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Farrés es convertirà 

demà en la primera 

alcaldessa de la 

història de Sabadell

S
i feu memòria, a l’anterior número del Sabadell Infor-

matiu ens felicitàvem de la petita treva que la política 

ens estava donant després de dues eleccions, amb les 

seves campanyes corresponents, consecutives. Doncs bé, s’ha 

acabat la calma. Si no hi ha cap gir més de guió, que mai no se 

sap, Marta Farrés es convertirà demà en la primera alcaldessa 

de la història de Sabadell. Tot gràcies al pacte d’investidura -i 

de govern- al qual ha arribat el seu partit amb el que encap-

çala una altra Marta (Morell). 

Un acord, presentat avui fa una 

setmana, entre PSC i Podem 

que deixa sense opcions el 

retorn a l’alcaldia de Juli Fer-

nàndez dos anys després de 

cedir-li el testimoni a Maties 

Serracant. Fins aquí els fets.

Ara bé, entrant una mica 

més en matèria, no hi ha dubte, veient sobretot les reaccions 

provocades per l’anunci del pacte entre alguns sectors, és que 

ens preparem per viure un altre mandat complicat. No sembla 

que ho hagi de tenir fàcil Farrés. Els seus rivals polítics ja s’han 

encarregat de mostra-li quin pot ser l’escenari al llarg dels 

pròxims quatre anys. 

Però com de tot se’n pot extreure una lectura positiva, tam-

bé és cert que, si juga bé les seves cartes, pot acabar transfor-

mant l’actual pressió en una oportunitat immillorable per reafir-

mar amb fets allò que ha anat repetint al llarg de la campanya. 

És a dir, que la regeneració dins del seu partit, després d’una 

etapa molt negra, ha estat real. I de pas, que avantposar allò 

del “Sabadell, Sabadell i Sabadell” a qualsevol altre possible 

actiu protagonista que pogués sorgir no era cap missatge buit, 

sinó una aposta ferma pel potencial i el futur de la ciutat. 

Complir-ho, o no, només depèn d’ella i del seu govern. Per a 

la resta, temps al temps.  

L’hora dels festivals

I del festival de la política, al de la música. Des de fa uns anys 

l’estiu a casa nostra és sinònim de música. Enmig de l’àmplia 

oferta existent al país, a Sabadell fem la nostra aportació per 

partida doble. D’una banda, amb el Fresc. I de l’altra, amb l’Em-

bassa’t. Aquest segon arrenca avui la seva onzena edició. Ho 

fa fidel als orígens, a la zona esportiva de Sant Oleguer, a tocar 

de la Bassa que li dona el nom. Per endavant, dos dies de pro-

postes musicals per a tots els gustos. I per a aquells que no hi 

pugueu assistir, tranquils, com ara fa un any, amb la possibilitat 

de seguir-ho tot a través de Ràdio Sabadell, què també anirà a 

dormir tard avui i demà. Diumenge ja ho recuperarem. 

Coses de ciutat 
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L’Embassa’t, més 
d’una dècada 
de música 
El festival de música independent arriba 
a l’11a edició amb un cartell de luxe

Joan Garriga (La Troba Kung-Fu) 
i dues Princeses Barbudes. A més, 
també hi haurà l’Aperitiu, un ac-
tivitat que en aquesta edició s’es-
trena. Dissabte al migdia el recinte 
obrirà les portes al públic amb els 
discjòqueis Mr. K i Florent y yo, 
de Florent Muñoz guitarrista de 
Los Planetas. Una sessió que anirà 
amenitzada per el xef de l’Immo-
ral, Jordi Gavaldà.

La millor música independent se 

cita avui i demà a Sabadell | Oficial

ALEIX GRAELL 

@ALEIXGNN

D
es que que un grup de 
joves van començar amb 
la idea (boja) de fer un 

festival de música independent 
a la ciutat ja han passat més de 
10 anys. Ells ja no són tan joves i 
tampoc ho és un certamen musical 
que, mica en mica, s’ha fet un forat 
entre els gegants de l’estiu, entre 
creuers com el Sònar o Primave-
ra. Aquesta 11a edició comença 
avui en tres escenaris, amb més 
d’una vintena de propostes com 
Clara Peya, El Petit de Cal Eril, 
Novedades Carminha o Delaporte. 
L’escena catalana està representa-
da per Ferran Palau, Mourn o els 
Cala Vento, i obriran el festival les 
guanyadores de la Fàbrica Embas-
sa’t, les Pinpilinpussies. “Una de 
les coses que ens està començant 
a passar és que moltes propostes 
especialment catalanes s’esperen 
a presentar disc al festival”, ha dit 
Marc Rius, organitzador del fes-
tival. A més, hi haurà l’escenari 
Club amb l’ànima electrònica del 
festival. El certamen està deci-
dit a fer una passa endavant i ha 
apostat per un dels noms més ac-
tuals de l’electrònica: Kiasmos.  El 

El nou espai ocupat per l’Embassa’t 

A.G.

E
nguany el festival ha 
canviat la ubicació i es 
trasllada a l’esplanada 

de la Pista Coberta d’Atletis-
me i tindrà més espai. Dins 
del recinte hi haurà els tres 
escenaris, que a més, inclou 
noves millores logístiques. Per 
exemple, la línia de la TUS L15 
s’allargarà fins les 4 de la ma-
tinada, així com que l’organit-
zació ha venut bitllets per au-
tobusos que aniran de Sabadell 
fins a Sant Cugat o Barcelona 
per transportar el públic del 
festival. No serà l’única, ja que 
el festival ha volgut tornar a 
comptar amb els productors 
cervesers Nómada Brewing 
capitanejats pel cerveser Sami 
Claret així com una oferta de 
gastronomia variada. A més, 
com a novetat també hi ha el 
cashless. Els diners no comp-
taran dins del festival, ja que 
per aquesta edició caldrà re-
carregar les polseres per fer els 
pagaments sense paper mone-
da a les barres i espais del fes-
tival. Una nova eina que es po-
drà recarregar dins del festival 
o per internet.  

