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S
abadell es debat des de fa temps entre no convertir-

se només en ciutat dormitori dels barcelonins que 

fugen dels preus abusius de l’habitatge i, per contra, 

mirar d’aprofitar la dinàmica cada cop més universal i global 

de la capital catalana. En aquesta dualitat, sovint perversa, 

en els darrers anys ens hem acostumat a grans cites -es-

portives, culturals...- que han convertit la ciutat en punt clau 

d’estada per a visitants ocasionals. Un augment substancial 

del turisme que, si bé encara no ens té com a destí final, 

aprofita la nostra ubicació geogràfica i els nostres serveis 

per estar-s’hi uns dies. 

Dins d’aquest paquet, s’inclou 

el Mobile World Congress. 

Amb uns números d’autèntic 

vertigen, la fira mundial de les 

noves tecnologies que té lloc 

a Barcelona també deixa el 

seu tros de pastís a Sabadell. I 

així de fet, si no hi un autèntic 

daltabaix, els principals hotels 

de la ciutat tornaran a penjar a 

partir de diumenge i fins dijous 

el cartell de ‘Complet’.  

És cert que des dels establi-

ments sabadellencs presumei-

xen que les xifres no seran tan brillants com les d’edicions an-

teriors. I, fins i tot, apunten canvis, a la baixa, de les tendències 

dels clients més habituals d’aquesta fira. Però, malgrat tot, l’èxit 

està garantit. Per tant, Sabadell ha de continuar reforçant la se-

va marca de ciutat i, de pas, continuar la seva cursa particular 

per ressituar-se en un mapa que no el deixi fora de lloc.  

L’hora de la veritat

A tot això, aquest cap de setmana també tindrem la mirada 

posada a Catània, a Itàlia. Allà arriba l’hora de la veritat per a 

les noies de l’Astralpool Natació Sabadell. Les del Club juga-

ran l’anada dels quarts de final de l’Eurolliga de waterpolo. 

Una nova prova de foc a per a unes ‘noies d’or’ acostumades 

a no fallar, però que, a més a més, aquest any, porten entre 

cella i cella aixecar la seva cinquena Champions.  

El destí ha volgut que l’última pedra en el camí abans d’una 

Final Four que té tots els números de jugar-se a casa, sigui el 

mític Orizzonte. Les italianes tenen un palmarès realment en-

vejable. El més gran del continent. Però això no ha de ser pro-

blema. Les de David Palma van decidides, sabent-se favorites, 

amb la tornada a Can Llong i segures que, després d’alguna 

que altra decepció, aquest any ha de tornar a ser l’any. Ho serà.      

Un Mobile de dubtes
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Les reserves pel 
MWC, a última hora
Els hotels sabadellencs també han vist reduït el nombre 
de jornades i podrien no omplir ni diumenge ni dimecres

l’Urpí, la seva directora Maria del 
Mar Santervàs, s’ha decantat per la 
manca d’antelació: “Hi ha gent que 
no preveu vindre i al final veu que 
no hi ha hotels enlloc”.

També varia el perfil dels cli-
ents en funció de l’hotel. El Verdi 
i el Sabadell tindran majoritària-
ment congressistes, gràcies a un 
acord del Grup Catalonia amb 
l’organització del MWC. Per la 
seva banda, l’Urpí calcula que el 
85% seran empreses i turistes.

Els hotels de Sabadell tindran 

més complicat penjat el cartell 

de ‘Complet’ | Roger Benet

Pere Gallifa  

@Pere_Gallifa

U
n dels sectors que més 
noten l’impacte del Mo-
bile World Congress son 

els hotels, que des de fa anys han 
de penjar el cartell de complet du-
rant els dies de la fira. Enguany, 
coincideixen en el fet que les re-
serves han anat més tard. “Aquest 
any s’està notant una mica menys, 
ja que en aquestes dates ho tení-
em complet, però s’està animant 
a última hora, tot i que acabarem 
omplint”, ha valorat José Anto-
nio Martínez, director de l’Hotel 
Verdi. Una percepció que se su-
ma al fet que el nombre de dies 
reservats també han minvat. “El 
que s’ha vist aquest any és que 
pernocten una nit menys i en lloc 
de quedar-se la nit de dimecres, 
estan marxant la nit de dimarts”, 
considera Olga Noriega, directora 
de l’Hotel Sabadell, que afegeix 
que “diumenge també hi ha hagut 
anys en què ha estat més fort”.

Les raons d’aquesta prudència 
son diverses per a cada empresa 
hotelera. Des del Verdi apunten 
que “totes aquestes vagues que 
s’estan fent a Barcelona en els úl-
tims anys estan afectant el Mobile”, 
mentre que per al Sabadell “pen-
sem que hi ha més places hoteleres 
a Barcelona i el tema de l’Airbnb, 
que molts fan ús d’això”. Des de 

El món del taxi també s’ha vist 

beneficiat pel Mobile World 

Congress. Des d’Élite Taxi Sabadell, 
el portaveu Magno Castillo ha assegurat que 
“sempre que hi ha la fira es nota però tampoc 
deixarem la ciutat sense taxis. Cada dia sorti-
ran uns 20 o 30 serveis”. Tot i això, lamenta 
que la feina ha caigut els últims anys: “Abans 
tothom es movia en taxi i ara és diferent. Les 
empreses porten els seus vehicles però sobre-
tot van en autocars”.

Edifici principal d’Accent 

Systems | Cedida

P.G.

| 
L’empresa castellarenca Ac-
cent Systems tornarà per 
quart any consecutiu a la fira 

del mòbil de Barcelona. “Ens 
serveix com a plataforma per 
mostrar a escala nacional i in-
ternacional els nostres serveis 
i productes”, ha explicat la cap 
de comunicació de la compa-
nyia, Raquel Ligero. En aques-
ta ocasió tindran l’oportunitat 
de presentar una millora en el 
hardware del seu aparell estre-
lla, l’IoT Tracker, un dispositiu 
que permet fer posicionaments 
d’actius en temps real. “La no-
vetat és que hem incorporat la 
tecnologia LTE-M, que ofereix 
fer el seguiment de qualsevol 
objecte a un cost i un consum 
d’energia molt baix”, ha subrat-
llat Ligero.

D’altra banda, la seva pre-
sència al Pavelló Espanya del 
congrés també els servirà per 
difondre els seus serveis d’engi-
nyeria en el sector de la Inter-
net de les coses per a empreses: 
“Oferim solucions a les necessi-
tats i objectius de les empreses 
que ens venen amb una idea in-
novadora, perquè puguin treu-
re el producte al mercat”, ha 
conclòs.

Accent 
Systems 
torna al 
MWC
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10 anys després el llegat 
de Farrés segueix intacte
L’espai d’homenatge ubicat al Parc Catalunya ha 
estat l’indret escollit per recordar l’exalcalde

Mireia SanS  

@Mireia_SanS

F
amiliars i amics d’Anto-
ni Farrés han recordat 
aquests dies l’exalcalde, 

coincidint amb el desè aniversari 
de la mort de qui va ser el primer 
batlle de la democràcia a Saba-
dell. “Un homenatge per a una 
persona a la qual no li agradaven 
gaire les complicacions”, explica-
va al programa Al Matí de Ràdio 
Sabadell el germà de Farrés, Jor-
di Farrés. L’emplaçament escollit 
per recordar la figura de Farrés 
ha estat l’escultura del Parc Ca-
talunya ubicada en un punt des 
d’on l’exalcalde “contemplava la 

Familiars i amics de Farrés a 

l’homenatge de diumenge | Roger Benet

ciutat, pensava el que volia fer i 
inventava el Sabadell que volia”, 
assegura Ramon Álvarez, un dels 
regidors de Farrés. Álvarez re-
corda la filosofia de Farrés que es 
basava en consultar a “milers de 
persones que estaven a entitats o 
a escala individual per ajudar-les 
i saber el que pensaven”. De fet, 
assenyala que es va transformar 
la ciutat i es va aconseguir que 
“la gent s’ho sentís seu i perce-
bés l’orgull d’estar en una ciutat 
enorme”. El dia d’avui, deu anys 
després de la mort de Farrés, es 
recorda el seu llegat i, de fet, l’al-
calde Maties Serracant el qualifi-
ca com a “referent” i una perso-
na que el va impressionar quan 

“tenia 20 anys en una reunió al 
seu despatx”. Ara, amb les elec-
cions municipals traient el nas, 
es reprèn el debat sobre si s’ha 
de dedicar un espai a Farrés. El 

seu germà Jordi considera que 
el lloc ideal seria “una plaça pel 
simbolisme d’àgora, un espai que 

s’escau amb el seu germà”. Tot i 
que no hi ha res en ferm s’ha 
parlat del nou passeig sortint del 
soterrament dels FGC a Can Feu, 
de la plaça Marcet, algun punt 
del Parc Catalunya o, fins i tot, la 
Rambla.

