assumia Martínez com
a repte pendent.

en el 2018. Això sí, va guanyar
una etapa de la París-Niça i una
a la Volta a An-dalusia. A la Volta a Espanya, una de les cites
que més presents tenia, es va haver de conformar amb la quinzena plaça. De la Cruz admet la
pressió del moment però també
d’haver estat una experiència
per aprendre. Amb ganes de fer
coses importants als seus gairebé 30 anys, la cursa valenciana
pot ser una bona oportunitat.
També buscarà tenir opcions de
victòria en alguna carrera d’una
setmana com la París-Niça, on
s’espera que sigui un dels homes
rellevants.
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Ràdio sabadell
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El Mercat Central allotjarà
el Dia Mundial de la Ràdio
Ràdio Sabadell prepara una edició especial del programa Al Matí que
es podrà veure en directe des de l’interior de l’emblemàtic mercat

Pau Duran
@pauduranideharo

E

l 13 de febrer de l’any 1946
va començar a funcionar
el Servei de Notícies de
Ràdio de les Nacions Unides, que
es dedicava a informar sobre el
que passava a la seva seu a la ciutat de Nova York i a les agències
que l’ONU té establertes per tot el
món. Per commemorar l’efemèride, el mes de desembre de l’any
2012, l’Assemblea de General de
les Nacions Unides va fer seva
la resolució aprovada per la seva
conferència dedicada a l’Educació,
la Ciència i la Cultura, i va establir
que cada 13 de febrer seria el Dia

Mundial de la Ràdio.
Tal com difon aquest organisme, la ràdio segueix sent el mitjà de comunicació més dinàmic,
reactiu i atractiu que existeix, al
mateix temps que es va adaptant
als canvis que els nous temps faciliten, oferint noves formes d’interaccionar i participar. En l’edició
del 2019, des de Nacions Unides se
celebra el tema “diàleg, tolerància
i pau”, posant especial èmfasi en la
promoció de l’entesa i la comunitat. A Ràdio Sabadell es va plantejar el repte de trobar un escenari
que pogués allotjar un programa
especial que interpretés aquestes
línies mestres en clau de concòrdia i convivència, i s’ha escollit el

Al Matí farà un especial amb

Mercat Central de Sabadell.
El programa Al Matí vol explicar, en directe i des de l’emblemàtic espai del mercat, les històries de les parades mítiques que
continuen allà després d’haver-se
mantingut al llarg de diverses ge-

motiu del Dia Mundial de la Ràdio
des del Mercat | Roger Benet

neracions familiars.
També vindrà la periodista Núria Jar, especialitzada en ciència
i salut, que col·labora a Rac1, La

Vanguàrdia i Muy Interesante,
entre d’altres. L’acompanyarà la
comunicadora Carme Suàrez, professional de llarga trajectòria. Totes dues han treballat en diferents
moments a Ràdio Sabadell, com
altres veterans que també ho han
fet i que ens explicaran com entenen la ràdio i quins sentiments
els provoca viure-la i treballar-hi:
Maria Xinxó, Ricard Ustrell, Laura
Rosel, Roger Escapa, Xavi Bundó,
Aleix Parisé, Quim Domènech i
Toni Padilla.
I encara dues sorpreses més:
el projecte de ràdio de l’Escola Virolet i radionovel·la del conte de
David Vila i Ros Tibant del fil amb
Escènics.

batecs
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Llegir és sexi: Feliz
final d’Isaac Rosa
(Seix Barral)

Com ajuda la
quiropràctica a les
noves mares?
La cura de la columna vertebral contribueix
al bon estat de salut de tot l’organisme