El festival 
d’enguany 
estrena 
una nova 
ubicació  

L’escena catalana 

està representada 

per Ferran Palau, 

Mourn o els Cala 

Vento, i obriran les 

guanyadores de la 

Fàbrica Embassa’t, 

les Pinpilinpussies 

cartell inclou la productora nord-
americana Ivy Barkakati & Abu 
Sou amb i equip de Lapsus de la 
sala Laut (comandat pel sabade-
llenc Mario García), la producto-
ra alacantina Ylia, el sabadellenc 
Spacer i la sevillana Troya Modet, 
la qual  treballarà amb la veneço-
lana Virginie sota el nom de Shakti 
Alliance. 

A tota aquesta oferta musical 
cal sumar-hi El Petit Embassa’t 
que dissabte amb Carles Belda i 
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Marta Farrés es farà amb 
la vara d’alcaldessa
El pacte entre el PSC i el Podemos de Marta Morell farà que la socialista 
sigui investida dissabte com a la primera alcaldessa de Sabadell

MIREIA SANS 

@MIREIA_SANS

S
i no hi ha canvis d’última 
hora, l’acord que divendres 
passat rubricaven Marta 

Farrés (PSC) i Marta Morell (Po-
demos) farà que la socialista sigui 
investida demà com a la primera 
alcaldessa de Sabadell. El partit lila, 
amb un regidor a l’Ajuntament, ha 
decantat la balança en inhabilitar 
que el republicà Juli Fernàndez pu-
gui aconseguir els 14 suports per re-
petir com a batlle sabadellenc. Mal-
grat que Farrés es queda a 3 suports 
de la majoria absoluta, preveient 
que no comptarà amb els 3 vots de 
Ciutadans ni tampoc els 3 de Junts 

Farrés, al costat de Morell, 

mostrant el pacte entre PSC 

i Podemos | Roger Benet

per Sabadell. Això farà, per tant, que 
cap formació arribi a la majoria ab-
soluta en primera ronda i que calgui 
esperar a la segona ronda, en què 
Farrés sent la força més votada, ja 
ho té tot fet. El ple d’investidura se-
rà demà dissabte a les 12 a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament de Sabadell.

La sala de plens 

acollirà demà 

a les 12 el ple 

d’investidura i la 

constitució del 

nou consistori
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Els 22 regidors 
que no repetiran 
s’acomiaden del Ple
La cordialitat i els agraïments, la tònica general de les 

intervencions dels edils que deixen el càrrec

NÚRIA GARCÍA 

@NGARCIAMATAS

L
’Ajuntament de Sabadell 
que es constitueix dissab-
te estarà ple de cares no-

ves. Només cinc dels 27 regidors 
actuals es mantenen al consistori. 
Hi ha 22 edils, però, que no repe-
tiran en el càrrec i que han tin-
gut l’oportunitat d’acomiadar-se 
en un Ple extraordinari, celebrat 
aquest dimecres, durant el qual 
van adreçar les últimes paraules 
als seus rivals polítics. Tot i que 
també hi va haver lloc per a la crí-
tica, la tònica general entre els re-
gidors sortints va ser la cordialitat 
i les paraules d’agraïment. 

La intervenció del regidor de 
Ciutadans Ramon García va ser 
una de les més emotives tot re-
cordant com el seu avi va arribar 
des de Múrcia sense saber llegir 
ni escriure: “Va venir per comen-
çar a viure a una cova de Sant 
Oleguer i a base de molt d’esforç, 
va aprendre a llegir i a escriure i 

Imatge dels 27 regidors que han 

tancat aquest darrer mandat 

| Ajuntament de Sabadell 

El carrer Llobet és una de les 

vies afectades per la pacificació 

del centre | Roger Benet

Els vianants 
recuperen l’entorn 
de l’Enric Casassas
Comencen les obres perquè 

siguin de prioritat per a vianants 

alguns dels carrers del centre

MARC SERRANO I ÒSSUL 

@MARCOSSUL

A
questa setmana han 
començat als carrers 
les Paus i Llobet, al sec-

tor Creueta del Centre, les obres 
de pacificació. S’hi podrà caminar 
per una plataforma única, a un 
únic nivell. L’actuació té com a 
objectiu millorar l’entorn de l’es-

avenços que hem anat fent han 
estat pactats amb el veïnat”.

A banda, l’actuació s’aprofita 
per canviar el sentit de circulació 
de fins a vuit carrers, la pràctica 
totalitat dels del sector. L’objec-
tiu, reduir-hi la circulació, de tal 
manera que “no puguis travessar 
el barri, sinó que t’expulsi”.

Per cert: menys cotxes van a 
parar a la rambla des del barri 

Vist per a 
sentència
El judici del Procés ha 

quedat vist per a sen-

tència aquesta setmana 

després de quatre me-

sos. En el torn de parau-

la final, la sabadellenca 

Carme Forcadell de-

nunciava que se l’havia 

jutjat per la “trajectòria 

política”, mentre que el 

també sabadellenc i pre-

sident d’Òmnium, Jordi 

Cuixart, afirmava que 

“la qualitat democrà-

tica d’Espanya està en 

joc” perquè s’han jutjat 

drets fonamentals. La 

seva defensa en demana 

l’absolució.

El Taulí 
estrenarà 
centre de dia

El Parc Taulí treballa 

per posar en marxa, a 

partir de l’any que ve, 

un Centre de Dia de Pa-

tologia Crònica d’Edat 

Avançada que s’ubi-

carà a l’antiga Albada. 

L’equipament ha de 

servir per desconges-

tionar encara més les 

urgències de l’hospital, 

on les visites d’ancians 

amb patologies cròni-

ques han anat a l’alça. 

El centre de dia se su-

marà a les dues plantes 

d’hospitalització noves 

que entraran en servei 

el juliol de 2020.