Ara, amb les 

eleccions 

municipals traient 

el nas, es reprèn 

el debat sobre si 

s’ha de dedicar 

un espai a Farrés
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El judici per l’1-0 agafa 

protagonisme sabadellenc  | AnC

n.G.

E
ls sabadellencs Jordi 
Cuixart i Carme For-
cadell seran els últims 

dels dotze líders independen-
tistes que seran interrogats 
en el marc del judici per l’1 
d’Octubre que s’està celebrant 
al Tribunal Suprem des del 12 
de febrer passat. Al tancament 
d’aquesta edició, cap dels dos 
havia iniciat la seva declaració 
davant del tribunal presidit 
per Manuel Marchena. El pre-
sident d’Òmnium ha decidit 
contestar les preguntes de la 
Fiscalia, però no les de l’Ad-
vocacia de l’Estat, a diferèn-
cia del que han fet alguns dels 
exconsellers empresonats, 
tret d’Oriol Junqueras i Raül 
Romeva, que es van limitar 
a contestar les preguntes de 
la defensa. La Fiscalia dema-
na per a Cuixart, acusat de 
rebel•lió i sedició, disset anys 
de presó, mentre que l’Advo-
cacia de l’Estat en sol•licita 
vuit. Són els mateixos delic-
tes pels quals està sent jutjada 
l’expresidenta del Parlament 
Carme Forca-dell, que tancarà 
la ronda d’interrogatoris del 
judici del procés. En el seu cas, 
la Fiscalia demana disset anys 
de presó, mentre que l’Advo-
cacia de l’Estat rebaixa la peti-
ció fins als deu.

Les declaracions dels líders 
independentistes han d’haver 
finalitzat com a molt tard di-
lluns de la setmana que ve, ja 
que l’endemà és previst que 
compareguin els primers tes-
timonis de la causa. Entre els 
sabadellencs que hi estan ci-
tats pel mateix dimarts hi ha 
l’exportaveu de Catalunya En 
Comú Podem Xavier Domè-
nech, mentre que dijous serà el 
torn per a Gabriel Rufián, di-
putat d’ERC al Congrés.

Forcadell 
i Cuixart 
declaren al 
Suprem

6.000 persones surten 
al carrer el 21-F
La manifestació pacífica recorre l’eix central de Sabadell 

sota el lema “Sense drets no hi ha llibertats”

núria García  

@nGarciaMataS

U
nes 6.000 persones, 
segons dades de la 
Policia Municipal, es 

van manifestar ahir des dels 
jutjats de l’Eix Macià fins al 
Racó del Campanar amb motiu 
de la vaga general convocada 
per la Intersindical CSC i que 
coincidia amb les declaracions 
al Tribunal Suprem dels líders 
independentistes a la presó. La 
mobilització, convocada entre 
d’altres col•lectius pel CDR de 
Sabadell, va transcórrer sense 
incidents i de manera pacífica 
i en molts moments de forma 
molt silenciosa. En la capçale-
ra de la comitiva, precedida per 
una pancarta on es podia llegir 
el lema “Sense drets no hi ha 
llibertat”, hi havia el regidor 
d’Acció Social, Gabriel Fernán-
dez, l’exregidora Carme García 
o Xavi Pellicer, membre de la 
Crida, entre altres.

L’alcalde de Sabadell, Maties 
Serracant, també hi va partici-
par, així com també en la lectura 
del manifest al Racó del Campa-
nar. “La vaga general és el més 
poderós instrument dels treba-
lladors per fer sentir la nostra 
veu. Hem d’aconseguir una gran 
mobilització per dir prou”, deia 

Concentració de la manifestació al 

Racó del Campanar | Roger BenetSerracant. En l’escrit, també es 
recordava els líders indepen-
dentistes a la presó. “Han posat 
l’accelerador. Els estan maltrac-
tant. A ells, a les seves famílies 
i als seus advocats”, afirmava 
Teresa Mira, presidenta d’Òm-
nium Sabadell, en al•lusió a les 
maratonianes sessions de decla-
racions al Suprem.

Les primeres hores de l’atu-

rada van estar marcades pel tall 
de l’autopista C-58 a l’altura de 
l’ABB. Durant una mitja hora, 
mig miler de persones convoca-
des pel CDR van barrar el pas a 
vehicles en els dos sentits de la 
marxa. Finalment, els Mossos 
d’Esquadra els van desallotjar 
sense incidents.

28-A: Les urnes decidiran
Els diputats locals al Congrés titllen de “fracàs” l’avançament electoral

n.G.

J
oan Mena (ECP), Lourdes 
Ciuró (PdeCAT) i Gabriel 
Rufián (ERC) acusen Pe-

dro Sánchez de “falta de valentia” 
per haver-se aixecat de la taula 
de diàleg amb Catalunya i haver 
anticipat les generals per al 28 
d’abril. Els tres diputats sabade-
llencs al Congrés ho consideren 
un “fracàs” per part del president 
espanyol. Amb tot, Mena assenya-

Sánchez ha convocat eleccions 

generals per al 28 d’abril | AnC

la els independentistes com a cor-
responsables de la situació i parla 
“d’error històric” que no hagin do-
nat suport als comptes. Ciuró, en 
canvi, creu que tot plegat respon a 
una estratègia per part de Sánchez 
“per poder dir que no havia estat 
ostatge de l’independentisme”. El 
republicà Rufián afirma que com-
batran una aliança de dretes: “No-
saltres els diem als tres genets de 
l’apocalipsi ultra que no passaran i 
que Catalunya serà la seva tomba”.

La capçelera de 

la comitiva estava 

precedida per 

una pancarta on 

es podia llegir el 

lema “Sense drets 

no hi ha llibertat”
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Mobilització contra el 
tancament de l’Oncologia 
Pediàtrica del Taulí
La Taula Social d’Entitats del Vallès convoca una manifestació 

el 28 de febrer per protestar per la pèrdua d’aquest servei

Karen Madrid  

@KMadrid_ribaS

L
a Taula Social d’Entitats del 
Vallès, formada per asso-
ciacions veïnals, sindicats 

i iaioflautes, amb el suport d’al-
guns partits polítics, ha convocat 
per dijous dia 28 una manifesta-
ció en contra del tancament del 
servei d’Oncologia Pediàtrica del 
Taulí, que es va fer efectiu fa tres 
setmanes. La mobilització, que 
anirà des de l’Hospital de Saba-
dell fins l’Ajuntament per fer-la 
coincidir amb el Ple municipal del 
mes de febrer, pretén mostrar un 
rebuig social contra la decisió del 
CatSalut de traslladar els infants 
pediàtrics al servei d’Oncologia de 
la Vall d’Hebron. Des de la Taula 
Social d’Entitats del Vallès de-
nuncien que el servei del Taulí era 
reconegut a nivell nacional i in-
ternacional i assenyalen que tenir 
un nombre reduït de pacients era 
positiu pels pacients. “Al Taulí, els 
infants són més que un número”, 
reivindica la doctora Montserrat 
Melo, que se suma a la protesta. 

