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La 66a Festa de 
l’Esport ja és aquí 
La gala que tindrà lloc avui (19h) al Teatre 
Principal premiarà la millor entitat del 2018

PAU VITURI 

@PAUVITURI

L
a 66a edició de la Festa de 
l’Esport arriba als carrers 
de Sabadell per omplir-

los d’activitat física durant el cap 
de setmana. No obstant això, el 
clímax tindrà lloc aquest vespre 
(19h) al Teatre Principal amb la 
tradicional gala, conduïda pels pe-
riodistes de Ràdio Sabadell Sergi 
Garcés i Núria Garcia, que pre-
miarà el millor esportista (veure 
següent pàgina) i la millor entitat 
durant el 2018.

És en aquest darrer apartat on 
competiran 10 clubs: la Joven-
tut Atlètica Sabadell, el Sabadell 
Nord, el Club Gimnàstic Catalu-
nya, l’OAR Gràcia, el Motor Club 
Sabadell, la Unió Excursionista de 

Foto de família de l’acte de 

reconeixement a les entitats 

finalistes | Ajuntament de Sabadell

La Festa de 
l’Esport tornarà 
a sortir al carrer
Per tercer any seguit, s’han 

programat nombroses 

activitats a l’aire lliure

P.V.

D
es del canvi de format in-
troduït l’any 2017, la Festa 
de l’Esport s’ha desplaçat 

al carrer. Un cop més, les sabade-
llenques i els sabadellencs podran 
gaudir de nombroses activitats a 
l’aire lliure durant el cap de set-
mana. Una de les novetats és la 
incorporació de la Woman Race, 
però hi ha molt més. Un dels eixos 
rellevants de la festa serà l’Esport al 
Carrer, novament concentrat a l’en-

torn del parc de Catalunya durant el 
diumenge. Es podran veure exhibi-
cions i participar en diferents acti-
vitats esportives entre les quals des-
taquen el ioga adaptat, un 3x3 de 
bàsquet, handbol, tennis taula, ro-
còdrom, marxa nòrdica, bike trial, 
defensa personal... A l’Eix Macià, en 
canvi, es podrà gaudir de propostes 
com el voleibol, l’hoquei, l’esgrima, 
el corfbol o el mini tennis. A totes 
aquestes propostes, cal incloure-hi 
la jornada de futbol de promoció i 
inclusiu a la Nova Creu Alta.

Ràdio Sabadell 
oferirà un 
programa 
especial
Amb motiu de la cele-

bració de la Festa de 

l’Esport, Ràdio Sabadell 

tornarà a emetre un pro-

grama especial des del 

Racó del Campanar que 

començarà dissabte a les 

17:30h i tindrà una durada 

de dues hores i mitja. A 

banda dels protagonistes 

que passaran pels micrò-

fons, es farà un segui-

ment especial de la Fira 

d’Entitats Esportives i de 

la Foto dels Campions i 

Campiones que tindrà lloc 

a les 19h a la plaça del 

Doctor Robert.

Jordi Gil rebrà 
el Memorial 
Joaquim 
Gorgori
Durant l’acte de reconei-

xement a la millor enti-

tat i el millor esportista 

del 2018, també es farà 

entrega al Teatre Prin-

cipal del 31è Memorial 

Joaquim Gorgori i Parde-

llans en què es reconeix 

la trajectòria laboral d’un 

periodista de la ciutat. En 

aquest cas, el guardonat 

serà Jordi Gil, periodista 

del diari SPORT vincu-

lat a la informació del 

Barcelona i que succeirà 

el fotoperiodista Jaume 

Marco, premiat a l’edició 

de l’any passat.

NOTÍCIES
BREUS

entitats tennístiques comparteixin 
el favoritisme juntament amb el 
Sabadell Nord i el seu històric as-
cens a Primera Catalana.

Cal destacar també distincions 
com el Premi Fundació CNS a la 
dedicació al món de l’esport, en-
guany per a tres homes: Miquel 
Borràs, president de la Unió Ci-
clista Sabadell; Josep Maria Sa-
baté, vinculat al futbol i a la Fede-
ració Catalana de Futbol, i a títol 
pòstum per a Òscar Puig per la 
feina feta al bike trial.

gut al marge a partir del 1993, sol 
ser més incert en aquesta catego-
ria que no pas al guardó individu-
al. Tot i això, s’espera que les dues 

Sabadell, l’Escola Pia, el Triatló 
Sabadell, el Cercle Sabadellès i el 
vigent guanyador, el Club Tennis 
Sabadell.

El pronòstic, des que es va de-
cidir que el Club Natació Sabadell, 
per la seva magnitud, fos recone-

El Club Tennis 

Sabadell defensa 

el guardó obtingut 

ara fa un any
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Nou aspirants contra el 
regnat de David de la Cruz 
a la Festa de l’Esport
El ciclista sabadellenc aspira a ser el tercer esportista que 
s’endú el guardó individual quatre anys seguits

PAU VITURI 

@PAUVITURI

S
i hi ha un nom que ha destacat 
a Sabadell aquests últims anys, 
aquest ha estat el de David de la 

Cruz. La irrupció del sabadellenc en el 
panorama mundial del ciclisme el va fer 
ser escollit com a millor esportista en 
les darreres tres edicions. Ara, si ho fa 
una quarta vegada, igualaria el rècord 

que van registrar a finals dels anys 50 
i 60 respectivament l’atleta i ara pre-
sident de la JAS, Josep Molins, i el ne-
dador Santiago Esteva. No ho tindrà 
fàcil De la Cruz. Altres esports, com el 
waterpolo trepitgen fort. Sergi Cabanas, 
Anni Espar i Maica Garcia arriben amb 
força. Queralt Castellet, setena als Jocs 
Olímpics,  l’Aleix Gómez o els futbolistes 
Cristian Tello i Mariajo Pons també són 
candidats a la victòria.

DAVID DE LA CRUZ. 15è classificat a 
la Vuelta a Espanya. Vencedor d’etapa a la 
Ruta del Sol i a la París-Niça. Guanyador 
de les últimes tres edicions.

MARIAJO PONS. Subcampiona d’Eu-
ropa a Nazaré (Portugal) amb la selecció 
espanyola femenina de futbol platja i 
millor portera de la competició.

MARC SÁNCHEZ. Medallista de bronze als 
Jocs Mediterranis en el relleu 4x200 lliures. 
Finalista amb rècord d’Espanya al 4x200 lliures 
de l’Europeu de Glasgow (Escòcia).

MAICA GARCIA. Medallista de bronze a 
l’Europeu de Barcelona amb la selecció espa-
nyola. Amb el CNS, subcampiona d’Europa 
i campiona de lliga i copa. Guanyadora els 
anys 2013 i 2015.

EMMA GARCIA. Medallista de bronze 
en combo amb la selecció espanyola a 
l’Europeu de Glasgow (Escòcia) i campiona 
d’Espanya de la mateixa disciplina.

ANNI ESPAR. Medallista de bronze a 
l’Europeu de Barcelona amb la selecció 
espanyola. Amb el CNS, subcampiona 
d’Europa i campiona de lliga i copa.

SERGI CABANAS. Subcampió d’Europa 
amb la selecció espanyola a Barcelona. Segon 
classificat a la lliga amb el CNS i participant a 
l’anterior edició de la Champions League.

QUERALT CASTELLET. Finalista als 
JJOO d’hivern de Pyeongchang (Corea del 
Sud). Guanyadora d’una prova de halfpipe 
de la Copa del Món a Aspen (EEUU).

CRISTIAN TELLO. Futbolista sabade-
llenc de Primera Divisió pertanyent al Real 
Betis. Participant a la darrera edició de 
l’Europa League.