Arriba la 
Selectivitat
Un total de 732 alumnes 

sabadellencs han rea-

litzat aquesta setmana 

les Proves d’Accés a la 

Universitat. La temuda 

Selectivitat representa un 

quaranta per cent de la 

nota global per accedir a 

un grau universitari, l’altre 

seixanta per cent és la 

qualificació de Batxillerat. 

Els resultats dels exà-

mens es podran consultar 

per internet a partir del 

26 de juny. Les PAU es 

repetiran els dies 3, 5 i 6 

de setembre.

NOTÍCIES
BREUS

cola Enric Casassas, durarà cinc 
mesos i costa uns 200.000 euros.

Els dos trams afectats són el 
carrer Llobet entre Salut i les 
Paus, i el carrer Les Paus entre 
Llobet i Font Nova. El regidor 
d’Espai Públic en funcions, Xavi 
Guerrero, ha valorat positivament 
el diàleg amb els veïns, entre els 
quals van sorgir veus discrepants 
el 2016. Ha apuntat: “Tots els 

Gràcia des que el carrer Sant 
Pere està tallat per obres i es 
desvien per Alemanya. Ho ha 
confirmat Xavi Guerrero, que 
també apunta que els treballs 
de Sant Pere no s’hauran acabat, 
segurament, fins passada la fes-
ta major.

nicipals en funcions, Lluís Perar-
nau.

Des del govern, especialment 
dures eren les paraules de la re-
gidora d’Habitatge en funcions, 
Glòria Rubio, que va recordar al-
gunes pràctiques “mafioses” no-
més aterrar a l’Ajuntament. Per la 
seva part, Marisol Martínez, una 

de les regidores més veteranes de 
l’actual corporació, assegurava 
que sempre ha estat “fidel a la se-
va ètica i valors” com l’honestedat 
i l’honradesa. 

va acabar sent alcalde de barri a 
Torre-romeu”. Esteban Gesa, fins 
ara portaveu del Partit Popular, 
va interpel·lar directament a tots 
i cadascun dels companys i va ex-
plicar algunes anècdotes. “T’he 
donat molta canya, però t’ha to-
cat. S’hi t’he ofès, ho sento molt”, 
li deia al regidor de Serveis Mu-
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Els usuaris 

podran comprar 

les entrades de 

forma anticipada 

a través d’internet

Les piscines 
sabadellenques obren 
avui al públic 
La línia 15 de la TUS, estrenada la temporada passada, 

ampliarà els seus horaris per facilitar l’accés a la Bassa

KAREN MADRID 

@KMADRID_RIBAS

L
a temporada de piscines 
de Sabadell comença avui 
mateix, quan els equipa-

ments municipals de Ca n’Oriac, 
Can Marcet, Campoamor i Olím-
pia obriran al públic, mentre 
que la Bassa es posarà en marxa 

Les Bruixes del Nord posaran 

la cirereta a la Festa Major 

de Ca n’Oriac | Arxiu RS

Centre Mercat i Ca n’Oriac 
celebren la seva Festa Major
La plaça Vallès, l’Avinguda Matadepera i la plaça del Pi en són els epicentres

K.M.

C
entre Mercat i Ca n’Ori-
ac enceten avui la seva 
festa major. Al Centre 

Mercat, l’Associació de Veïns 
programa una quinzena d’actes 
a la plaça Vallès, arrencant amb 
el pregó de Carles de la Rosa i 
amb el sopar de Festa Major i 
acabant diumenge amb les Ha-
vaneres a càrrec del grup Ultra-
mar. Una paella, jocs infantils, 
una batucada, una mostra de hip 

30 anys d’ar-
germanament 
amb el 
Poble Saharauí
Sabadell celebra aquest 

any el 30è aniversari de 

l’argemanament amb el 

Poble Saharauí, que fa 

quatre dècades que viu en 

camps de refugiats perquè 

la seva declaració d’inde-

pendència no va ser reco-

neguda. Per commemorar 

el vincle entre Sabadell i 

l’Argub, aquest dissabte 

15 de juny es farà un acte 

als Jardinets de l’Espai 

Cultura Fundació Sabadell 

1859, a partir de les sis de 

la tarda, obert al conjunt 

de la ciutadania.

La plaga de 
mosquit tigre 
es farà sentir 
a Sabadell
La humitat d’aquests dies 

ajuda a la proliferació del 

mosquit tigre. Per evitar-

ho, s’han de retirar les 

bases dels testos de les 

plantes, i evitar que els 

desaigües quedin tapats. 

El radi d’acció del mosquit 

tigre és de 400 metres, 

i es queda a la vora de 

les aigües estancades, on 

creixen les larves. Al final 

de l’estiu els mosquits ti-

gre adults moren, però els 

ous aguanten les baixes 

temperatures i neixen amb 

la calor.

Sabadell corre 
pels nens recull 
31.400 euros

El projecte Donem aire, do-

nem vida vol treballar amb 

pacients amb fibrosi quísti-

ca que són atesos a l’Hospi-

tal de Sabadell. La dotació 

permetrà al Taulí posar en 

marxa una unitat i un labo-

ratori pioner a tot l’estat i 

que es dedicarà al tracta-

ment d’aquesta malaltia En 

l’edició d’aquest any, que es 

va fer el 5 de maig, s’hi van 

inscriure 5.200 persones 

i es van recaptar més de 

31.400 euros.