Presentació de la manifestació 

del pròxim dia 28 | Roger BenetPer la seva banda Xus Merino, in-
fermera i portaveu de la Taula So-
cial, també ha desmuntat un altre 
dels arguments del CatSalut, asse-
gurant que hi hauria la possibili-
tat d’arribar al mínim de 30 nous 
pacients atesos per any si s’arribés 
a un pacte amb altres centres del 
Vallès Occidental i s’ampliés l’àrea 
de referència del Taulí. Amb tot, 

el president de la Federació d’As-
sociacions de Veïns de Sabadell 
(FAV), Manuel Navas, ha carre-
gat contra Esquerra Republicana i 
el PDECAT, ja que considera que 
han prioritzat les consignes dels 
seus partits en l’àmbit general, per 
davant de la ciutat.

La Fira Apropa’t a l’FP presenta 
80 cicles formatius
El certamen inclou xerrades d’una vintena de famílies professionals

K.M.

L
a tercera edició de la Fira 
Apropa’t a l’FP, que des 
d’aquest dimarts i fins 

dissabte està en marxa a Fira 
Sabadell, dona a conèixer l’ofer-
ta de formació professional que 
es pot cursar a Sabadell i la seva 
àrea d’influència, amb xerrades, 
tallers i conferències d’una vin-
tena de famílies professionals i a 
l’entorn de 80 cicles formatius. 
Un dels punts forts del certamen 

Apropa’t estarà en marxa fins 

demà dissabte | Roger Benet

“Al Taulí, els infants 

són més que un 

número”, reivindica 

la doctora 

Montserrat Melo

és l’orientació personalitzada so-
bre les sortides formatives i pro-
fessionals, així com els espais de 
trobada amb empreses i gremis. 
Tot i que la fira està sobretot ori-
entada a alumnat d’ESO, batxille-
rat i cicles formatius, també està 
oberta per a estudiants d’escoles 
d’adults, persones sense feina o 
que volen millorar la seva quali-
ficació professional i famílies que 
volen assessorar els seus fills en 
la decisió sobre què estudiar des-
prés de l’educació obligatòria.

Últim pas per 
tenir un Pla Local 
d’Habitatge

El Pla Local d’Habitatge, 

amb desenes de mesures 

a aplicar des d’ara fins el 

2024, es portarà a votació 

definitiva el Ple municipal 

del mes de febrer. Entre 

altres coses, es preveu 

duplicar el parc d’immo-

bles públics i incorporar 

nous recursos a l’atenció a 

l’emergència social. L’ela-

boració del document ha 

estat possible gràcies a un 

procés participatiu amb la 

implicació de més de 1.000 

persones i entitats.

600 columbaris 
per a cendres 
al cementiri

El cementiri de Sabadell ja 

disposa de 600 columbaris 

per a cendres; unes unitats 

funeràries semblants als 

nínxols per donar resposta 

a la gran demanda d’inci-

neracions registrada en els 

últims anys. Ara mateix, 

segons dades de l’Ajunta-

ment, un 44 per cent de les 

famílies escullen aquesta 

opció, en detriment de 

l’enterrament. També s’es-

tà estudiant la creació d’un 

espai comú per a cendres, 

més econòmic que els 

columbaris.

Les taxes 
universitàries 
més cares 
de l’Estat
Els estudiants universitaris 

catalans paguen les taxes 

més altes; una mitjana de 

2.131 euros per curs enfront 

els 1.420 de la mitjana es-

panyola. Davant d’aquesta 

situació, està en marxa una 

Iniciativa Legislativa Popular 

per instar la Generalitat a re-

duir les taxes universitàries; 

una campanya que compta 

amb el suport de totes les 

universitats públiques del 

país. Per presentar-la al 

Parlament, es necessiten un 

mínim de 50.000 signatures 

a favor de la proposta.

notíCIES 
bREuS
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La disbauxa pren el carrer
El Carnaval arriba a Sabadell el pròxim 1 de març amb tot un cap 

de setmana ple d’activitats per a tots els públics

Helena MoliSt  

@HelenMoliSt

E
l rei Carnestoltes ja ho té 
tot a punt per omplir els 
carrers de festa i alegria. 

Aquest any, el carnaval omple un 
cap de setmana la ciutat, reduint 
així el nombre de dies de xerinola 
respecte l’any passat. Joan Carles 
Cusidó, president de Disbauxa, 
assegura que els quatre dies de 
festa de l’any passat “potser cre-
iem que era massa, i hi va haver 
activitats que no van acabar de 
funcionar”.

Així doncs, enguany el Carna-
val comença divendres, i Cusidó 
ja ha promès que en aquesta edi-
ció “anem més forts”. Canvis forts, 
canvis rellevants, ja que el pregó 
aquest any és divendres a la nit, en 
comptes de dissabte. Aquest pregó 
anirà seguit de dos concerts a càr-

Moment de la rua de l’any 

passat | Roger Benet

ta amb una incorporació d’última 
hora: a la plaça Doctor Robert 
s’instal·larà una pantalla gegant 
per a poder seguir el partit del Real 
Madrid-Barcelona, que es juga a 
les 20.45h.

El dia gran de la festa però serà 
diumenge, quan tindrà lloc la tra-
dicional rua de Carnaval. La festa 
comença a les cinc de la tarda i 
els resultats dels premis es sa-
bran a partir de les nou de la nit. 
Enguany hi participaran més de 
vuit comparses, però Cusidó ex-
plica que “esperem passar de més 
de mil persones participants”. 
Diumenge tampoc faltaran els 
tradicionals balls de gitanes, a 
les dotze del migdia a la plaça de 
l’Ajuntament.

La festa acabarà finalment, el 
diumenge a les nou de la nit, al Ra-
có del Campanar amb la crema del 
Rei Carnestoltes.

rec de Farra Punk-Rock i Alberikus 
blues band. Divendres també es 
repeteix una activitat que va tenir 
molt èxit l’any passat: El concurs A 
Kg. de Disfresses, on les compar-

ses, ja disfressades, seran pesades 
i la que pesi més, guanyarà aquest 
concurs.

Dissabte es presenta com un dia 
molt familiar. De fet, s’ha canviat 

el concurs de disfresses infantil 
pel concurs de disfresses familiars. 
Aquest any, però, dissabte comp-
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Helena MoliSt  

@HelenMoliSt

E
l més cèlebre grup d’intel·-
lectuals i poetes sabade-
llencs torna a la primera 

línia de l’actualitat en l’any que 
es commemora el centenari de la 
Colla de Sabadell. L’any 1918 a la 
nostra ciutat va néixer un grup que 
aglutinava tots els artistes, poetes i 
intel·lectuals, capitanejats per Pe-
re Quart i Francesc Trabal. Entre 
les seves performances més famo-
ses s’hi situen el llançament de lli-
bre o el concurs de trencament de 
Fanals de la Rambla.

Ara, la comissió 100 anys de la 
Colla ha preparat més d’una vin-

Imatge de família de l’acte inaugural 

de diumenge passat | Roger Benet

tena d’activitats amb l’objectiu, tal 
com explica Joan Safont, comis-
sari de L’Any, de donar a aquest 
grup d’artistes sabadellencs una 
projecció més enllà de la ciutat. 
S’han programat activitats molt 
variades i per a tots els gustos. 
Una de les més destacades és el 
Simposi, un acte acadèmic que 
tindrà lloc els dies 4 i 5 d’octubre 
a Sabadell. Seguidament, Publi-
cacions de l’Abadia de Montser-
rat editarà en un sol volum les 
ponències d’aquest Simposi. Un 
altre dels actes destacats és la 
preparació d’un documental di-
vulgatiu, d’uns cinquanta minuts, 
on es ressegueix la trajectòria de 
la Colla. Aquest llargmetratge es 

govern de la Generalitat al cos-
tat”, i ha afegit que, en comme-
moració d’aquesta efemèride, tot 
el protagonisme “s’ha de fer aquí, 
al Vallès i reivindicar la capitalitat 
del Vallès.”

presentarà a finals d’any als Cine-
mes Imperials de Sabadell.