ALEIX GÓMEZ. Medallista de bronze 
als Jocs Mediterranis amb la selecció 
espanyola. Campió de lliga, de copa i de la 
Super Globe amb el Barcelona.
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Amb els resultats 

del passat 

diumenge, el titular 

és clar i català: 

calen pactes

L
’esport ens serveix habitualment com a via d’escapa-

ment i de desconnexió. Circumstància que aquests dies 

s’ha accentua després de superar una doble campanya 

electoral que ens ha tingut sotmesos l’últim mes i mig de les 

nostres vides. Enrere ja les eleccions generals i, especialment, 

les municipals d’aquest cap de setmana, res millor que la set-

mana més esportiva de l’any a Sabadell per oblidar-nos, ni que 

sigui per uns dies, que la batalla dels pactes batega amb insis-

tència de portes endins i lluny de l’atenció del carrer. Aquest 

silenci polític interessat l’aprofita ara l’esport, amb la festa 

d’aquest vespre al Teatre Principal com a punta de llança, per 

aterrar amb força i fer seu el protagonisme. Així, Sabadell, que 

fa bandera del seu esport molt 

més enllà de les seves fronteres, 

es reivindica aquests dies i ho 

farà fins diumenge. 

Els ingredients són els matei-

xos dels últims anys: els carrers 

com a escenari, tancament de 

temporada pels més menuts, 

xerrades, una fira d’entitats 

i molta festa. Tot plegat amb el denominador comú de l’es-

port. I com a resultat, una marca treballada que cedeix tot el 

protagonisme als esportistes i als clubs, sense oblidar-se de 

les persones que, de manera anònima, treballen dia a dia. Tots 

i totes, peces fonamentals sense les quals l’esport sabadellenc 

no brillaria de la manera que ho fa.        

L’hora dels pactes

Malgrat aquest petit oasi que ens dona treva fins diumenge, no 

hi ha dubte que la ciutat també viu pendent del ple d’investidura 

del pròxim dissabte 15. Aquell dia coneixerem el nom del nou al-

calde o alcaldessa de Sabadell. Però fins llavors, les reunions fan 

que els telèfons i els despatxos treguin fum les 24 hores del dia. 

Amb els resultats del passat diumenge, el titular és clar i català: 

calen pactes. I posats a triar, més enllà de colors, pactes que 

posin la ciutat per davant de qualsevol altre escenari i/o interès.

De moment, números en ma, Marta Farrés surt amb avantat-

ge. La cap de llista socialista té dues oportunitats per con-

vertir-se en la primera alcaldessa de la ciutat. La primera, de 

manera activa trobant aliances per aconseguir els suports que 

la portin als catorze vots necessaris. I la segona, per passiva si 

cap altre candidat assoleix aquests suports, sent ella la repre-

sentant de la llista més votada. 

Això, lluny d’aclarir res, manté tots els fronts oberts i, pel 

que sembla, ens portarà a viure dues setmanes més d’allò més 

intenses i mogudes.

Treva esportiva
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Ajuntament de Sabadell

El proper número sortirà 

al carrer el 14 de juny
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gidor, mentre que Ciutadans en 
conserva tres, tot i la pèrdua de 
vots. Així mateix, tres dels partits 
que actualment tenen represen-
tació al consistori no hi seran el 
pròxim mandat. Són el Sabadell 
en Comú de Joan Berlanga, la 
plataforma 100% Sabadell, lide-
rada per Marisol Martínez, i el 
Partit Popular d’Esteban Gesa, ja 
que cap dels tres ha arribat al cinc 
per cent de sufragis necessaris 
per obtenir un regidor.

La jornada electoral de diu-
menge passat va ser històrica per 
l’elevada participació registrada. El 
62,55 per cent dels gairebé 155.000 
electors van passar per les urnes, la 
xifra més alta des de l’any 1987.

El PSC torna a guanyar 
les eleccions a Sabadell
Els socialistes obtenen deu regidors i el 30% dels sufragis. ERC també 
creix i se situa com la segona força més votada amb set edils

NÚRIA GARCÍA 

@NGARCIAMATAS

L
es eleccions municipals 
del 26-M han dibuixat una 
nova correlació de forces a 

l’Ajuntament de Sabadell, que ha 
passat dels vuit partits actuals als 
sis. El PSC de Marta Farrés es va 
endur la victòria en els comicis de 
diumenge passat. La formació ha 
doblat pràcticament els resultats 
de 2015 i ha obtingut gairebé el 
trenta per cent dels sufragis, uns 
suports que li han atorgat una 
representació de deu regidors al 
Ple municipal, cinc més que fa 
quatre anys. Esquerra Republi-
cana és l’altra força que ha cres-

El PSC, amb Marta Farrés al 

capdavant, va guanyar els comicis 

del passat diumenge | Roger Benet

cut més en les darreres eleccions 
fins a aconseguir set edils. Per la 
seva banda, la Crida per Sabadell 
es consolida com a tercer partit 
amb més vots del Ple amb tres 
representants, el mateix nombre 
d’edils que Ciutadans i Junts per 

Sabadell. Les municipals de diu-
menge també han confirmat la 
irrupció de Podemos a plaça Sant 
Roc, que comptarà amb la cap de 

llista Marta Morell com a única 
regidora del partit lila.

Tret del PSC i Esquerra, la res-
ta de formacions han perdut vots 
respecte de les eleccions munici-
pals anteriors. La Crida i Junts 
per Sabadell han perdut un re-

Tret del PSC i 

Esquerra, la resta 

de formacions 

han perdut vots 

respecte de les 

eleccions municipals 

anteriors
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la formació. El mateix escenari se 
li obre a Juli Fernàndez que, per 
el vessant nacional, tindria fàcil el 
pacte amb Ciuró. Això sí, Fernàn-
dez ha de sumar també a la Crida 
per Sabadell i els anticapitalistes 
van marcar el pacte amb CiU com 
una de les línies vermelles ara fa 
quatre anys. I és més, per sumar 
catorze regidors, Fernàndez ha 
d’aconseguir també el suport de 
Marta Morell i de Podemos.

Marta Farrés o Juli 
Fernàndez: la investidura 
dependrà dels pactes
La candidata del PSC podrà ser alcaldessa si aconsegueix quatre suports 

més o bé si el d’ERC no pot tancar un pacte que sumi catorze edils

MIREIA SANS 

@MIREIA_SANS

L
a candidata socialista a Sa-
badell, Marta Farrés, acon-
seguirà l’alcaldia, en prime-

ra volta, si suma catorze regidors. 
Les urnes li han donat deu edils i 
ha de buscar suports al ple. Entre 
els partits que poden votar Far-
rés hi ha Ciutadans amb els seus 
tres regidors. El candidat, Adrián 
Hernández, assegura que “cal res-
pectar la voluntat de la ciutat i l’al-
caldessa ha de ser Marta Farrés”. 
Farrés també està en converses 
amb Marta Morell, de Podemos, 
que no ha volgut desvelar les con-
dicions per donar el seu sí a Far-
rés ni tampoc al candidat d’ERC, 
Juli Fernández. La socialista en 

El nou plenari 
de l’Ajuntament 
es constituirà 
el 15 de juny
Durant la sessió s’haurà d’investir 

el nou alcalde o alcaldessa

M.S.

D
esprés de saber-se el re-
sultat de les eleccions, 
el calendari per escollir 

nou alcalde o alcaldessa ja està en 
marxa. El ple que ho decidirà s’ha 
convocat pel dissabte 15 de juny. 
Durant la sessió, tots els partits 
amb representació podran pre-
sentar un candidat, que haurà de 
sumar (obligatòriament) catorze 
regidors per ser investit en pri-
mera ronda. Si cap dels aspirants 

El futur alcalde es coneixerà el 

pròxim 15 de juny  | Roger Benet

L’Ajuntament de Sabadell espera 

nou cap visible | Roger Benet

Lourdes Ciuró: 

“per investir un 

alcalde cal pactar 

un programa 

de govern”

“per investir un alcalde cal pactar 
un programa de govern”. Per tant, 
per sumar a Ciuró, Farrés hauria 
d’estar disposada a governar amb 

tindria prou amb els tres regidors 
de Ciutadans i la del partit lila. 
Però, el PSC també podria buscar 
el suport dels tres edils de Junts 
x Sabadell. Això sí, la seva cap de 
llista, Lourdes Ciuró ja ha dit que 

aconsegueix aquests suports, serà 
investit automàticament el cap de 
llista de la força més votada, és a 
dir, Marta Farrés del PSC de Sa-
badell.