NOTÍCIES
BREUS

hop i una de Bollywood en com-
pleten el programa. A Ca n’Oriac, 
s’han organitzat una trentena de 
propostes que s’escamparan per 
diferents punts del barri, amb 
especial presència a l’Avinguda 
Matadepera i la plaça del Pi. En 
aquest cas, les Havaneres dona-
ran inici a la celebració, que in-
clou un concurs de grafiti, una 
fira agrícola i un bon grapat d’ac-
tuacions per a tots els gustos. La 
festa acabarà amb un correfoc de 
la mà de les Bruixes del Nord.

uns dies més tard, el 19 de juny. 
Com en edicions anteriors, el 
tancament de les instal·lacions 
serà esglaonat perquè els saba-
dellencs puguin gaudir d’aquesta 
opció d’oci fins l’11 de setembre. 
La Bassa  estarà en marxa de di-
lluns a diumenge, de 10 a 19:30 h, 
fins l’1 de setembre, les piscines 
de Ca n’Oriac i Can Marcet, fins 

novetat, s’ha incorporat per pri-
mer cop l’opció de preinscriure’s 
als cursos de natació de forma 
telemàtica, fins el 12 de juliol; un 
procés que es podrà seguir fent a 
les oficines d’Atenció Ciutadana i 
a les mateixes piscines. L’atorga-
ment de les places es farà per sor-
teig el 13 de juliol i es farà públic 
el 17. En paral·lel,  del 26 de juny 
al 12 de juliol, es farà la quarta 
edició de l’Enjogassa’t, amb es-
ports alternatius i atletisme in-
door, a més d’inflables i canons 
d’escuma. Per facilitar l’accés a la 
Pista d’Atletisme, on se celebra, i 
a la Bassa, s’ampliaran els horaris 
de la línia L15 de la TUS i funcio-
narà també els festius amb el nom 
d’F15. La seva freqüència serà de 
30 minuts, de 8:30 a 20:30.

el 6 i Campoamor i Olímpia fins 
l’11.  Com la temporada passada, 
els usuaris podran comprar les 
entrades de forma anticipada a 
través d’internet com a mesura 
per reduir les cues d’entrada als 
equipaments, en especial al de 
Sant Oleguer.  Així mateix, com a 

La Bassa obrirà les seves portes la 

setmana que ve | Roger Benet
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25 anys tocant el cel amb la mà 
i deixant empremta al terra
Pel seu aniversari, els Saballuts van fer “una molt bona 
actuació” carregant el 3 de 8, el 4 de 8 i el 7 de 7

FOTOGRAFIES DE ROGER BENET (@ROGERBR21)
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MARC SERRANO I ÒSSUL 

@MARCOSSUL

E
ls cantants lírics amb 
ciutadania espanyola o 
bé estrangers però resi-

dents a l’estat espanyol encara 
tenen temps fins al 23 de juny per 
inscriure’s al 23è concurs Mirna 
Lacambra. Només poden fer-ho, 
però, els qui tinguin 33 anys com 
a màxim i hagin acabat la carrera 
de cant en un conservatori oficial 
o bé amb un professor particular. 
I tampoc poden participar-hi els 
qui hagi debutat a escena com a 
professionals interpretant en pa-
pers protagonistes. El certamen 
tindrà lloc els dies 26, 27 i 28 de 

Mirna Lacambra dona nom al concurs 

de nous talents operístics | Arxiu RS

juny. Cerca talent jove i li ofereix, 
com a premi, participar al curs de 
professionalització de dos mesos 
que tindrà lloc entre el setembre 
i l’octubre, i que culminarà amb 
la representació de La Cenerento-
la, un muntatge que l’Associació 
d’Amics de l’Òpera de Sabadell 
(AAOS) durà al teatre municipal 
La Faràndula el 24 d’octubre.

En declaracions a Ràdio Saba-
dell, la presidenta de l’Associació 
d’Amics de l’Òpera de Sabadell, la 
cantant Mirna Lacambra, ha co-
mentat el caràcter de trampolí del 
concurs que en porta el nom: “No-
saltres els donem les eines per sa-
ber afrontar un personatge de dalt 
a baix: musical, escènic i esbrinant 

totes les possibilitats d’aquest per-
sonatge. Això els dona una possibi-
litat que, quan hagin d’afrontar un 
altre personatge d’una altra òpera, 
sàpiguen tot el que han d’afrontar, 
tot el que s’ha de fer. I això ho ha 
d’anar ampliant cadascú; després 
de tot això, han d’anar treballant 
ells pel seu compte, recordant tot 
el que se’ls ha ensenyat.”.

Lacambra: “Els 

donem les eines 

per saber afrontar 

un personatge 

de dalt a baix”

 CULTURA

Tot a punt per al 23è 
concurs Mirna Lacambra
Els joves guanyadors accediran a un curs de professionalització de dos 
mesos i participaran al muntatge dels Amics de l’Òpera La Cenerentola
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La Cava Urpí 
tanca una 
temporada 
quilòmetre zero
Els Duendes i Santi Carulla clouran 

el semestre la revetlla de Sant Joan

Autors, actors 

i músics 

sabadellencs 

ompliran bona part 

de la programació

PERE GALLIFA 

@PERE_GALLIFA

E
l Fresc Festival 2019 co-
mençarà amb un ple to-
tal. Com sempre, l’espec-

tacle inaugural, que repassa els 
millors musicals que s’han vist 
aquesta temporada a Sabadell, 
ha venut totes les entrades. En 
aquesta ocasió, La Nit dels Mu-
sicals homenatjarà el Teatre Sant 
Vicenç i les principals produc-
cions que han pujat a l’escenari 
creualtenc en els seus cent anys 
de vida. L’espectacle estarà diri-
git novament per Albert González 
i comptarà amb Toni Ten com a 
director musical i amb les core-
ografies de Cristina Allande.  El 
protagonitzaran Beatriu Boronat, 
Laura Lozano, Maria del Valle, 
Francesc Asens, Marcel Castillejo 
i Marc Pont, amb diversos convi-
dats sorpresa.

Gràcies a l’èxit del muntatge, 
l’organització està estudiant tornar 
a programar La Nit dels Musicals 
en una funció extraordinària el 
diumenge 30 de juny a les 21.30 h. 
De moment, hi ha  oberta una llis-
ta d’espera per a totes les persones 
interessades a assistir al muntatge 
si, finalment, es pot dur a terme 

El Fresc inicia edició de la millor 

manera possible | Roger Benet

P.G.