Per tal d’ajudar a assolir aquest 
objectiu, la Generalitat de Cata-
lunya ha afegit aquesta comme-
moració al seu calendari oficial. 

Quim Torra, present aquest pas-
sat diumenge en l’acte inaugural 
de l’Any de la Colla, ha assegurat 
que “en aquest centenari teniu el 

Una de les activitats 

més destacades 

és el Simposi, un 

acte acadèmic que 

tindrà lloc els dies 

4 i 5 d’octubre 

a Sabadell

La Colla torna a capgirar la 
ciutat en el seu centenari
La Generalitat inclou els actes de commemoració de L’Any 
en el seu calendari oficial per assolir més difusió
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Alien serà el protagonista del VIII 
Festival de Cinema de Terror
Els organitzadors han programat activitats que s’allargaran 

entre la setmana del 4 i el 10 de març

aleix Graell  

@aleixGnn

L
a vuitena edició del Cine-
ma de Terror de Sabadell 
creixerà en propostes i di-

es. La mostra es celebrarà entre 
els dies 4 i 10 de març amb una 
programa que inclou la tradicio-
nal marató de cinema de terror de 
dissabte a més d’un munt d’acti-
vitats relacionades amb el gènere. 
En aquesta edició el festival de 
cinema ha volgut fer un homenat-
ge a Alien. La cinta, original de 
Ridley Scott, i estrenada el 1979, 
serà la perla del certamen. “Hem 
volgut innovar una mica, pensem 
molt en el gènere de terror des de 
l’àmbit cinematogràfic, però hem 
volgut anar més enllà”, ha expli-
cat la subdirectora del festival, 
Georgina Arcusa. Entre aquestes 
activitats hi ha algunes novetats 

El Festival de Cinema de Terror 

amplia mires | Roger Benet

Antonio Orozco 
exhaureix i omplirà dues 
vegades La Faràndula
El cantant i compositor català actuarà 

a Sabadell els dies 1 i 2 de març

a.G.

L
a Faràndula ha penjat el 
cartell “d’entrades exhau-
rides”. I no només una 

vegada, sinó dues. Les dues vega-
des que Antonio Orozco actuarà a 
Sabadell, serà les nits de l’1 i 2 de 
març. Aquest èxit és una constant 
en la seva gira i ja fa dies que no 
queden localitats al teatre del car-
rer de la República. La fórmula 
d’aquest cantant de L’Hospitalet 
de Llobregat té un origen prema-
tur en el món de la música. Va ser 
amb quinze anys quan després 
d’un viatge al barri de Triana, a 
Sevilla, va comprar-se la seva pri-
mera guitarra. Un instrument que 
encara conserva. Ara arriba a la 

Orozco omplirà dues nits 

La Faràndula | Oficialciutat dins de la gira del seu últim 
treball: Destino. Un disc editat el 
2015 en que el cantant ha tornat 
als seus orígens musicals quan va 
iniciar-se en la indústria, quan 
encara no sabia on acabaria la 
seva carrera. Una trajectòria que 

suma ja un milió i mig de discs 
venuts, nou discs de platí i un disc 
d’or. Els que tinguin entrada po-
dran gaudir d’aquest últim treball 
que Orozco està rodant amb èxit.

com una pel·lícula sorpresa dins 
de la marató de dissabte o una 
sessió de jocs de taula de terror a 
càrrec de la Biblioteca de Ponent 
i el col·lectiu La Foguera. A més, 
el festival inclourà també la pro-
jecció dels microrelats finalistes 
i també una primera sessió de 
curts d’animació de l’Escola de 
Cinema de Barcelona. El tret de 

“El festival ha 

sabut com 

entendre i lligar 

el teixit d’entitats 

de la ciutat que es 

posen en comú”, 

diu Miquel Soler

sortida serà la conferència Alien, 
el company de viatge que ningú 
desitjaria a càrrec de l’Agrupació 
Astronòmica de Sabadell. Això 
serà el dimecres 27 de febrer. Un 
programa d’activitats que està 
farcit de col·laboracions amb al-
tres entitats i mostres com el ME-

CAL, les biblioteques o el Festival 
nits de Cinema Oriental de Vic. 
Precisament aquest és el paper 
que ha destacat el regidor Inno-
vació i Ciutat, Miquel Soler. “El 
festival ha sabut com entendre i 
lligar el teixit d’entitats de la ciu-
tat que es posen en comú”, ha dit 
el regidor. La programació com-
pleta del 8è festival de cinema de 
Terror ja es pot consultar en línia 
i als llibrets informatius.
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Martínez-Castignani i 
Guinovart viatgen al 
lied del segle XIX i XX
La proposta de Joventuts Musicals vol realçar el 

lied, la cançó del món de la clàssica

Mireia SanS  

@Mireia_SanS

D
os grans de la música 
clàssica de Catalunya, el 
baríton Enric Martínez-

Castignani i Albert Guinovart 
al piano, es donen cita avui al 
Teatre Principal a les nou de la 
nit per posar en valor el lied de 
principis del segle XIX i fins a 
mitjans del segle XX. “El lied és 
el que coneixem com les cançons 
populars, n’hi ha de basades en 
cançons populars i d’altres en es-
crits més profunds. És un gènere 
molt interessant i a cada tempo-
rada mirem de programar algun 

Guinovart serà aquesta nit 

al Principal | Oficialconcert d’aquest tipus”, assegura 
la presidenta de l’entitat organit-
zadora, Joventuts Musicals, Joa-
na Soler. El crític musical Albert 
Ferrer Flamarich, que dimarts va 
impartir una xerrada per donar 

a conèixer el concert, assegura 
que són “dos grans intèrpretes”. 
“Martínez-Castignani ha actu-
at a Sabadell amb els Amics de 

l’Òpera de Sabadell” i és resident 
de Joventuts Musicals aquesta 
temporada. D’altra banda, “Gui-
novart és una de les figures cab-
dals de la música catalana com a 
compositor d’obres com Maricel 
o diferents sèries de TV3”, asse-
nyala Ferrer Flamarich. A més, 
Guinovart va ser el guanyador 
del premi de Joventuts Musicals 
a l’estat, de manera que “té mol-
ta relació amb l’entitat”. Tots dos 
junts configuren “un tàndem de 
luxe que cal veure en directe”, diu 
Ferrer Flamarich. En el concert, 
es podran escoltar cançons de 
Beethoven, Schumann, Korngold 
o Strauss.

Moment del Don Quixot que demà 

aterra a Sabadell | Josep Guindo 

M.S.

E
l Ballet de Catalunya 
porta el Don Quixot de 
Màrius Petipà demà 

dissabte a les 20:30 al Teatre 
de La Faràndula. Abans de la 
representació oficial, dissabte 
al matí es farà una masterclass 
a l’Estruch dirigida pel director 
de la companyia, Elias Garcia, 
amb més de 15 anys d’experièn-
cia com a formador de primers 
ballarins. I, a les cinc de la tarda, 
hi haurà un assaig obert a La Fa-
ràndula per poder gaudir de la 
proposta escènica.

El ballet 
de Don 
Quixot a la 
Faràndula
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FEbRER 2019

Kedades per teixir. 