El PSC també es va imposar 

a les Europees | Cedida

M.S.

E
l PSC ha estat la formació 
més votada a les elecci-
ons al Parlament Euro-

peu amb un 27,51 per cent dels 
vots, deu punts percentuals més 
que el 2014. La segona força ha 
estat Junts per Catalunya amb 
Carles Puigdemont al capdavant 
i un 24 per cent dels sufragis, se-
guida d’Esquerra Republicana, 
amb Oriol Junqueras com a cap 
de llista, i un 19 per cent de les 
paperetes. El quart partit més 
votat ha estat Podemos amb un 
9,9 per cent dels vots, seguit de 
Ciutadans amb un 9,56% i el Par-
tit Popular amb prop d’un 4%. 
Tot plegat amb una participació 
d’un 62,21 per cent, 14 punts 
percentuals més dels registrats 
en els darrers comicis de 2014. 
La victòria a tot l’estat ha estat 
pel PSOE amb 20 dels 54 seients 
en joc, el Partit Popular ha estat 
segon amb 12, Ciutadans n’ha 
obtingut 7, Podemos 6 i Vox 3. 
D’altra banda, Puigdemont ha 
obtingut dos escons i serà euro-
diputat, conjuntament amb Toni 
Comín. Esquerra ha sumat tres 
escons i Junqueras també serà, 
si la justícia li ho permet, al Par-
lament Europeu.

El PSC 
guanya les 
eleccions 
europees a 
Sabadell
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L’Ajuntament de Sabadell 
estrenarà mandat amb 22 cares

Manuel Salvador Robles Fernández / PSC

Jesús Rodríguez Padilla / PSC

Èlia Soriano Costa / ERC

Francisca Maya Heredia / ERC

Anna Lara Llonch / CRIDA

Lourdes Ciuró Buldó / Junts x Sabadell

Montserrat González Ruiz / PSCPol Gibert Horcas / PSCMarta Farrés Falgueras / PSC

Carlos de la Rosa Matas / PSC

Eloi Ismael Cortés Serra / PSC

Glòria Llobet Torres / ERC

Maties Serracant Camps / CRIDA

Laura Casado Garrido / C’s

Joaquim Carné Jordana / Junts x Sabadell

Laura Reyes Ruiz / PSC

Sonia Sada Rodríguez / PSC

Gabriel Fernàndez Díaz / ERC

Raül García Barroso / ERC

Adrián Hernández Moyano / C’s

Francesc Xavier Baró Gispert / Junts x Sabadell

María del Mar Molina García / PSC

Juli Fernández Olivares / ERC

Santi Valls Molina / ERC

Nani Valero Moreno / CRIDA

José Luis Fernández Díaz / C’s

Marta Morell Albaladejo / Podemos 

A
questes són les 27 cares 
que composaran el proper 
Ajuntament de Sabadell a 

partir del 15 de juny. Només que-
da per saber quines d’elles seran al 
govern de la ciutat i quines hauran 
de treballar des de l’oposició.
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KAREN MADRID 

@KMADRID_RIBAS

L
es obres de construcció de 
les dues noves plantes de 
l’Hospital de Sabadell que 

han de servir per drenar el col-
lapse del servei d’Urgències s’han 
reprès després de mig any atura-
des. L’anomenat projecte Taulí 
Gran Via, que aportarà 72 llits 
nous, es va frenar el mes de setem-
bre passat arran de la retirada de 
la concessió a Acció per part del 
Departament de Salut de la Gene-
ralitat perquè la companyia havia 
augmentat el cost dels treballs, de 
4,4 milions d’euros. El nou calen-
dari, que ha arrencat a mitjans de 
maig amb el reforç de fonaments i 
a partir del juny impulsarà la cons-

En marxa de nou les obres 

al Taulí | Roger Benet

trucció com a tal, preveu que les 
dues plantes estiguin enllestides 
l’estiu del 2020. “És evident que 
poder disposar de 72 llits nous, 
una part important dels quals es 
destinaran a malalts que avui són 
al Servei d’Urgències pendents 
d’ingrés, ens ha de millorar molt la 
situació d’Urgències i, sobretot, el 
confort dels malalts, que és el més 
rellevant”, ha apuntat en declara-
cions a Ràdio Sabadell el director 
general de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí, el doctor Joan Martí. 
Tot i això, les obres comportaran 
alguns canvis de funcionament, 
com l’entrada de les ambulàncies 
pel porxo, i hi haurà sorolls i vibra-
cions durant algunes actuacions 
concretes, per la qual cosa Martí 
demana comprensió als usuaris i 

solucionar el col·lapse endèmic 
del servei d’Urgències, que s’ha 
acabat traduint en pacients atesos 
als passadissos i boxes duplicats. 
Des de la Plataforma Assembleària 
de Treballadors del Taulí (PATT) 
assenyalen que aquesta situació 
“s’està normalitzant” i temen que 
les dues noves plantes no siguin 
suficients per solucionar-la.

als professionals per les “inevita-
bles molèsties” ocasionades. Un 
cop acabades les esperades actu-
acions, finançades al 100 per cent 
per l’Ajuntament de Sabadell, el 
més visible seran els dos nous pisos 

El projecte Taulí 

Gran Via, que 

aportarà 72 

llits nous, es va 

frenar el mes de 

setembre passat

 CIUTAT

Estiu del 2020, nova data de 
les dues plantes del Taulí
Les obres de construcció de les plantes per drenar els pacients del 
servei d’Urgències s’acaben de reprendre, després de mig any aturades

sobre el servei d’Urgències, amb 
els quals l’hospital guanyarà 2.114 
metres quadrats, amb 36 habita-
cions. D’aquesta manera, s’espera 
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NÚRIA GARCÍA 

@NGARCIAMATAS

L
a cinquena edició de la 
cursa solidària Women 
Race El Corte Inglés, que 

tindrà lloc el pròxim diumenge 2 
de juny al matí (9.30 h), ha ba-
tut un nou rècord de participació 
amb més de 2.000 corredors ins-
crits després que el termini per 
apuntar-se s’hagi tancat aquest 
dimecres. La iniciativa, que desti-
narà tots els fons que es recullin 
a l’entitat Oncolliga, dedicada a la 
cura integral dels malalts de càn-
cer i que l’any passat ja va rebre 
23.000 euros per desenvolupar 
els seus projectes, està especial-
ment pensada per a dones, mal-

Moment de la Women Race de 

l’any passat | Roger Benet

MARC SERRANO I ÒSSUL 

@MARCOSSUL

E
l Rebost Solidari de Sa-
badell inicia la campa-
nya de primavera amb 

els productes d’higiene, tant 
de la llar com personals, com a 
protagonistes. Des de l’associa-
ció, la directora, Mercè Calvet, 
explica a Ràdio Sabadell que ja 
fa tres anys que han apostat per 
demanar donacions d’aquesta 
mena de productes en comptes 
d’aliments, ja que —assegu-
ra— “el menjar està més resolt 
perquè, socialment, està més 
entesa la necessitat”. Com que 
l’entitat va més mancada de 
productes de neteja, doncs, hi 
ha de fer èmfasi especial.