L
a Cava Urpí abaixarà la 
persiana d’una tempora-
da que ha combinat els 

artistes locals amb grans noms 
de l’escena cultural catalana. 
“Estem molt contents perquè 
hem tingut molts artistes sa-
badellencs”, ha destacat Pere 
Urpí, responsable de la progra-
mació. “Els Duendes han fet 
sis concerts, Starlight, Quartet 
Calders, Los Watts, Peter Gynt, 
Animal...”, ha enumerat Urpí, 
sense oblidar “els grans noms”, 
com Manu Guix, que ha fet qua-
tre concerts aquesta temporada 
o Andrea Motis, que n’ha fet dos. 
Però el públic sabadellenc també 
ha pogut gaudir de la veu d’Ele-
na Gadel, del piano de Lluís Co-
loma, l’humor de Pep Plaza o els 
versos de l’Il·lús Teatre.

Guix no ha fallat amb la seva 

cita a la Cava | Berta Tiana  

Una programació de luxe que 
ja està garantida per l’any vinent. 
“Absolutament, ja tenim la tem-
porada tancada i les entrades es 

posaran a la venda la pròxima 
tardor”, ha afegit Urpí, prome-
tent “sorpreses interessants”. La 
principal pot ser que Manu Guix 
es converteixi en artista resident 
de la Cava, oferint concerts men-
suals entre setmana acompanyat 
d’artistes convidats. “És arriscat a 
Sabadell però és una de les por-
tes obertes que ens fa més il·lusió 
mantenir”, ha conclòs.

aquesta nova sessió.
El festival arrencarà el 26 de 

juny i acabarà el 22 de juliol al Jardí 
de l’Espai Cultura de Sabadell. La 
programació d’aquest any inclou 
propostes de teatre, música, es-
pectacles familiars i de paraula per 
gaudir a la fresca en ple centre de 

Sabadell. Entre alguns dels noms 
que passaran per l’amfiteatre Ge-
rard Quintana, Àngels Bassas i Pep 
Poblet, Cesk Freixas, l’obra teatral 
Les coses excepcionals, protagonit-
zada per Pau Roca; el saxofonista 
Dani Nel·lo, la comèdia Al Sostre, 
amb Oriol Grau i Pau Ferran; Ar-
nau Tordera, el poeta Manuel Ri-
vas, L’últim indi o Mishima, que 
seran els encarregats de posar el 
punt final al certamen d’aquest 
any. També hi haurà presència sa-
badellenca amb el baixista Pol Cru-
ells, Ovella Xao o el cor Vakombà.

Sabadell i la 

Cava Urpí, fidels 

a Manu Guix

El Fresc Festival 
comença a 
penjar cartells 
de sold out
El certamen arrencarà amb La Nit dels Musicals, 
un espectacle que ja exhaurit totes les entrades
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FOTOGRAFIES DE ROGER BENET (@ROGERBR21)
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JUNY 2019

Kedades per teixir. 

Cada divendres a 

les 17.30h. Biblioteca 

de La Serra

Sabadell i la indústria. 

Exposició. Fins al 28 

de juny. Biblioteca 

de La Serra

Els 50 ninots de 

Xavier Nogués. 

Exposició. Fins al 

7 de juliol. Museu 

d’Art de Sabadell

Josep Madaula, 

pintures. Exposició. 

Fins el 28 de juny. 

Galeria SISw

6 TOCats. Fins al 30 de juny, 

els divendres i dissabtes 

a les 22h i els diumenges 

a les 18:30h. Acadèmia 

Belles Arts Sabadell

Festes Majors als barris 

de Ca n’Oriac i Centre 

Mercat. Del 14 al 16 de 

juny a cada barri

Festival Embassa’t 2019. 

Divendres 14 i dissabte 15 

de juny. Zona esportiva de 

la Bassa Sant Oleguer

Mà i manetes. Petits 

petits. Dissabte 15 

de juny a les 12h. 

Biblioteca de Ponent

Activitats Espai Natura 

Fundació Sabadell 

1859. Diumenges 

(excepte agost). 

Masia de Can Deu

El farcell de la 

postguerra. Quan la 

gana aguditza l’enginy. 

Exposició. Fins al 28 

de juliol. Espai Cultura 

Fundació 1859

Happy Food Trucks. 

Del 14 al 16 de juny. 

Festival de concerts i 

gastronomia urbana 

d’arreu. Plaça del 

Doctor Robert

Foc i mosques. 

Berenar i exposició. 

Divendres 14 de 

juny a les 19h. 

Sala d’exposicions 

de l’Estruch
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al Terrassa, Gisel·la Farré al Sant 
Andreu i s’ha de resoldre el cas de 
la capitana Olga Doménech, amb 
un peu i mig fora de l’entitat.

La direcció esportiva del Club 
ha aturat aquesta sagnia anun-
ciant els seus dos primers fitxat-
ges procedents del Sant Andreu. 
D’una banda, el de la sabadellenca 
de només 17 anys Ruth Ariño, una 
de les revelacions de la temporada. 
“Em fa molta il·lusió tornar al lloc 
on he crescut durant sis anys”, as-
segurava Ariño, qui vindrà acom-
panyada de Sílvia Morell. Als seus 
19 anys, l’esquerrana pot actuar de 
defensora de boia i compta amb 
un potent xut, qualitats que la van 

El CNS femení engega la 
maquinària dels fitxatges
El pentacampió d’Europa pal·lia les sortides d’Anni Espar, Bea Ortiz 
i Paula Leitón amb les arribades de Sílvia Morell i Ruth Ariño

PAU VITURI 

@PAUVITURI

C
omença la reconstrucció 
de l’actual pentacampió 
d’Europa. De les 13 juga-

dores que van guanyar l’Eurolliga 
amb l’Astralpool Natació Sabadell 
ara fa dos mesos, només Maica 
Garcia, Mati Ortiz, Laura Ester, 
Judith Forca, Marina Cordobés i 
Ainara Farré seguiran a la discipli-
na de Can Llong. Menys del 50%. 
A les conegudes baixes de les dues 
nord-americanes, Kiley Neushul i 
Maggie Steffens, en ser any olím-
pic, s’han d’afegir les d’Anni Espar 
al Mataró, Bea Ortiz i Paula Leitón 

El masculí també 
patirà un profund 
rentat de cara 
Edu Lorrio i el serbi Marko 

Avramovic són les primeres 

incorporacions

P.V.