Tefi i Anna, responsables llibreria Macondo
@LLibrer_Macondo

“N

osotros íbamos a envejecer juntos”, així comença aquesta
història explicada al revés -de final a
principi- i narrada a base de monòlegs que es responen; els d’una parella -com tantes altres- que han passat
els quaranta, amb dues nenes i que un
dia decideixen separar-se. I des del pis
buit, quan els del camió de la mudança
s’han emportat les darreres pertinences, ell comença el seu monòleg per
intentar entendre què els hi ha passat.
A aquest monòleg, li continua un d’ella
donant el seu punt de vista i, així, fins
al moment en què es coneixen. Aquesta narració original hem de sumar-li
que ens parla d’un tema del qual no hi
ha massa literatura: la ruptura al nostre temps. Isaac Rosa sempre escriu
del que ens afecta: desnonaments, crisi
i ara, el desamor. Vas llegint i et sents
identificat en moltes situacions: fa por comprovar el que l’amor i la convivència produeix. La maternitat (ha involucionat després de tantes lluites feministes?), la crisi
laboral, la falta de recursos econòmics (és més senzill ser feliç amb la parella quan no
existeixen problemes econòmics o és la pobresa la que ens manté lligats?), la necessitat
de sentir-se estimat, admirat, de flirtejar (el mal que ha fet el whatsapp), la família en
crisi en aquest temps de canvi...
Al llegir-la te n’adones -per si no ho sabies- que no som únics. Que quan algú pateix
una ruptura i sent que ningú l’entén, no és cert. Tots i totes estimem d’aquesta forma i
el dolor ens iguala. Si l’enamorament és aquesta energia que et fa creure que pots aconseguir qualsevol cosa; la ruptura fa que la nostra pitjor cara surti a la llum, i en aquesta
novel·la veiem aquest deteriorament i ens afecta perquè tots/es som candidats/es a
què allò que era meravellós es converteixi en un autèntic infern.

Coordinadora dels ‘Batecs’: Raquel García. @raquelpetita

Carolina Hauser, quiropràctica
http://quiropracticaespecifica.cat/

E

stàs pensant a quedar-te embarassada? És un bon moment per tenir
cura del teu cos. Rebent els tractaments quiropràctics adequats abans de
la concepció, el teu cos es podrà preparar
millor pels canvis que vindran: millorarà
la regularitat de les regles i ajudarà l’úter a
funcionar millor. Moltes parelles que han
estat buscant un embaràs durant molt de
temps, han descobert que la quiropràctica
pot portar grans beneficis, ja que ajuda a
restablir el correcte flux d’informació des del cap als òrgans reproductors.
Ja estàs embarassada? Enhorabona! Les cures quiropràctiques poden ser de gran
ajuda, també! Mentre la teva panxa creix, creixen amb ella moltes altres parts del teu
cos. Tot el que les dones embarassades experimenten (dieta, exercici, estrès, ...) també ho experimenta el nadó. La quiropràctica ajuda a alleugerir moltes de les molèsties
que ens provoquen estrès a nosaltres i per conseqüència, a l’infant. Però el més important és que ens assegurem que el nadó tingui espai per desenvolupar-se.
Com ajuda el quiropràctic durant l’embaràs? El canal del part està compost pels
dos malucs i el sacre, i tots dos junts formen la pelvis femenina. Alhora que el nadó
creix, es produeix més pressió sobre les juntures de la pelvis. Això porta a una desalineació de la pelvis i a desequilibris als lligaments que subjecten l’úter, fins i tot,
pot modificar-se la forma del canal de part i arribar a reduir la seva mida. Aquesta
situació pot portar a posicions incorrectes del fetus. És essencial tenir el màxim espai
disponible per assegurar un correcte desenvolupament fetal perquè tingui suficient
espai per créixer.
Durant els mesos d’embaràs, el cos de la futura mare passa per increïbles canvis!
Els canvis hormonals fan que les juntures i els teixits tous es relaxin per acomodar el
creixement del nadó. Tot i això, aquesta condició també porta a una propensió a les
desalineacions i al dolor. L’augment de pes causa més estrès del normal en músculs i
lligaments de l’esquena i de la pelvis i a més, el centre de gravetat es desplaça, obligant
a la dona embarassada a compensar-ho amb una postura incorrecta.