Per remarcar aquesta ne-
cessitat que es donin, també, 
productes per netejar la casa i 
el cos, el Rebost Solidari lliu-
rarà tríptics informatius als 
ciutadans a l’entrada dels su-

Comença la campanya de primavera 

del Rebost Solidari | Cedida

permercats, i els seus voluntaris 
els n’informaran personalment. 
Pel que fa a la xifra de productes 
que es vol assolir, Mercè Calvet 
explica que la idea és superar les 
d’edicions anteriors. L’any 2017 
es van aconseguir recaptar fins 
a poc més d’un litre per usuari; 
l’any 2018, en canvi, la xifra va 
pujar fins als dos litres i mig. “I 
aquest any”, explica, “volem que 
sigui, ja, la bomba: que puguem 
incrementar i consolidar un lot 
d’higiene suficient”.

grat que aquest any també s’ha 
volgut potenciar la participació 
dels homes, seguint la línia ence-
tada el 2018 quan s’hi van apun-
tar 150, tot i no optar a cap dels 
premis. A banda dels inscrits, 
també es pot col·laborar amb la 
Women Race a través del ‘Dorsal 
0’, en què qualsevol persona pot 
aportar la quantitat econòmica 
que vulgui que anirà íntegrament 
destinada a Oncolliga.

 La cursa solidària tindrà un 
recorregut de cinc quilòmetres, 
amb sortida i arribada a l’Eix Ma-
cià i que passarà pels carrers més 
cèntrics de Sabadell. Un cop acabi 
la carrera, El Corte Inglés, impul-
sor de la iniciativa, ha organitzat 
un munt d’activitats familiars per 

tal d’implicar-hi més persones i 
que la carrera continuï creixent. A 
més, una de les novetats de l’edi-
ció d’enguany, és un mocador de 
color rosa que rebran tots els par-
ticipants i que podran lluir el dia 
de la carrera.

La Women Race recupera en-
guany la seva data habitual per 
fer-la coincidir amb la 66a edició 
de la Festa de l’Esport de Saba-
dell, que ha tingut lloc durant tota 
aquesta setmana i que culminarà 
aquest vespre amb l’acte central 
al Teatre Principal, on es lliuraran 
els premis als millors esportistes i 
les entitats esportives més desta-
cades durant el 2018.

La Women Race 
bat rècord de 
participació
La cursa de cinc quilòmetres tindrà lloc diumenge 

dins del programa d’actes de la Festa de l’Esport 

El Rebost 
Solidari recull 
avui divendres 
productes de 
neteja i d’higiene 
als súpers
Als establiments Caprabo i Lidl es 

podrà fer donació de productes per 

netejar la llar i, també, de productes 

d’higiene personal (xampú i gel) 

per a persones en risc d’exclusió
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FOTOGRAFIES DE ROGER BENET (@ROGERBR21)
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Enguany també 

se celebra el 

centenari de 

l’artista tallareta 

Matilde Moncusí

Llamps i Trons es tornen 
a enfrontar a la Festa 
Major de la Creu Alta 
La celebració comptarà amb activitats clàssiques de la festa 

tallareta, que enguany commemorarà els 10 anys dels Banyetes

PERE GALLIFA 

@PERE_GALLIFA

L
a Festa Major de la Creu 
Alta s’estendrà els dies 7, 
8 i 9 de juny, però els Ge-

ganters del barri tenen ganes de 
gresca i han programat una cer-
cavila nocturna dijous que aca-
barà amb el pregó dels Llamps i 
Trons a la plaça de la Creu Alta a 
les 22.30h. Divendres una de les 
primeres activitats serà el con-
curs que Llamps i Trons faran a la 
sintonia Ràdio Sabadell, escalfant 
motors pel pregó de l’extreballa-
dor d’aquesta emissora, Manolo 
Garrido. Seguidament s’entrega-
rà el Tallaret d’Honor a Antoni 
Rovira Garcia i els Banyetes cele-
braran el seu desè aniversari amb 
un barrat infantil. Un correbarri 
reivindicatiu donarà el tret de 
sortida a la nit, amb els concerts 
de Potoma, grups de rap i els pun-
xadiscos CHILL C i Magenta.

Una de les novetats serà la cur-
sa Milla de la Creu Alta el dissab-
te al matí, activitat que es combi-

Koers són els caps de cartell 

musical de dissabte | Oficial

La cultural popular, ben present a 

les festes dels barris | Roger Benet

Sol i Padrís, 
Espronceda i 
Torre-romeu, 
de Festa Major
Entitats veïnals, associacions i 

veïnat: tothom està de festa

P.G.

A
mb el repic de campa-
nes i una traca, es do-
narà el tret de sortida 

a la Festa Major de Sol i Padrís 
que comptarà amb el pregó a 
càrrec de la periodista de Ràdio 
Sabadell, Raquel Garcia, aquest 

àpats populars ompliran el dis-
sabte del barri del sud, que cul-
minarà l’orquestra Zamba Show. 
A Torre-romeu hi haurà animació 
per a la mainada al migdia, actua-
cions del Casal de Gent Gran a la 
tarda i música i foc pels joves a la 
nit. A Sol i Padrís, la gran prota-
gonista serà la dansa durant tot el 
dia, incloent-hi gegants al migdia 
i diables a la nit.

Diumenge, hi haurà diverses 

Xiula i Tribade, 
a la plaça 
del Treball

La regidoria de Drets 

Civils i Gènere ha orga-

nitzat aquesta tarda una 

jornada per combatre 

el sexisme. La primera 

activitat serà per la ca-

nalla, amb un concert de 

Xiula a les 19h. També hi 

haurà un recorregut pel 

barri sota el títol ‘Et sents 

segura de camí a casa?’, 

on s’abordarà l’espai pú-

blic amb perspectiva de 

gènere. La banda de rap 

barceloní Tribade tancarà 

la jornada amb les seves 

lletres contundents.

Nova cursa 
solidària a 
Sabadell

Es tracta de la Caminada 

de la Llum, que la ciutat 

acollirà el 20 de juliol. 

Coorganitzada per la UES, 

l’activitat solidària, que 

també es farà en quatre 

altres poblacions catala-

nes, vol recollir 15.000 eu-

ros per a la Fundació Vi-

cente Ferrer, que dedicarà 

aquests diners a construir 

tota una colònia d’habi-

tatges a l’Índia. La cursa 

nocturna -de 14 km- està 

oberta a 500 persones i té 

un cost de 10 euros.

Albert 
Flamarich, 
nou director 
de l’ONCE
El flamant director de l’ON-

CE ha denunciat a Ràdio 

Sabadell els problemes 

que suposen els carrers 

de plataforma única per 

a les persones invidents. 

També considera perillo-

ses les terrasses o la resta 

“d’obstacles entremig, com 

taules, cadires o promoci-

ons de botigues”. Flama-

rich ha posat sobre la taula 

altes problemes que tenen 

les persones invidents, com 

votar de forma autònoma o 

saber el torn de l’hospital.

NOTÍCIES
BREUS

vespre a les 20 h. Després hi 
haurà botifarrada i ball amb 
l’orquestra Aquarium. A Torre-
romeu, el pregó de Xavi Gómez 
serà a les 17:30h, mentre que a 
Espronceda, els Sentinelles des-
taparan la festa amb batucada i 
correfoc, al vespre.

Esports, cultura popular i 

activitats esportives al matí amb 
les clàssiques havaneres i cas-
tell de focs per cloure la festa. A 
Torre-romeu, aquesta acabarà 
amb la Tuna Sabadellense i una 
paella popular al migdia, mentre 
que a Espronceda estaran ani-
mats amb rumba des de les 20h, 
batucada i focs d’artifici amb els 
Sentinelles d’Arkemis.

narà amb tallers familiars i rutes 
culturals. A la tarda, hi haurà ac-
tes tradicionals com la bicicletada 
a les 18h, o el 9è Concurs de rata-
fia. A la nit hi haurà doble corre-
foc, amb els Banyetes a les 20h i 
amb els Diables a les 22:30h. La 
nit es tancarà amb la música dels 
Koers i el DJ Sendo.