S
ón dies moguts també a 
l’Astralpool Natació Saba-
dell masculí. Després de la 

decebedora setena posició d’aques-
ta campanya, la direcció esportiva 
vol esmenar-ho amb un projec-
te que torni a col·locar l’equip de 
Quim Colet a posicions europees. 
El primer moviment ha estat re-
novar Sergi Cabanas i col·locar-li 
l’etiqueta de “jugador franquícia” 
amb només 23 anys. Seguidament 
ha arribat el seu company de se-
lecció Edu Lorrio, qui defensava 
la porteria del CNB, i Marko Avra-
movic, campió del món l’any 2009 

Cabanas serà el jugador franquícia del 

nou projecte del Club | Roger Benet

Sílvia Morell contra el CNS a la 

final de Copa | Roger Benet

La direcció 

esportiva del 

Club pentina 

ara el mercat 

internacional

fer ser escollida com a MVP del 
passat Europeu júnior de Func-
hal (Portugal). Ara la prioritat és 
signar dos reforços internacionals 
i un dels mercats on s’ha posat el 
focus és el grec. Tot, per construir 
un equip capaç de seguir aspirant 
a les fites més elevades.  

amb Sèrbia. Els següents podrien 
ser joves valors de la Lliga Prema-
at com Fran Valera (CNB) o Óscar 
Asensio (CNSA). La llista de sorti-
des s’inicia amb les del porter Jordi 

Mardones, Vicente Matoso, Ge-
rard Reixach o David Carrasco, qui 
marxa a estudiar als Estats Units.
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Triple canvi a les principals 
banquetes de l’Obrador
No repetiran els entrenadors del femení, 

el Juvenil A i el filial. Pablo Becerril, a més, 

s’acomiada disparant amb bala

Esteve Calzada 
compareix avui en 
la prèvia de la Junta 
General d’Accionistes
El Sabadell segueix en compàs d’espera, sense saber quin serà el 

seu pressupost exacte i no tenint lligat del tot el futur inversor

ADRIÁN ARROYO 

@ADRIAN_ARROYO

L
a incertesa al voltant del 
futur del Centre d’Esports 
Sabadell ha aixecat nervio-

sisme entorn l’entitat arlequinada. 
Especialment a les xarxes soci-
als, ja que des de la permanència 
d’ara fa un mes a Olot tan sols es 
coneixen les baixes confirmades 
de l’actual plantilla. El tancament 
de l’actual exercici encara no està 
fet i falta complir amb algunes nò-
mines pendents abans de finals de 
mes. Tampoc se sap el pressupost 
exacte de la pròxima campanya i 
s’és a l’espera de tancar definitiva-
ment el grup inversor que ha d’en-
trar per garantir la viabilitat del 
projecte. Fins que això no succeei-
xi, el Sabadell no farà moviments 
en cap sentit, tampoc en l’espor-
tiu, aturat des de fa setmanes in-
cloent-hi les tres renovacions que 
es volen dur a terme: Pedro Capó, 
Àngel i Néstor.

En aquest context el president, 
Esteve Calzada, compareix aquest 

Calzada durant la Junta 

d’Accionistes del passat mes 

de desembre | Roger Benet

migdia a la Nova Creu Alta en 
una roda de premsa que es po-
drà seguir a partir de les 11.30h 
en directe a Ràdio Sabadell. “Si 
alguna cosa m’ha caracteritzat, és 
per donar sempre la cara. És cert 
que hi ha impagaments i així ho 
vaig explicar al març. Divendres 
(per avui) tornaré a explicar tot 
el que fem perquè el club estigui 
viu i amb futur, de paralitzat res 

de res”, ha piulat en les últimes 
hores Calzada a les xarxes socials. 
Una compareixença, la d’avui, 
que arriba pocs dies abans de la 
Junta General d’Accionistes pre-
vista per a dilluns (19h) al mateix 
estadi creualtenc on ha d’aprovar-
se una nova ampliació de capital.

A.A.

E
l Centre d’Esports compta-
rà amb nous entrenadors 
als principals equips de 

l’Obrador. El canvi més destacat 
és al filial, on Pablo Becerril s’ha 
acomiadat carregant contra els 
gestors de l’entitat. El ja exen-
trenador plega denunciant en un 

Becerril no dirigirà el filial la 

temporada que ve | Roger Benet

comunicat que li deuen set mesos 
i que li van proposar renovar co-
brant la meitat. “M’ha semblat una 
estratègia perquè fóssim nosaltres 
els que diguéssim que no seguíem. 
I ens hem guardat moltes coses 
per elegància i principis”, sosté 
Becerril. De moment es desconeix 
el seu recanvi en un filial que serà 
a “cost zero” i amb més jugadors 

ha assolit un ascens i una perma-
nència els dos últims anys, i pren 
el relleu de Ramón Gonzálvez, el 
tècnic interí que va acabar la lliga 
en el lloc d’Àngel Codina.

de la casa per buscar més fidelitat 
de la plantilla després d’un any ple 
de turbulències.