Cada divendres a 

les 17.30h. Biblioteca 

de La Serra

Història del cinema 

a Sabadell. Fins el 17 

de març. Espai Cultura 

Fundació Sabadell 1859

Atles Sabadell. 

Imaginar, representar, 

construir la ciutat. Fins 

al 24 de febrer. Museu 

d’Art de Sabadell

Aula oberta de dibuix 

(treball amb artistes). 

Fins el 28 de març. Escola 

Municipal d’Art Illa

El Geperut de París, 

el musical. Diumenges 

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 última cena. 

Dissabtes 22h. 

Diumenges 19h. Del 16 

de febrer al 10 de març. 

Alternativa Teatre

Activitats Espai natura 

Fundació Sabadell 

1859. Diumenges 

(excepte agost). 

Masia de Can Deu

Davant l’estat islàmic. 

Lluita peshmerga i 

població civil. Fins el 17 

de març. Espai Cultura 

Fundació Sabadell 1859

Sabadell i la 

indústria. Exposició. 

Fins al 27 de febrer. 

Biblioteca del Nord

Hamlet. Divendres 

i dissabtes 21h. 

Diumenges 18h. Del 

22 de febrer al  17 de 

març. La Bàscula
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L’Orizzonte, un 
gegant adormit
El conjunt de Catània és vuit 

vegades campió d’Europa, però 

no aixeca el títol des del 2008

P.V.

n
ingú té més Eurolligues 
que l’Orizzonte. A prin-
cipis de segle, l’equip 

sicilià era el gran dominador i 
sis de les vuit copes que hi ha a 
les seves vitrines, es van col·locar 
entre 2001 i 2008. L’última final, 

Les italianes volen tornar a 

regnar a Europa | Cedida

el 2011, va coincidir amb l’inici 
del regnat europeu de l’Astralpo-
ol. De fet, a la Piscina Comunale 
di Nesima no han tornat a veure 
aixecar un trofeu important des 
d’aquell mateix any, el 19è Scu-
detto. D’aquella plantilla només 
‘sobreviuen’ tres jugadores: Ari-
anna Garibotti, Rosaria Aiello i 

Valeria Palmieri. Una altra wa-
terpolista, Martina Miceli, és ara 
l’entrenadora. L’any passat, amb 
els reforços de Roberta Bianconi 
i Sabrina van der Sloot, MVP de 
l’Europeu de Barcelona, ja van 
fer un pas important classifi-

cant-se per a la seva primera Fi-
nal Four des del 2014. Ara, amb 
la portera de la selecció Giulia 
Gorlero, buscaran posar contra 
les cordes l’Astralpool.

Pau Vituri  

@PauVituri

S
egona aturada de l’Astral-
pool Club Natació Sabadell 
en el seu trajecte cap a la 

tan anhelada cinquena Eurolliga de 
l’entitat. A Kosice (Eslovàquia), les 
de David Palma van signar una fase 
de grups immaculada, guanyant els 
seus quatre partits per una mitja-
na de gairebé deu gols de diferèn-
cia. I això que a la lligueta hi havia 
equips de la talla del Dunaujvaros 
hongarès, el Vouliagmeni grec o el 
Rapallo Nuoto italià.

Amb el toc d’atenció present 
de la final de la Copa de la Rei-
na contra el Sant Andreu, en què 
l’Astralpool ‘només’ va guanyar 
per dos gols de diferència, el con-
junt sabadellenc es planta dis-
sabte (18h) a la piscina de l’Oriz-
zonte de Catània (Itàlia) amb 
l’objectiu d’endur-se un resultat 
favorable per a la tornada que es 
disputarà el 12 de març a la pis-
cina de 50 metres de Can Llong, 
mateix escenari on l’entitat di-
rigida per Claudi Martí espera 
acollir la Final Four per quarta 

vegada en els darrers vuit anys.
En total, aquesta és l’onzena 

vegada consecutiva que el Nata-
ció Sabadell se situa entre els vuit 
millors equips d’Europa i les sis 
últimes edicions han acabat amb 
el Club a la darrera fase de la com-
petició. El favoritisme sembla re-
caure en les waterpolistes de Da-

vid Palma, encara amb l’espina de 
les dues tandes de penals dels dos 
últims anys a Kirishi, i més amb 
el reforç aquesta campanya de la 
nord-americana Maggie Steffens. 
La seva compatriota a la planti-
lla, Kiley Neushul, també acom-
panyarà l’expedició a Sicília des-
prés d’estar absent a la Copa de la 

Reina.  “Si pot ser, guanyar i que 
sigui bé per, quan vinguin elles, 
tenir un partit més tranquil. No 
anar d’un o de dos, de cinc estaria 
bé”, aposta amb ambició la boia 
Paula Leiton als seus 18 anys.

Can Llong serà l’escenari 

de la tornada el pròxim 

dia 12 | Jesús Arroyo

APunt 
D’oPInIó

Aquesta setmana parlà-

vem al vestidor de Can 

Llong de la primera Final 

Four aconseguida el 2011 a 

Sabadell, justament contra 

l’Orizzonte, i com vam gua-

nyar aquella final gràcies a 

la intensitat que vam posar 

dins de la piscina. L’ambi-

ent és molt positiu, molt 

dinàmic. És cert que les du-

es últimes Eurolligues se’ns 

han escapat per penals i 

ens hem quedat a les por-

tes de la cinquena, però al 

vestidor només recordem 

els bons moments i tornem 

a tenir moltíssimes ganes. 

Cada any entrenem per ai-

xò, evidentment també per 

les competicions nacionals, 

però el nostre gran objectiu 

sempre és arribar a la Final 

Four i aixecar el títol.

A Catània sortirem a no 

especular. Guanyar fora 

de casa és un plus per-

què, tot i que no et doni 

la classificació, és un pas 

bastant gran i hem d’anar 

a aconseguir la victòria 

sí o sí. L’Orizzonte és un 

equip molt fort però en 

aquest punt de la com-

petició, en uns quarts de 

final, qualsevol equip que 

et pugui tocar és fort. Tots 

busquem el mateix objec-

tiu. El seu joc italià és molt 

característic: tenen bones 

llançadores, bones boies, 

bona portera... és un equip 

que té moltes coses bones 

però ens sentim prepa-

rades per fer-les front i 

tornar a Sabadell amb un 

bon resultat.

Per Mati ortiz, 
waterpolista de 
l’Astralpool CnS

Penúltim pas per 
accedir a la Final Four
L’Orizzonte-Natació Sabadell de l’Eurolliga de 
waterpolo femení es podrà seguir en directe 
aquest dissabte (17:45h) a Ràdio Sabadell
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Els avantatges en el marcador, 
nova assignatura pendent 
del Centre d’Esports
Des de l’arribada de Kiko Ramírez, el Sabadell s’ha avançat quatre vegades, 

però només ha pogut aconseguir la victòria en una única ocasió

Pau Vituri  

@PauVituri

I
nfortunis amb la gespa al mar-
ge, al Centre d’Esports Saba-
dell se li va escapar contra el 

Villarreal ‘B’ una nova oportuni-
tat de sumar els tres punts des-
prés d’avançar-se en el marcador. 
L’alegria només va durar deu mi-
nuts, el temps que va passar entre 
el gol de Néstor Querol i l’empat 
de Rubén Mesa. Malauradament 
és un argument que s’està repe-
tint amb freqüència des de l’ar-
ribada de Kiko Ramírez a la ban-
queta sabadellenca. A Ontinyent 
i al Miniestadi del Barcelona ‘B’, 
el Centre d’Esports va ser el pri-

El Sabadell no sap gestionar els 

marcadors favorables | Críspulo Díaz

avantatges s’ha convertit en el 
principal maldecap de l’equip de 
Ramírez, però és un mal que tam-
bé es patia amb Toni Seligrat. A 
Lleida, l’exarlequinat Juanto Ortu-
ño i Pedro Martín van capgirar el 
gol inicial de Felipe Sanchón en 16 
minuts; a l’Antonio Puchades, van 
passar cinc minuts entre la diana 
de Pedro Capó i l’empat del Valen-
cia Mestalla.