Els trabucaires despertaran el 

barri diumenge, amb la cercavila 
gegantera a partir de les 11:30h. 
Entre vermuts, tapes i la missa, ar-
ribarem a les 17:30h, quan es do-
narà el tret de sortida a la cursa de 
carretons i la proclamació de l’any 
llamp o l’any tro. Les havaneres i el 
ball tronera clouran la festa.
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Els Catarres fan sold 
out a la Faràndula
El trio presenta l’espectacle Totes les cançons parlen de tu

ALEIX GRAELL 

@ALEIXGNN

A
questa temporada 
l’Ajuntament de Saba-
dell ha apostat per fer 

una programació pròpia als teatres 
de la ciutat i tal i com va passar amb 
l’últim espectacle d’Albert Pla, les 
1066 cadires de La Faràndula es 
tornaran a omplir ara per escoltar 
i veure Els Catarres. Aquest trio 
d’Aiguafreda que va saltar a la fa-
ma per la cançó Jenifer comentada 
per Jordi Pujol, ha consolidat una 
carrera de mestissatge musical que 
ja ha superat el fervor inicial amb 
cinc treballs d’estudi a l’esquena. 
Ara Èric Vergés, Roser Cruells i  
Jan Riera lideren una sòlida banda 
de músics que gira per presentar 

Els Brodas 
Juniors tornen 
a Ca l’Estruch 
La companyia jove de 

dansa urbana torna a fer 

parada a Sabadell

A.G.

J
a va passar la temporada 
passada i ara es repeteix 
l’experiència. Fins a dinou 

joves entre 10 i 16 anys han fet 
l’espectacle Brodas Junior 1.3 que 
inspiren els Brodas Bros, una po-
pular banda de dansa urbana i hip 
hop formada pels germans Pol i 
Lluc Fruitós i les germanes Berta 
Pons i Clara Pons a principis dels 
2000.  L’experiència sabadellenca 
serveix per impulsar aquesta com-
panyia de joves que vol transmetre 
la passió per la dansa i la cultura 
urbana, alhora que també sobre 

L’energia dels Brodas Junior 

omplirà Ca l’Estruch | Oficial

Els Catarres arriben a Sabadell amb 

Totes les cançons parlen de tu  | oficial

 Aquest trio 

d’Aiguafreda 

que va saltar a la 

fama per la cançó 

Jenifer comentada 

per Jordi Pujol

molt poques vegades s’han inter-
pretat en directe que combinaran 
amb els temes coneguts de la ban-
da. Per això, ja fa dies que no que-
den entrades al teatre del carrer de 
la República. Els qui ja tinguin la 
seva entrada podran veure un trio 
diferent, més íntim i en un format 
que potencia l’univers musical de 
la banda.

la professió. Ara presenten la fei-
na de tot un curs que es podrà 
veure al teatre de Ca l’Estruch el 
7 de juny a les 9 de la nit. Qui hi 
vagi podrà veure com els joves han 

bastit un procés creatiu des del 
primer moment, quan el muntatge 
escènic és només un esquelet.

l’últim treball dels Catarres: Tots 
els meus principis (Música Glo-
bal, 2018). La seva fórmula rau en 
la senzillesa aparent de les lletres 
que són capaces d’arribar a l’audi-

ència amb una vitalitat exuberant. 
En aquest últim espectacle que 
presenten, l’escenografia és íntima 
i cuidada i estan acompanyats d’un 
quartet de corda que potencia la 

sensació de viatge a les platees.  A 
més, a La Faràndula arriben amb 
un bon grapats de cançons que 
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Els Saballuts conviden la 
ciutat al 25è aniversari
Els Castellers de Sabadell fan un quart de segle. 

Organitzen concerts a Doctor Robert i vigílies 

a Sant Roc el dissabte 8 de juny, i, el diumenge 

9, la diada amb els Nens i els Gausacs

Cartell oficial d’aquest últim 

concert de l’OSV | Oficial

H.M.

E
n aquest concert s’hi 
podran veure fins a tres 
peces diferents: Stanza 

II, de Josep M. Guix; Concert 
per a violí, op. 53 d’Antonin 
Dvorák i, finalment, la Simfonia 
número 7 de Beethoven.

Sobre la primera, Jordi Cos, 
president de l’OSV, explica que 
n’apunta la capacitat de cre-
ar “climes molt especials i que 
convida a la reflexió”. Sobre el 
Concert per a violí, Cos destaca 
la participació de Birgit Kolar, 
la violinista solista que torna a 
interpretar la mateixa obra amb 
què es va estrenar en el món pro-
fessional fa 25 anys. Finalment, 
amb la peça de Beethoven, Cos 
espera que el públic se senti molt 
identificat gràcies a la seva influ-
ència de danses tradicionals.

HELENA MOLIST 

@HELENMOLIST

L
’Odissea i el mite de Cas-
sandra arriben avui a l’Es-
truch amb l’obra de teatre 

Kassandra. Sergi Belbel porta a 
escena una versió d’aquest mi-
te grec, basat en la profeta que 
alertà als troians de l’apocalipsi 
imminent. Belbel, però, la traslla-
da fins a l’actualitat, on es trans-
forma en una dona transsexual 
refugiada a Occident. Kassandra 
està encarnada per Elisabet Casa-
noves, l’actriu que es va donar a 
conèixer pel seu paper de Tània a 
la sèrie de TV3 Merlí.

Casanovas, en una entrevista a 
Ràdio Sabadell, assegura que po-
sar-se a la pell de Cassandra “em 
feia molt respecte”, ja que, segons 
la mateixa actriu, “és un personat-
ge molt complex”. I és que real-
ment, Cassandra té moltes capes 
i moltes peculiaritats. La primera, 
el llenguatge. La protagonista es 
comunica amb l’espectador “amb 
un anglès macarrònic”, alternant-
lo amb el castellà. Casanovas as-
segura que aquesta combinació 
d’idiomes “és un encert de l’autor 
perquè no deixa de ser un idioma 
comú entre el personatge i l’es-
pectador, i això per mi forma part 

Kassandra arriba aquest divendres 31 

a l’Estruch a les nou de la nit  | Oficialde la supervivència”, una paraula, 
supervivència, a la que Casanovas 
utilitza molt per referir-se al per-
sonatge que interpreta.

Una de les altres peculiaritats 
de l’obra és el trencament amb 
la “quarta paret” és a dir, la in-
teracció entre la protagonista i el 
públic. Casanovas assegura que 
aquesta relació amb els especta-
dors “és divertit perquè cada fun-
ció és diferent, perquè el públic és 

MARC SERRANO I ÒSSUL 

@MARCOSSUL

“2
5 deixant emprem-
ta.” Amb aquest es-
lògan, els Castellers 

de Sabadell -els Saballuts- convo-
quen tothom a les bodes de plata. 
El dissabte 8 de juny, organitzen 

Tot a punt per a la festa grossa dels 

25 anys dels Saballuts | Roger Benettres concerts a la plaça del Doctor 
Robert amb el grup de versions 
Cat Rock a les 20.15 h (familiar) 
i a les 23.30 h, i Llongue i la se-
va banda a les 21.45 h. De 18 a 
20 h, aixecaran castells amb els 
Manyacs de Parets, els Castellers 
del Maresme i els Xerrics d’Olot 
a la plaça de Sant Roc. La festa 

rò no del tot: “Els bàsics de vuit els 
estem rodant, i ara ens falta fer el 
passet aquell per anar a buscar els 
castells de vuit i mig”. Treballen el 
set i el cinc de vuit, i, més enda-
vant, arribaran, també, els de nou. 
Paciència.

grossa hi arribarà l’endemà, en 
una jornada que els camises ver-
des compartiran amb els Nens del 
Vendrell i els Castellers de Sant 
Cugat de 12 a 14 h.