L’equip de Nacional Juvenil 
el portarà Miki Lladó, fins ara 
al Juvenil B. El bloc principal 
continuarà després d’ascendir 
des de Preferent. “Algun jugador 
puja al filial, però la majoria se-
gueix i amb els que pugen del B i 

algun fitxatge que fem penso que 
podrem tornar a estar a dalt”, 
explica el responsable esportiu 
de l’equip, Toni Cáceres. Per úl-
tim, Issam El Azzouzi dirigirà 
el sènior femení. El terrassenc 
procedeix del Martorell, amb qui 

Ràdio Sabadell 

oferirà avui la 

roda de premsa 

del president 

arlequinat

Juan José 
Murillo rebrà 
el Premi 
Panathlon
La 38a edició del Premi 

Panathlon reconeixerà la 

tasca feta durant dècades 

per Juan José Murillo. El 

pròxim 2 de juliol, durant 

la cloenda de temporada 

del Panathlon Club Saba-

dell, el vicepresident del 

Sabadell Nord es conver-

tirà en la quarta persona 

vinculada al món del 

futbol que rep el guardó 

després de Carlos Alonso 

(1999), Vicenç Sanahu-

ja (2003) i Joan Murtró 

(2009).

Carlos López 
seguirà 
entrenant el 
Mercantil
El director tècnic del Mer-

cantil, Carlos López, conti-

nuarà compaginant la prò-

xima temporada aquesta 

tasca amb la d’entrenador 

del seu Juvenil A a Nacio-

nal. “No tinc una altra feina 

que no sigui el Mercantil 

però també volia entre-

nar, i si és aquí, encantat”, 

reconeix el sabadellenc, 

que enguany va agafar les 

regnes de l’equip amb la 

lliga ja iniciada per acabar 

salvant la categoria.

NOTÍCIES
BREUS
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El Sant Nicolau 
tampoc es pot 
mantenir a 
Primera Catalana
Els grana van caure a Cabrera (65-

59) en el partit decisiu del playout

Gomis: “L’expulsió 

va fer canviar 

per complet la 

dinàmica del partit”

SERGI PARK 

@SERGIPARKV

L
’OAR Gràcia ha abaixat 
la persiana aquest pas-
sat cap de setmana amb 

l’eliminació a la Copa Catalana 
Gonzalo Usero d’handbol. Els 
verd-i-blancs s’han quedat a un 
pas de plantar-se a la final de la 
competició, però van caure a la 
pista de la Unió Esportiva Sarrià 
(36-27) a les semifinals. El repte 
era majúscul: a partit únic, con-
tra un equip que acaba d’ascen-
dir a Plata i que només havia per-
dut un enfrontament com a local. 
Malgrat la diferència de nou gols, 
els de Gerard Gomis i Cesc Bor-
rell van tenir serioses opcions al 
triomf fins ben entrada la sego-
na part. “Només perdíem d’un 
gol quan vam patir l’expulsió de 
Marçal Pujadas. Els àrbitres no 
van veure que va ser un contac-
te net, que com a molt s’hauria 
d’haver sancionat amb una ex-
clusió”, relata Gomis. “La situ-
ació va sobrepassar als àrbitres. 
En aquell moment, la dinàmica 
va canviar per complet”, assegu-

Els nois del Gràcia no van poder 

sorprendre el Sarrià | Oficial

S.P. 

E
l Sant Nicolau ha des-
cendit a Segona Catala-
na. L’equip va tenir un 

bon inici a Cabrera en el tercer 
enfrontament de l’eliminatòria, 
però un parcial de 18-2 en con-
tra en el primer període i un altre 
de 21-2 entre el tercer i el quart 
quart van ser massa. El Cabrera 
va tirar de veterania per guanyar 
la partida (65-59) i condemnar 
els grana al seu tercer descens 
consecutiu (el primer, això sí, fa 
dos anys als despatxos). “Vam 
tenir moltes errades no forçades, 
és a dir, en la línia del que ens 
ha passat durant tota la tempo-
rada”, admet Andreu Cervera, el 
tècnic dels col·legials. Tot i que 

Mal sabor de boca final pels 

del carrer Jardí | Oficial

els maresmencs es van imposar 
en el primer partit del Playout, el 
Sant Nicolau es va mostrar molt 
superior en el segon, amb una 
victòria per 29 punts. Aquesta 
contundència podia fer pensar 
que la derrota del primer duel 
havia estat un accident. Res més 
lluny de la realitat. “Tenim un 
grup complex, amb molta joven-
tut i poca experiència. Els dies 
que anàvem bé, guanyàvem amb 
solvència, però en partits ajustats, 
ens ha costat”, apunta Cervera. El 
Sant Nicolau va acabar en onzena 
posició la fase regular, fet que l’ha 
obligat a jugar-s’ho tot al cara o 
creu de la promoció. De nou, ha 
tornat a sortir creu.

ra el tècnic. Tot plegat deixaria 
noquejat els verd-i-blancs, que 
veurien com la final se’ls hi esca-
pava. Per més inri, Aniol Picola 
va haver d’abandonar la pista al 
començament del duel per lesió. 
La final, doncs, l’acabaran dis-

putant el Sarrià i La Roca. “Tot 
i el marcador, estem contents. 
Hem caigut a la pista més difícil 
i ha estat una temporada històri-
ca”. A la lliga de Primera Nacio-
nal, recordem, l’equip del carrer 
Boccaccio va fregar la cinquena 
plaça, havent-se de conformar 
amb la sisena. Ara, des de l’enti-
tat gracienca ja s’està treballant 
amb la confecció de la plantilla 
2019/20, que tornaran a dirigir 
Gomis i Borrell.

L’OAR Gràcia es 
queda sense final 
de Copa Catalana 
tot i fer una 
temporada històrica
Els verd-i-blancs van perdre a la pista del Sarrià en una 

semifinal marcada per la polèmica expulsió de Pujadas
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SERGI PARK 

@SERGIPARKV

Ó
scar Salguero continua 
fent passes de gegant 
de cara al Mundial de 

natació adaptada de Londres, 
que tindrà lloc el pròxim mes de 
setembre. La setmana passada el 
sabadellenc va competir a les Sè-
ries Mundials de Berlín i va tornar 
amb dues medalles plates i un nou 
rècord d’Espanya. El nedador del 
Club Natació Sabadell va pujar al 
podi en els 100 braça i en els 200 
braça, prova amb la qual va acon-
seguir, a més, la marca estatal. 
“Valoro els resultats molt positi-
vament. Encara estàvem amb fase 
de treball físic i les medalles em 
motiven molt per al Mundial”, diu 

Salguero lluint les seves dues plates 

aconseguides a Berlín | Cedida

Sara Ballester i Guillem Cairó al local 

dels falconistes a Cal Balsach | Falcons

Falcons aposta 
per la direcció més 
jove de Catalunya
Sara Ballester, de només 21 anys, 

recull el testimoni de Joan Nogueras

ADRIÁN ARROYO 

@ADRIAN_ARROYO

C
lub Falcons comptarà 
amb l’equip tècnic més 
jove de tot Catalunya. 