batecs
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Consells de
farmàcia: per què
es produeix la
tos? I com triar el
millor tractament?
tat de 150km/h i recórrer una distància de 2-3 metres.
Glòria Montané,
farmacèutica

@farmaciamontane

L

a tos és un mecanisme de
defensa que té el cos per
mantenir netes les vies
respiratòries. És una expiració
explosiva i brusca que vol elimi-

nar el què li molesta com pot ser
agents irritants, fum, pols, líquids
i mocs. La tos del matí és de neteja,
si hi ha tos durant el dia és motiu
de consulta. L’avantatge de la tos
és que neteja les vies respiratòries,
l’inconvenient és que facilita que
les infeccions s’escampin, ja que
un esternut pot agafar una veloci-

Hi ha diverses causes:
- malalties origen otorrinolaringològic (nas, coll i orelles)
- afecció conducte auditiu extern o
timpà (hi ha receptors de la tos)
- sinusitis, rinitis, amigdalitis
- malalties cardíaques
- irritació de vies aèries superiors

Desenvolupament
de la intel·ligència
emocional:
projecte Troia
Laura Pons
@_lavall

L

’escola és un lloc que ha de permetre i propiciar el desenvolupament
integral de l’infant, buscant el ple
rendiment de les seves capacitats. A la Vall

creiem que hem d’educar persones integrades i actives que sàpiguen conviure i relacionar-se de manera positiva amb el seu
entorn social.
L’objectiu del projecte Troia, consolidat
a les aules d’educació infantil, és el ple desenvolupament emocional i social del nen.

- afeccions pulmonars
- cossos estranys, aliments, fum...
En centrarem en la tos que provoquen malalties com grips i refredats que és el més habitual aquests
dies. Aquesta tos és aguda, té una
durada de menys de tres setmanes. Si durés més, és convenient
visitar el metge.
Tos seca: de coll, irritativa,
sense moc que ens molesta gran

Troia no es basa en una sèrie d’activitats aleatòries sinó en un descobriment
íntim i subjectiu que provoca un canvi interior. D’una banda, es pretén que l’alumne aprengui a reconèixer les habilitats
socials que domina, així com aquelles habilitats en què ha de millorar per arribar
a relacionar adequadament el seu comportament amb les diferents situacions. D’altra banda, es busca desenvolupar la capa-

part del dia. Aquesta tos tendeix a autoperpetuar-se perquè
provoca irritació de la tràquea
i mucosa de la faringe. La tos
seca la calmarem amb medicaments antitusius que poden ser
en xarops o pastilles, que el què
fan és inhibir el reflex de la tos.
Tos
productiva: amb
mocs. En aquest cas la tos i els
mocs tenen funció de defensa i
no és convenient inhibir-la. Ens
aniran bé el medicaments mucolítics, que el què fan és fluidificar el moc, fer-lo més líquid
perquè ens sigui més fàcil eliminar-lo o també medicaments
expectorants.
El què és important en tots
els casos de tos és mantenir
les vies respiratòries humides
bevent força líquid, millor si és
aigua i tenir una bona humitat a
les habitacions..

citat d’anàlisi de situacions quotidianes -ja
sigui a la zona d’harmonia, de conflicte o
de divergència- per millorar les seves competències interpersonals i intrapersonals.
La pràctica d’aquestes activitats li permetrà reconèixer, identificar, diferenciar i
anomenar els seus propis sentiments per
després poder triar i guiar les seves accions
correctament d’acord amb les circumstàncies. També fomenten la reflexió sobre les
actituds i els comportaments dels altres
per identificar-se amb ells i arribar al desenvolupament d’una gran varietat de capacitats socials com l’empatia, la capacitat
d’adaptació, la flexibilitat, la cordialitat, la
simpatia, el respecte, etc.
El nen que sap gestionar les seves emocions és un infant que en el futur serà més
equilibrat i feliç.