La cap de colla saballuda, Bea 
Jiménez, explica: “Som vius, crei-
xem, i aquest any, especialment, 
el que ens plantegem és poder ce-

lebrar-ho amb la ciutat”. La colla 
viu un moment de transició: “És 
un any de construcció, de treballar 
amb molts castellers joves, nous”. 
A poc a poc i bona lletra: “Anirem 
al màxim de les nostres possibili-
tats, però sense intentar avançar 
alguna cosa que no tinguem”. És 
aviat per avançar el programa, pe-

diferent a cada lloc.”
Després d’una temporada 

d’èxit a Barcelona, Kassandra es-
tà realitzant una gira per diferents 
poblacions de Catalunya, una gira 
que està sent tot un aprenentatge 
per Casanovas, ja que a cada ciu-
tat es troba amb un públic dife-
rent, “t’obliga a no fer sempre la 
mateixa funció”.

L’OSV tanca 
temporada 
amb La 
setena de 
Beethoven
L’Orquestra 
Simfònica del Vallès 
s’acomiada aquesta 
temporada amb un 
concert el pròxim 
7 de juny al Teatre 
de la Faràndula

El drama i la comèdia es 
fusionen a Kassandra 
Aquest èxit teatral arriba avui a les instal·lacions del l’Estruch

Una de les altres 

peculiaritats 

de l’obra és el 

trencament amb la 

“quarta paret” és 

a dir, la interacció 

entre la protagonista 

i el públic
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JUNY 2019

Kedades per 

teixir. Cada 

divendres a les 

17.30h. Biblioteca 

de La Serra

36 Romería Virgen de 

Gracia. 8 i 9 de juny. 

Activitats diverses 

des de la Parròquia de 

Sant Roc fins a Sant 

Vicenç de Jonqueres

Activitats Espai 

Natura Fundació 

Sabadell 1859. 

Diumenges 

(excepte agost). 

Masia de Can Deu

Els 50 ninots de 

Xavier Nogués. 

Exposició. Fins al 

7 de juliol. Museu 

d’Art de Sabadell

Llongue, en concert. 

Divendres 31 de maig 

i dissabte 1 de juny 

a les 22h. Acadèmia 

Belles Arts Sabadell

Sabadell i la 

indústria. Exposició. 

Fins al 28 de 

juny. Biblioteca 

de La Serra

El farcell de la 

postguerra. Quan la 

gana aguditza l’enginy. 

Exposició. Fins al 28 

de juliol. Espai Cultura 

Fundació 1859

Festes Majors als 

barris de Sol i Padrís, 

Espronceda i Torre-

romeu. Del divendres 

31 de maig al diumenge 

2 de juny a cada barri

Josep Madaula, 

pintures. 

Exposició. Fins 

el 28 de juny. 

Galeria SIS

6 TOCats. Del 7 al 30 

de juny, els divendres 

i dissabtes a les 22h 

i els diumenges a les 

18:30h. Acadèmia 

Belles Arts Sabadell



18 | 31 de maig de 2019 | Sabadellinformatiu  ESPORTS

Néstor Querol és un dels jugadors 

sense contracte prioritaris per 

al Sabadell | Roger Benet

El Centre d’Esports 
inicia el Pla Renove
Els arlequinats pentinen el mercat per suplir la desena de 
jugadors que no continuaran. Set futbolistes del Sabadell 18/19 
tenen contracte en vigor per a la pròxima campanya

ADRIÁN ARROYO 

@ADRIAN_ARROYO

A
rriba l’estiu i el Cen-
tre d’Esports rastreja 
el mercat buscant re-

forçar-se. Després d’un any dis-
cret salvat a última hora amb la 
permanència a Olot, la direcció 
esportiva treballa per apuntalar 
l’equip a l’espera de conèixer 
el seu pressupost definitiu. Un 
dels objectius serà rejovenir la 
plantilla. El club ja ha confir-
mat les primeres baixes. Són els 
dos porters, Roberto i Romans, i 
els experimentats Migue, Felipe 
Sanchón, Arturo i Gato. A més, 

els carrilers Óscar Rubio i Josu 
Ozkoidi, que han renovat auto-
màticament per partits jugats. 
Falta saber si tots ells formaran 
part definitivament del Sabadell 
19/20. El vincle amb Néstor, 
Capó i Àngel finalitza al juny, 
però la intenció és oferir-los la 
renovació.

Tot en un Centre d’Esports 
que també treballa en altres 
àmbits. A nivell social ja ha co-
municat que els 948 abonats 
que enguany han presenciat 
més del 90% dels partits a la 
Nova Creu Alta tindran el preu 
del carnet congelat. En els úl-
tims dies també s’han confir-

mat els adéus de l’entrenador 
de porters els últims tres anys, 
Marc Antoni Rodríguez, i el 
conseller de l’àrea de comuni-
cació i relacions institucionals, 
Xavi Andreu, que plega per ra-
ons personals.

El vincle amb 

Néstor, Capó i 

Àngel finalitza 

al juny, però la 

intenció és oferir-

los la renovació

els cinc jugadors que estaven 
cedits tornen als seus clubs. Són 
Konyk, Nico Delmonte, Cobo, 
Domínguez i un Pol Ballesteros 
que formarà part del Nàstic.

Set integrants de l’actual 

plantilla tenen un any més sig-
nat. A Acedo, Édgar, Pajarero, 
Adri Cuevas i Coch s’han afegit 
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camí. La resta d’equips poden fit-
xar a última hora i nosaltres no. 
Si els ascensos són macos, man-
tenir aquesta categoria tan dura 
amb tants entrebancs té fins i tot 
millor regust”, comenta l’artífex 
d’aquesta nova proesa, el tècnic 
Quico Díaz, que remarca també 
la importància d’haver arrelat al 
barri: “Ca n’Oriac és molt futbo-
ler i ha ressorgit de les seves cen-
dres”.

Ara ja treballen en el segon 
projecte del Sabadell Nord a Pri-
mera. “Probablement ens vin-
dran a buscar algun jugador i ens 
haurem de reinventar”, reconeix 
Jose Quereda ‘Pirri’, nou direc-
tor esportiu. Lou també pensa en 
corregir un dels errors d’enguany: 

El Municipal de Ca n’Oriac seguirà 
sent de Primera Catalana
El Sabadell Nord segella la salvació en el seu primer any a la categoria. 

L’equip de Quico Díaz ha acabat vuitè amb 46 punts

ADRIÁN ARROYO 

@ADRIAN_ARROYO

“A
quest any semblà-
vem la ventafocs, 
però el vinent ja ens 

coneixeran”. La sentència del pre-
sident del Sabadell Nord, Antonio 
Lou, reflecteix de forma indirecta 
l’any històric que ha fet l’equip 
de Ca n’Oriac. En el primer curs 
dels de Quico Díaz a Primera Ca-
talana i amb recursos més propis 
de categories inferiors a aquesta, 
els arlequinats han acabat vuitens 
amb 46 punts. Durant la primera 
volta l’equip blau-i-groc fins i tot 
va flirtejar amb els primers llocs i 
només un sotrac de dos mesos al 
tram final ha fet que els aficionats 

Tibidabo Torre-
Romeu rep el 
premi a quatre 
anys d’insistència 
L’equip de Jesús Díaz 

‘Vaquero’ guanya la lliga i 

torna a Segona Catalana

A.A.