El Sabadell 
Inclusiu, una 
lliçó de vida
Diferents equips de la ciutat 

comparteixen entrenaments 

amb jugadors arlequinats 

amb diversitat funcional

adrián arroyo  

@adrian_arroyo

O
límpia acull cada di-
marts els entrena-
ments de la secció 

inclusiva del Centre d’Esports. 
Encapçalats pel tècnic, Jose Sag, 
uns 40 jugadors i jugadores amb 
discapacitat intel·lectual de totes 
les edats fan esport acompanyats 
d’equips com el Sabadell B, el Sa-
badell Nord, la Sabadellenca, La 
Romànica, jugadors del primer 
equip com Nico Delmonte o Josu 
Ozkoidi i fins i tot un grup de po-

Pinya del Sabadell Inclusiu en 

el seu primer partit aquesta 

temporada | Roger Benet

licies. “Tot i el fred, només falten 
quan estan malalts. Sempre pre-
gunten quin serà el pròxim equip 
que ve. Un dia a la setmana els 
queda curt”, explica Sag.

El boom del film ‘Campeones’ 
ha donat visibilitat a un col·lectiu 
oblidat: “La gent amb discapacitat 
sempre ha estat estigmatitzada. 
Molts estan sols i necessiten com-
panyia, no només entrenar un dia. 
Cada cop vénen més als partits a la 
Creu Alta. Com a societat ens costa 
tenir empatia amb qui té proble-
mes”. Ja han disputat dos amisto-
sos, tot i que l’activitat va més enllà 
de la competició. Es tracta d’apor-
tar normalitat a la vida d’un grup 
“molts dels quals ja eren seguidors 
acèrrims del Sabadell abans de ju-
gar a l’equip inclusiu”.

mer en obrir la llauna. En tots dos 
casos, l’avantatge només va durar 
set minuts i, posteriorment, la de-
fensa va fer aigües fins al punt de 
rebre vuit gols entre tots dos en-
frontaments.

Dels 2.250 minuts disputats 
fins ara en les 25 jornades que por-
tem de lliga, el conjunt arlequinat 
només ha anat per davant en el 
marcador un total de 354 minuts, 
una xifra que tan sols empitjoren 
quatre equips: Castellón, Olot, 
Ontinyent i Badalona. De fet, 11 
d’aquests 25 partits han començat 
amb el Sabadell colpejant primer, 
però només sis han acabat amb 
victòria. La resta, dos empats i 
tres derrotes. Administrar aquests 

Diumenge (12h) 

l’equip ho haurà 

d’esmenar al camp 

de l’Espanyol ‘B’
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“Tant de bo pugui tornar 
enguany al Tour de França”
La Vuelta serà un any més el gran objectiu d’un David de la Cruz 

que ha descartat el Giro i que espera disputar per segon cop el Tour. 

Ja hi va ser l’any 2014 amb el mallot del NetApp Endura

adrián arroyo  

@adrian_arroyo

D
avid De la Cruz ha es-
trenat el 2019 amb un 
quinzè lloc a la Comu-

nitat Valenciana, acabant a 1:15 
del guanyador, Ion Izagirre. Des 
d’abans-d’ahir i fins diumenge es 
troba competint a l’Algarve (Por-
tugal). Acabat d’estrenar el calen-
dari, és un bon moment per saber 
quins plans de futur té el ciclista 
sabadellenc:

Per fi ha acabat la pretempo-

rada!

No competia des de l’octubre, he 
fet moltes hores d’entrenament 
i tenia ganes de vestir un dorsal. 
Espero que a l’Algarve i a la Paris-
Niça tingui un nivell acceptable, 
cosa que no he trobat a València. 
Cada corredor té una facilitat di-
ferent per agafar la forma i jo estic 
en procés encara.

Com valores l’estrena?

Van ser cinc etapes molt dures i 
està clar que no ha estat un resul-
tat destacat però estic content per 
les sensacions. Aquest hivern he 
entrenat amb menys intensitat i 
sabia que arribava curt de forma, 
que no podria lluitar per la victò-

De la Cruz espera repetir 

l’experiència del 2014 

al Tour | Agència

La Vuelta torna a ser un dels grans 

objectius de De la Cruz | Roger Benet

El sabadellenc competeix a 

l’Algarve després de l’estrena a la 

Comunitat Valenciana | Agència

De la Cruz ha 

descartat el Giro 

i en aquelles 

dates competirà 

a Califòrnia

ria, però segur que anirà bé per a 
les pròximes curses. L’any passat 
vaig acabar a València amb molta 
fatiga i enguany els primers dies 
sí que el cor bategava al màxim 
però vaig anar a més, el que em fa 
ser optimista.

Quin objectiu et marques 

aquesta temporada?

Sempre la divideixo en dues 
meitats i a la primera faré la Pa-
ris-Niça, País Basc o el Tour de 
Califòrnia que per a mi són im-
portants i on vull mostrar la me-
va millor versió. Després tant de 
bo pugui anar al Tour de França. 
On sí que hi seré segur amb el 
millor estat de forma possible 
és a la Vuelta. L’any passat no 
va sortir bé, però vaig aprendre 
molt i tinc ganes de tornar-hi i 
fer-ho millor.

El Giro, descartat?

Completament. Si faig dues vol-
tes grans, seran Tour i Vuelta. En 
comptes del Giro aniré a Califòr-
nia, on sempre m’ha anat molt bé. 
Espero disputar el triomf final.

Ara estàs a l’Algarve. És un 

banc de proves pensant en 

una cursa tan especial per a 

tu com la Paris-niça?

Sí. No l’havia fet mai i és una 
motivació extra. M’il·lusiona 
perquè Portugal m’agrada molt i 
espero ser més competitiu. Vull 
veure on estic i agafar el punt de 
forma.

A niça has guanyat l’etapa 

del 2017 i la del 2018. Hi hau-

rà tercera?

Tant de bo, però costa. L’any 

passat tothom ja em tenia de re-
ferència i aquest ho seré encara 
més. És una cursa que em té ena-
morat, ja el meu primer any vaig 
sortir encantat i per característi-
ques em va molt bé. De les d’una 
setmana és la que més m’agrada 
junt amb la Itzulia.
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Dani Lara, presentat com a nou 
director tècnic de l’OAR Gràcia
L’actual entrenador de l’equip femení es fa responsable d’un 

càrrec que l’entitat feia temps volia cobrir

SerGi ParK  

@SerGiParKV

F
ins ara, el responsable es-
portiu de l’OAR Gràcia, 
Xavi Ferrer, assumia les 

tasques de director tècnic. Ara, 
però, Lara ha estat l’escollit per 
fer-se’n càrrec i compaginarà la 
nova funció amb el paper d’entre-
nador del primer equip femení. El 
president del club gracienc, Salva-
dor Gomis, admet que per seguir 
creixent era una tria necessària: 
“El projecte que volem dur a ter-
me a través del Dani és un projec-
te sòlid, que no sigui una casuísti-

Lara -segon per la dreta- es fa càrrec 

de la direcció tècnica del club | OAR

L’última bala per a 
l’OAR Gràcia femení 
La salvació per a les de Dani Lara passa per 

un triomf contra l’Agustinos Alicante

S.P.

E
l repte més immediat pel 
nou director tècnic és sal-
var el primer equip feme-

ní. A diferència del masculí, que 
actualment travessa una gran 
dinàmica de resultats, el femení 
de l’OAR Gràcia no està vivint la 

La permanència de l’OAR passa 

per no fallar demà  | OAR

ca. Hem de continuar caminant, i 
amb aquesta figura esperem que 
es portin a terme totes les idees 
de l’entitat en tota l’estructura es-
portiva”, ha assenyalat.