E
l Tibidabo ha tornat per 
la porta gran a Segona 
Catalana. Quatre cam-

panyes després de l’últim cop, 
els de Torre-Romeu militaran a 
la categoria gràcies al títol certi-
ficat en l’última jornada al der-
bi contra el Planadeu (2-0). El 
conjunt de Jesús Díaz ‘Vaque-
ro’ depenia d’ell mateix i ho va 
aprofitar per celebrar que l’any 
vinent compartirà lliga amb el 
Sabadell B i la Sabadellenca. 
No ho farà el Can Rull Rómulo 
Tronchoni, al qual li valia l’em-
pat a Badia per jugar la promo-

L’eufòria es va desfermar a 

Torre-Romeu un cop assolit 

l’ascens | Críspulo Díaz

Celebració diumenge passat al 

vestidor de Ca n’Oriac un cop 

sentenciada la permanència  | A.A

Els arlequinats 

van tancar la 

temporada 

golejant 3-0 

el Banyoles

“Hem passat de desconvocar tres 
jugadors a haver d’anar amb juve-
nils. Farem la plantilla més llarga 
perquè no ens torni a passar”. El 
president considera “injust” ha-
ver arribat a l’última jornada sen-
se estar salvats. Amb patiments o 
sense, un dels més humils de la 
lliga seguirà un any més a Prime-
ra Catalana.

ció però va perdre per 2-1 i se-
guirà a Tercera. Una categoria a 
la qual ha ascendit el Cercle Sa-
badellès després de la promoció 
jugada contra el Vista Alegre ‘B’, 
assolint el bitllet gràcies al 3-2 

del primer partit. A la tornada 
els de Pablo Arnáiz van empatar 
sense gols a Castelldefels.

del Sabadell Nord patissin per una 
permanència sentenciada en l’úl-
tim partit amb golejada inclosa 
contra el Banyoles (3-0).

Les lesions d’una plantilla més 
aviat curta ha acabat portant els 

sabadellencs a patir més del pre-
vist. “Mai hem oblidat qui érem, 
d’on veníem i quin era el nostre 
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Imatge de la primera trobada de 

la temporada | Àngels Vives

Iker Pajares es fa un lloc entre 
els millors de l’esquaix
El jugador local es colarà en el Top-50 del rànquing mundial 

després de fer un espectacular paper a terres angleses

L’equip sabadellenc busca el 

seu particular triplet | fcedf

S.P.

A
quest dissabte (18h), el 
Global Basket pot po-
sar la cirereta al pastís 

a una gran temporada si guanya 
la final de la Copa Catalunya 
de bàsquet en cadira de rodes 
contra el Costa Daurada. Seria 
el tercer títol del club enguany, 
després d’emportar-se la Super-
copa catalana i la Lliga Catalana. 
Tot plegat sumat a la permanèn-
cia a la Primera divisió estatal, 
aconseguida de forma solvent i 
quedant cinquè a la segona mà-
xima categoria del país. Per a la 
final de l’últim títol en disputa, 
que tindrà lloc a Palau-solità i 
Plegamans, el Global no podrà 
comptar ni amb el seu tècnic, 
Óscar Trigo, ni amb el seu millor 
jugador, Óscar Onrubia, ja que 
tots dos estaran concentrats amb 
la selecció espanyola.

El Global 
Basket, 
a un pas 
del triplet 
de títols 
catalans

Blanchart sobreviu 
a Lanzarote però 
no aconsegueix el 
bitllet mundialista
La sisena posició no li val per classificar-se per al Mundial d’Ironman 

de Kona, però el triatleta tindrà una altra oportunitat a Vitòria

SERGI PARK 

@SERGIPARKV

H
awaii s’allunya una mica 
més. Miquel Blanchart no 
va poder tornar de Lanza-

rote amb el bitllet per al Mundial 
de Kona d’Ironman d’aquest estiu 
després de finalitzar en sisena po-
sició a la prova canària (amb un 
temps de 9 hores, 9 minuts i 25 
segons). L’exigència era màxima 
perquè només es classificava per a 
la cita mundialista el guanyador i 
el nivell de competidors presenta-
va un panorama molt destacat.

Tot semblava jugar en contra 
del sabadellenc. Per començar, per 
les condicions meteorològiques. 
“Feia un vent considerable i per 
això, va haver-hi un canvi de cir-
cuit que el va fer més dur, sobre-
tot en el segment ciclista”, afirma 
el triatleta local. Al principi, en la 
natació, Blanchart se situava en-

Blanchart va pensar a retirar-se 

en començar a córrer | Oficialsar factura. A la segona transició ja 
perdia 25 minuts”.

Blanchart va poder salvar la 
cursa a peu malgrat un panorama 
ben advers. “En posar els peus a 
terra, vaig pensar a retirar-me, 
però no em vaig rendir”. Al final, 
sisè classificat a uns 15 minuts del 
vencedor, el belga Frederik Van 

Lierde. El podi el van completar 
l’alemany Christian Kramer i l’es-
panyol Emilio Aguayo. Blanchart 
encara té l’oportunitat de classifi-
car-se per al Mundial si fa un bon 
paper a l’Ironman de Vitòria, el 
pròxim mes de juliol.

S.P. 

I
ker Pajares posa la cloenda a 
Israel a una temporada somi-
ada. El sabadellenc afronta 

aquests dies el Migdal Insurance 
PSA Tel Aviv, un campionat d’es-
quaix dotat en 11 mil dòlars i ho 
fa com a cap de sèrie número 1. 
El del Malibú Esportiu, a l’espera 
de l’actualització del rànquing, 
acabarà dins del Top-50, és a dir, 
dins la fita que s’havia marcat. 
“L’objectiu està més que assolit, 
i fins i tot podria estar entre els 

Pajares va ser plata a Wimbledon 

i a l’Europeu per equips | Cedida

i va ser clau per classificar a Es-
panya a la final. Sens dubte, una 
enorme temporada per a Pajares 
que pot tenir com a gran colofó 
final un triomf en el torneig de 
Tel Aviv.

40 millors depenent com vagi a 
Israel. Seria completar un mes 
bomba”. El mes bomba al qual 
es refereix Pajares ve marcat, es-
pecialment, pel seu gran paper al 
torneig de Wimbledon, on es va 
penjar la medalla de plata dei-
xant pel camí a rivals d’una gran 
entitat. Aquest subcampionat no 
va ser l’única gesta de Pajares a 
terres angleses. Just abans, a Bir-
mingham, també es va fer amb la 
plata a l’Europeu d’esquaix per 
equips. L’esquaixista local va ju-
gar un gran paper amb la selecció 

Aquest 

subcampionat 

no va ser l’única 

gesta de Pajares 

a terres angleses

tre els primers donant braçades, 
però aviat es quedaria enrere. Més 
tard, quan el sabadellenc donava 
les primeres pedalades, ja notava 
que no tenia el seu millor dia, i les 
coses anaven a pitjor: “A la segona 
meitat del segment ciclista, la fa-
tiga, les crisis musculars i els pa-
ranys mentals començaven a pas-
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Viu el rodal amb 
la UES: El Mirador 
de Sant Nicolau

Consells de 
farmàcia: Recupera 
la inspiració! XX 
Setmana sense fum!

LLUÍS FERNÀNDEZ, DE LA SECCIÓ D’HISTÒRIA 

@UESABADELL

S
abeu que a Sabadell tenim un mirador excepcional de la ciutat d’aquells que 
si fóssim un municipi turístic estaria assenyalat en tots els mapes i guies? El 
tenim situat a l’altra banda del Ripoll. És el mirador de Sant Nicolau.

Si m’acompanyeu l’anirem a veure i alhora farem una excursioneta circular d’uns 
3 km i mig, amb sortida des del passeig de la plaça Major i arribada a la plaça de les 
Dones del Tèxtil (abans plaça Marcet).

Som-hi! Prenem el carrer de la Palanca i seguim sempre recte pels carrers de la 
Creueta i Quevedo. Al final hi ha la baixada de Sant Antoni que fent ziga-zagues arriba 
al riu. És el camí vell de Polinyà. Creuem la passera de ferro que travessa el riu i, en 
comptes d’anar a Torre-romeu, preneu el camí de l’esquerra i aneu-lo seguint. Us por-
tarà a dalt la serra i després a la capella romànica de Sant Nicolau, fàcil de reconèixer 
perquè és envoltada de pins.