Lara també es mostra molt 
satisfet amb la seva elecció. “Es-
tic molt il·lusionat per aquesta 
nova etapa. Volia un repte més 
enllà de la banqueta, encara que 
sempre m’hagi agradat entre-
nar”. A més, assegura que ja ha 
començat a fer plans de futur i 
ja ha tingut converses amb Ge-
rard Gomis i Cesc Borrell, els 
entrenadors del primer equip 
masculí. El nou director tèc-

seva millor temporada. A falta 
de sis jornades perquè s’acabi la 
Divisió d’Honor Plata, les verd-
i-blanques són penúltimes amb 
cinc punts i, per tant, en zona de 
descens. Però no tot està perdut. 
Aquest dissabte l’equip de Da-
ni Lara es juga mitja temporada 
rebent el conjunt que marca la 

salvació, l’Agustinos Alicante. 
Les alacantines estan dos punts 
per sobre de les gracienques i en 
la primera volta es van imposar 
per tres gols de diferència (23-
20). Un triomf per un avantatge 
superior permetria les noies de 
l’OAR sortir del descens. Seria, 
doncs, el dia perfecte per trencar 

nic va arribar al club gracienc 
a mitjans de novembre passat 
per substituir Xavi Font com a 
entrenador del sènior femení. 
Lara venia de ser el selecciona-
dor espanyol d’handbol platja, 

encara que, anteriorment, ja ha-
via exercit com a director tècnic 
-al Sant Quirze- dos anys. “He 

fet moltes coses en molts clubs, 
tant en equips masculins com en 
femenins. Crec que puc aportar 
tota la meva experiència”. Ara es 
converteix en un dels pesos pe-
sants al carrer Boccaccio. 

la ratxa de vuit derrotes consecu-
tives que acumulen. Abans que 
s’acabi la lliga (concretament en 
la penúltima jornada), l’Associ-
ació Lleidatana, cuer del grup, 
també haurà de passar pel pa-

velló de l’OAR. Són els dos en-
frontaments claus que les verd-
i-blanques hauran de guanyar si 
volen continuar a la categoria.

Lara compaginarà 

la nova funció 

amb el paper 

d’entrenador 

del primer 

equip femení
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El Mercat Central arriba 
per radiofreqüència 
a tota la ciutat 
Ràdio Sabadell celebra el Dia Mundial de la Ràdio amb un programa especial a l’històric 

espai amb entrevistes a paradistes, professionals del sector i nous talents

Pau duran  

@PauduranideHaro

E
l programa Al Matí va ex-
plicar, amb l’equip habi-
tual, en directe i des del 

Mercat Central de Sabadell, les 
històries de les parades mítiques 
que continuen allà després d’ha-
ver-se mantingut al llarg de diver-
ses generacions familiars. Abans, 
però, va ser el torn del president 
de la comissió de Comerç Interior 
de la Cambra de Sabadell, Josep 

Maria Porta, qui va avançar que 
les zones comercials de la ciutat 
es podrien gestionar a través d’un 
consorci publico-privat.  El tam-
bé president de Sabadell Comerç 
Centre va considerar que “el cen-
tre és un espai d’atracció, però és 
un espai de difícil accés i això im-

Els alumnes de l’Escola Virolet presentant 

el seu projecte de ràdio   | Roger Benet

Carme Suàrez i Núria Jar van 

tornar per un dia a Ràdio 

Sabadell | Roger Benet

L’equip desplaçat fins el Mercat 

Central | Roger Benet

Membres 

d’Escènics van 

interpretar en 

directe una 

radionovel·la a 

partir del conte 

Tibant del fil de 

David Vila i Ros

Els estudiants de 

l’Escola Virolet han 

après a redactar 

un guió, fer 

correccions, calcular 

la durada dels 

textos i locutar-los

pedeix que s’enlairi”.
Després de l’habitual tertúlia 

d’actualitat dels dimecres, van 
apropar-se als micròfons els co-
merciants de Carnisseria Sanmarti 
1850, Xarcuteria Andreu, Saladu-
res Mañosa, Carnisseria Sanjuan i 
Fruites i verdures Diego. Amb ells, 
vam compartir una radiografia del 
moment actual del mercat i com 
s’ha arribat fins a aquest punt al 
llarg del temps. A més, tot això es 
va complementar amb dues con-
nexions a botigues de l’entorn del 
Mercat Central, com són la Perfu-
meria Mariant i Pinsos Morera.

Pura ràdio

Tot seguit, les periodistes Carme 
Suàrez i Núria Jar, totes dues extre-
balladores de Ràdio Sabadell, van 
entaular una conversa per reivin-
dicar el paper de les emissores mu-
nicipals. Recordaven l’experiència 
viscuda a l’emissora sabadellenca 
i assenyalaven que en un mitjà 
d’aquesta dimensió “pots tocar tots 
els pals i tens companys que impac-
ten”, com apuntava Jar. L’altra cara 
de la moneda és la precarització del 
periodisme, i és que, tal com han 
constatat, grans professionals han 
abandonat els mitjans per treballar 
en gabinets de comunicació, que és 
on hi ha els recursos. Les dues pe-

riodistes també aprofitaren l’ocasió 
per reflexionar i reivindicar el pa-
per de les dones en els mitjans de 
comunicació.

A continuació, els alumnes de 
cinquè de primària de l’Escola 
Virolet van presentar el progra-
ma radiofònic que han impulsat 
per donar a conèixer el centre de 
Can Llong a la resta de la ciutat. 
La iniciativa parteix de l’estudiant 
d’Educació Primària de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona Nú-
ria Clapés, la qual va observar com 
molts sabadellencs ignoren on és 

i què fa l’Escola Virolet. Al con-
tingut que han creat, els alumnes 
aborden qüestions com les infra-
estructures, la ubicació del centre 
o les seves activitats per tal de do-
nar-se a conèixer al conjunt de la 
ciutadania.

El moment espectacular del 
programa estava reservat per al 
final, en què membres d’Escènics 
van interpretar en directe una 
radionovel·la a partir del conte de 
David Vila i Ros: Tibant del fil.
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Matías Grass: “La 
bellesa és subjectiva, 
trobar-se bé amb 
un mateix és salut”

Consells de farmàcia: 
Tot el que necessites 
saber del colesterol 

Manuela torreblanca i el doctor MatíaS GraSS, fundadorS de la clínica 

MedicalGraSS de Sabadell

n
ingú dubta que la salut és primordial per a qual-
sevol persona. I aquesta s’assoleix quan ens tro-
bem bé a nivell físic, social i psicològic. Sense 

salut no es pot viure una vida plena. I un dels aspectes que  
ajudaran a trobar aquest equilibri és no descuidar el nos-
tre aspecte. La bellesa és subjectiva, trobar-se bé amb un 
mateix és salut. 

Les persones envellim, no només pel pas del temps; sinó per les agressions internes 
i externes, físiques o emocionals que rebem al llarg de la vida. La medicina estètica pot 
ajudar a detectar patologies inadvertides i alhora incrementar la motivació, la seguretat i 
l’autoestima necessàries per relacionar-nos amb l’entorn de manera sana i plena.

noves tendències estètiques:

Avui dia l’estètica no és només cosa de dones. La lluita per trobar-se bé davant del mirall 
s’estén també al públic masculí, que cada vegada es preocupa més per la seva imatge. De 
fet, en l’actualitat suposen el 40% dels pacients i és una tendència positiva que va a l’alça. 
Cada vegada són més els homes que volen estar i sentir-se bé. I els oferim les solucions 
estètiques més adequades a les seves necessitats estètiques.