De Sant Nicolau ja en vàrem parlar un altre dia. Va ser la primera parròquia de Sa-
badell i se la coneixia per Sant Feliu d’Arraona.

A Sant Nicolau ens posem d’esquena a la porta i comencem a caminar fins que una 
barana ens barrarà el pas. El panorama que veurem des d’allà, si el dia és clar, és extra-
ordinari. En primer terme tindrem el riu i a les seves ribes l’horta Vella i quatre vapors. 
El més nou i més gran de tots és el de Ca la Daniela i a la dreta, el pont de la Salut amb 
la Mola al fons. A l’alçada dels nostres ulls tindrem Sabadell, amb l’emblemàtica torre 
de l’aigua que ens servirà de guia. Per continuar el recorregut seguirem el marge de la 
timba fins que un caminet costerut ens portarà a les escales del camí de la Salut, al pont, 
i pujant per les altres escales sortirem al carrer de Vilarrúbies i a la plaça de les Dones 
del Tèxtil. Haureu trigat una hora i mitja, més o menys, sempre que no us quedareu 
embadalits al mirador de Sant Nicolau, contemplant el paisatge, cosa molt recomanable.

GLÒRIA MONTANÉ, FARMACÈUTICA 

@FARMACIAMONTANE

L
a Setmana Sense Fum, ce-
lebra la seva vintena edició, 
amb el lema “Recupera la 

inspiració!”. Entre els seus objec-
tius, sensibilitzar la ciutadania sobre 
els beneficis de respirar un ambient 
lliure de fum, prevenir el consum 
de tabac entre els joves i promoure 
l’abandonament de l’hàbit entre els fumadors.

Si fumes, planteja’t deixar-ho! Ho has de decidir tu, no la teva parella, els teus fills, el 
metge... Ningú més que tu ets capaç de donar aquest tomb a la teva vida. Per molt que 
t’ho demanin, si no ho tens clar, et costarà molt aconseguir-ho!

El plaer de fumar et dura molta estona? Realment et fa sentir millor? Notes que no 
ets capaç de passar sense fumar, oi? I el tema de la pudor de fum de la roba, de la boca, 
les taques a les dents... Realment val tant la pena?

Deixar de fumar no és gens fàcil, necessita molta força de voluntat, constància i for-
talesa. Un cop ho aconsegueixis has de tenir molt clar que sempre seràs un exfumador 
o exfumadora. Si ho has intentat una i una altra vegada i no te’n surts, no et desanimis, 
ho podràs aconseguir segur.

A la farmàcia hi ha opcions que et poden ajudar a deixar de fumar:

Teràpia amb nicotina, administra al teu cos nicotina externa a través de pegats, esprais, 
xiclets, caramels de nicotina. Amb aquesta opció es pot seguir fumant. S’ha de tenir pre-
sent que no són xiclets o caramels normals, són medicaments i per tant hem de seguir 
unes pautes d’administració, no podem mastegar els xiclets ansiosament per exemple, 
ja que això farà que la nicotina s’alliberi de cop i ens doni marejos, cremors i malestar.

Una altra via és el Champix, un medicament que us receptarà el metge i que té molts 
bons resultats. Dins dels primers 14 dies del tractament us heu de marcar el dia D, el 
dia que ja no fumareu més. El fet que pugueu seguir fumant els primers dies us dona 
molta seguretat i millora el compliment. Aquest medicament el què fa és que fa baixar 
les ganes de fumar.

No t’ho pensis més i decideix a fer un dels passos més importants de la teva vida, 
fàcil no serà, però valdrà la pena!
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El llibre Obert: Elisenda 
Solsona. Satèl·lits 
(Editorial, Males Herbes)          

CLINICADENTALSANTRAFAEL INSTAGRAM: 

@CLINICASANRAFAEL

E
studis científics recents confir-
men que una inadequada salut 
bucal, pot generar afeccions en el 

cor. Segons explica el doctor Rolfi Arrea-
za, especialista en implantologia dental i 
director de la clínica dental familiar Sant 

Rafael “ja existeixen informes per part 
de la Societat Espanyola de Periodòncia 
que confirmen que una persona amb pe-
riodontitis severa, té un major risc d’atac 
cardíac i accident cerebrovascular, espe-
cialment si han sofert un esdeveniment 
cardiovascular previ”. Arreaz adverteix 
que si ets una persona amb riscos a acci-
dents cardiovasculars o tens antecedents 

familiars amb aquesta condició; “has de 
cuidar la teva salut bucal, perquè la pe-
riodontitis severa condueix a inflamació 
en tot el cos, la qual cosa augmenta la 
gravetat de les plaques ateroescleròti-
ques bloquejant o reduint el flux sangui-
ni arterial que pot generar l’atac al cor”.

Per a saber si es pateix de periodon-
titis, l’especialista va comentar que “el 
pacient pot observar inflamació de les 
genives i descoloració. També, separació 
de la geniva de la dent per acumulació de 
placa bacteriana (veu bosses) i caigudes 
de peces dentals”.

Arreaza assegura que el millor remei 
és la prevenció: “A clínica dental Sant 
Rafael advertim que si veus que et sag-
nen les genives, les tens inflamades o 
sents mal alè, has de millorar la teva 
rutina de condícia bucal i buscar una 
neteja dental professional”. Precisa-
ment, en aquest centre “estem oferint 
una revisió dental gratuïta. Desitgem 
que les persones cuidin i millorin la se-
va qualitat de vida i comptin amb els 
nostres especialistes”.

ESPERANÇA CASTRO 

@LIBRERIODLPATA

S
i no t’has aturat mai a 
pensar que passaria si 
un dia la lluna no tor-

nés a aparèixer al cel, dona’t 
un temps per llegir Satèl·lits 
de l’Elisenda Solsona. Vuit 
contes amb una absència pro-
tagonista, la lluna, que alerta 
i prediu les nefastes conse-

qüències de la seva desaparició 
com satèl·lit de la terra.

Una original al·legoria a ca-
vall entre la ciència i la màgia, 
ambivalència que pixel·la totes 
les històries del llibre per par-
lar d’un univers humà palpable, 
real i sovint, difícilment supor-
table. Els aspectes més negats, 
disfressats i amagats de la con-
dició humana. Les arestes del 
poliedre que som tots nosaltres.

estils i formes literàries. Són 
productes viscerals oferts en 
formats literaris molt pensats i 
una tècnica intencionada.

Elements fantàstics contrapo-

En els seus personatges reco-
neixem incomunicació, contra-
diccions, paradoxes i pulsions 
inconfessables però també allò 
que ens apassiona i esperona, el 
que estimem i desitgem, la ne-
cessitat de trobar complicitats; 
allò que som capaços de fer per 
sobreviure.

L’Elisenda Solsona tracta 
aquests temes amb una singu-
laritat que traspassa gèneres, 

Sabies que la 
periodontitis bucal pot 
generar atacs cardíacs?

sats a d’altres gairebé perio-
dístics, realitats amb disfressa 
de fantasia per tolerar l’angoi-
xa, la vergonya i el patiment; 
gotes d’allò més blanc, sincer 
i net escampades en el negre 
més fosc i profund de la nos-
tra existència, barreja que ens 
permet viure en l’ample gam-
ma de grisos.

El cel sense lluna és molt 
fosc però l’Elisenda, a través 
de les seves històries, nar-
rativa i ficció, pot fins i tot, 
aturar una manada de llops 
afamats de sang i transfor-
mar les seves mirades depre-
dadores en punts brillants 
“dirigits cap a la lluna plena 
que els esguarda”.

La ficció i la lluna, veritable 
salvació per a tots nosaltres.
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