D’altra banda, els pacients en general busquen canvis cada cop més harmònics i en con-
cordança amb la seva naturalesa. Això ha estat possible gràcies als avenços tecnològics; 
però també a la demanda i els objectius desitjats amb els tractaments. La voluntat de millo-
rar, però no canviar, demostra una concepció més sana de la medicina i la cirurgia estètica.

Diferències entre la medicina estètica, la cirurgia làser i la cirurgia estètica. I 

tractament més sol·licitats.

A ningú li agrada passar pel quiròfan. Als nostres pacients, tampoc. De fet, si poden evitar-
ho, així ho fan. Per això, els tractaments en l’àmbit ambulatori són els més desitjats i sol-
licitats. En aquest aspecte, a MedicalGrass comptem amb professionals i diversos serveis 
amb la millor tecnologia làser que existeix al mercat per fer una atenció personalitzada i 
global; amb els millors resultats. Si el pacient sol·licita un tractament que no li cal o que 
no tindrà els resultat desitjat en parlem -independentment del cost- i els hi oferim alterna-
tives. Estem convençuts que la millor publicitat és el “boca orella” i lluitem al màxim per 
satisfer les prioritats dels nostres clients. 

Glòria Montané, farMacèutica  

@farMaciaMontane 

E
l colesterol és una subs-
tància natural del nostre 
cos amb funcions molt 

importants en els teixits. La ma-
jor part es produeix en el fetge, 
encara que també s’obté a través 
d’alguns aliments. Entre les seves 
funcions principals estan: facilitar 
la digestió dels greixos i contribuir 
a la síntesi de vitamina D. A més, a partir d’ell es formen certes hormones, com les 
sexuals i les tiroïdals.

¿Colesterol bo i colesterol dolent?

Per viatjar pel torrent sanguini el colesterol necessita un mitjà de transport anomenat 
lipoproteïnes. Existeixen 2 tipus:
• Lipoproteïnes de baixa densitat (LDL): s’encarreguen de transportar nou co-

lesterol des del fetge a totes les cèl·lules del nostre organisme. La baixa densitat 
lipoproteïnes LDL fa que es dipositin a la paret de les artèries, generant plaques 
d’ateroma. Per això, aquest tipus d’unió se sol anomenar “colesterol dolent”.

• Lipoproteïnes d’alta densitat (HDL): recullen el colesterol no utilitzat i el tor-
na al fetge per al seu emmagatzematge o excreció a l’exterior a través de la bilis. El 
colesterol, en unir-se a la partícula HDL de major densitat, és transportat de nou al 
fetge per ser destruït.

tractament i prevenció de la hipercolesterolèmia

Està demostrat que les persones amb nivells de colesterol en sang de 240 mg / dl te-
nen el doble de risc de patir un infart de miocardi que aquelles amb xifres de 200 mg 
/ dl. La hipercolesterolèmia es pot prevenir amb les següents recomanacions:
• Dieta mediterrània: una alimentació equilibrada, variada i sense greixos saturats. 

És important el consum de vegetals, llegums, cereals, hortalisses i fruites.
• Exercici aeròbic moderat diari d’uns 30 minuts.
Si seguint aquestes recomanacions no s’aconsegueixen els nivells òptims, és quan el 

metge ha pautat uun tractament farmacològic. L’elecció dels fàrmacs depèn de l’al-
teració principal en els valors de colesterol i triglicèrids.

coordinadora delS ‘batecS’: raquel García. @raquelPetita
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La recepta més fresca:  
Terrina de bròquil i espinacs

lluíS fernàndez, de la Secció d’HiStòria 

@ueSabadell

L
a famosa via Augusta existia abans 
que existís Sabadell. Entraria pel 
carrer de Sant Quirze cap al car-

rer de la Rosa; arribaria a la plaça Major, 
seguiria cap a la plaça de l’Àngel i el car-
rer la Salut fins al Santuari de la Salut on 
en aquell temps, hi havia la vil·la romana 
d’Arraona. I és que de molt antic hi ha un 
corredor natural per on és relativament 
fàcil d’entrar a la península Ibèrica i anar 
fins al capdavall.

En època de dominació romana per 
aquest corredor s’hi va condicionar una 
via. En temps de l’emperador August va 
posar ordre a  la xarxa de camins de l’im-
peri i va reformar la via i va anomenar-la 
Via Augusta. Avui dia per aquest mateix 
corredor hi ha el traçat d’una autopista; el 
corredor Mediterrani.

La Via Augusta enllaçava Roma amb Ca-
dis. Val a dir que quan arribava a Caldes de 
Malavella una branca passava per la costa 
fins a Barcelona i l’altra per l’interior, per 
Granollers i Sabadell. I, a Martorell es tor-
naven a trobar les dues. Vet aquí per què 

també a Barcelona tenen la Via Augusta.
I, com és que se sap que la via Augusta 

passava per Sabadell i el rodal? La respos-
ta la tenim al Museu d’Història. Allà tro-
bareu dins d’una urna una mena de got 
metàl·lic que té gravat a quatre columnes 
les estacions per  poder fer parada i fonda 
en l’itinerari que sortia de Cadis i arribava 
a Roma. També hi havia els quilòmetres 
de distància d’una parada a l’altra.

Aquest vas el van trobar l’any 1852, 

junt amb tres més, al poble de Vicarello, 
al nord de Roma, a les termes romanes del 
santuari d’Apol·lo. I què hi feien allà? Eren 
ofrenes votives; objectes que es deixen en 
un lloc sagrat per motius rituals com ara 
els objectes que es tiren als pous dels de-
sitjos. Ens queda afegir que el nom que 
surt gravat al vas no és el de Sabadell, sinó 
el d’Arraona, un nom que es va conservar 
fins a l’edat mitjana per designar el nostre 
terme municipal.

Marta triaS, directora 

reStaurant  

@lafreScaSabadell

A
questa  recepta és un 
entrant fred molt bo 
i fàcil de fer i també 

facilíssim de menjar, perquè 
és molt lleuger. El bròquil ara 
el tenim de temporada i cal 
aprofitar-ho doncs és un súper-

aliment, ja que té una quantitat 
molt alta de vitamines, minerals i 
antioxidants.

Ingredients: 

2 peces de bròquil
150 gr. espinacs
8 ous ecològics
400 gr. de nata (pots utilitzar na-
ta vegetal)
Un polsim de sal i de pebre negre

gènia. No obstant això, no passa 
res si queda algun tros de verdura 
més gros.

Posa la barreja en un motlle 
de silicona, perquè sigui més fàcil 
desemmotllar.

Finalment posa-hi per sobre 
els trossets de bròquil que has 
reservat abans. Cal coure’l a bany 
maria. Per això, omple una font o 

Per  començar cal cuinar al va-
por les dues peces de bròquil. Per  
mantenir-ne els nutrients, no el 
cuinis més de 15 minuts!

Un cop cuit reserva’n uns tros-
sets petits de la part més verda 
per  decorar el pastís.

Afegeix el bròquil cuit i tota la 
resta d’ingredients en el vas de la 
batedora i tritura-ho tot junt fins 
a aconseguir una textura homo-

Viu el rodal amb la 
UES: La Via Augusta 
travessa Sabadell

safata amb un dit d’aigua i hi 
posarem el motlle de silicona 
a dins. Posa-ho al forn a coure 
40-45 minuts a 160 graus.

Quan el treguis del forn, 
deixa refredar el motlle a tem-
peratura ambient. Un cop fred, 
tapa’l amb paper film i deixa’l 
reposar a la nevera perquè que-
di més compacte.

Passada una estona, ja està 
llest per desemmotllar en una 
safata. Aquesta elaboració la 
pots utilitzar com a paté per  un-
tar en torradetes o xips/crudités 
vegetals, com a un entrant fred 
acompanyat d’alguna salsa cre-
mosa com maionesa o allioli. 
Bon profit!