Després del cessament de Joan 
Nogueras a finals d’abril, la sa-
badellenca Sara Ballester, de tan 
sols 21 anys, li pren el relleu  ha-
vent estat deu temporades juga-
dora de la casa, de les quals tres 
també com a segona entrenado-
ra. Els seus companys de viatge 
en aquest projecte seran Guillem 
Cairó, de 19 anys, que serà la se-
va mà dreta, i el palista del Pri-
mera Nacional Miquel Muñoz 
(21 anys) com a ajudant. “Som 
joves i a vegades costa creure en 
aquests perfils, però la confiança 

un Salguero que només va quedar 
classificat, en les dues proves, per 
darrere d’Andrei Kalina. “Als 100 
braça he quedat molt a prop de la 
meva marca personal i només el 
rus em va superar. Ha estat dife-

rent del que va passar a Itàlia”. El 
nedador local es refereix a les Sè-
ries Mundials de Lignano Sabbia-
doro, celebrades set dies abans, i 
on va obtenir un bronze. “A Ber-
lín m’he trobat amb rivals molt 
potents, i això li donava un plus a 
cada prova. M’ha sortit un campi-
onat de 10”, assegura satisfet. El 
creixement del d’Els Merinals és 
una evidència, tenint en compte 
que, fa un mes i mig, no va tornar 
amb cap medalla de les sèries de 
Glasgow. Tot plegat és un indica-
dor que el nedador del Club està 
preparat per a la cita mundialista. 
Aquest mateix cap de setmana, 
Salguero podrà seguir posant-se 
a punt amb el Campionat d’Es-
panya per clubs, que se celebra a 
Tenerife.

Rècord d’Espanya 
per a Salguero 
El nedador parlímpic es puja al segon esglaó 

del podi en els 100 i  200 metres braça

dels pares l’anirem guanyant poc a 
poc i crec que juguem amb l’avan-
tatge que no som gent desconegu-
da per a ells”, confessa una Balles-
ter que prefereix ser precabuda i 
no marcar-se fites concretes per al 
futur: “No poso medalles als meus 
objectius, sinó que hem d’anar 
creixent paulatinament”. El pri-
mer repte per els de Masia de Sant 
Oleguer seran els Estatals d’aquest 
mes de juny. 
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Els més de 

150.000€ recaptats 

han anat destinats 

a l’Hospital Sant 

Joan de Déu

PAU VITURI 

@PAUVITURI

E
l 2013, i després de set 
llargs anys lluitant contra 
tres leucèmies, el petit 

Miquel deixava aquest món amb 
només 10 anys. Des de llavors, 
familiars seus uneixen esforços 
per organitzar un torneig de pà-
del solidari a les instal·lacions 
del Club de Tennis Valldoreix que 
enguany, des d’ahir i fins al 22 de 
juny, arriba a la seva setena edi-
ció. Una competició benèfica a la 
qual participen 400 parelles i que 
ja ha recaptat 156.000€ en sis 
anys. Tots els diners van destinats 

Foto de la presentació de la 7a 

edició del #ForçaMiquel | Cedida

Carballeira, tiet del Miquel, atenent 

a Ràdio Sabadell | Roger Benet

A més dels jugadors, tothom pot fer 

aportacions econòmiques | Roger Benet

#ForçaMiquel: contra la toxicitat 
de la quimioteràpia en infants
El Club de Tennis Valldoreix acull la setena edició d’un torneig de 

pàdel solidari que recapta fons per a aquesta investigació

al Departament d’Investigació 
d’Hematologia de l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona per tal 
d’estudiar la toxicitat que com-
porta la quimioteràpia en els trac-
taments de leucèmia infantils.

El cas del Miquel va tenir 
especial ressò a principis del 

2013, quan va conèixer el seu 
ídol, l’aleshores futbolista del 
Barcelona Xavi Hernández. “Ho 
vam rebre amb molta sorpresa i 
alegria. L’ídol del Miquel no era 
el Messi, era el Xavi. Ell ho va 
escoltar arrel d’una entrevista a 
RAC1 amb el Jordi Basté i la seva 
dona, la Núria Cunillera, li va dir 
que havien d’anar a l’hospital per 
conèixer-lo. Després li va dedi-
car l’únic gol que ha marcat a la 
seva carrera professional de pe-
nal”, explica el bellaterrenc i soci 
del Cercle Sabadellès Marc Car-
balleira, un dels organitzadors 
d’aquest torneig benèfic #Força-
Miquel.
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Vitamina Dance is in the 
House. La píndola de 
ritme de Ràdio Sabadell
Els divendres i dissabtes, de 10 a 12 de la nit, la cita de l’emissora amb la 
música electrònica acompanya els oients cap a casa o anant de festa

PAU DURAN 

@PAUDURANIDEHARO

E
l gener del 2015 va co-
mençar a sonar a la 94.6 
el programa que recull 

l’ambient dels clubs de música 
electrònica. D’aquella idea inici-
al del tècnic de la casa -i també 
locutor- Toni González, s’ha ar-
ribat ara a un equip que contro-
la tot el que aquest estil musical 
dona de si a la ciutat. Ja “a partir 
de la segona temporada de co-
mençar vam fer una entrevista 
a un programa especial, i tam-

Equip del Vitamina Dance 

| Roger Benet

Toni González és l’alma mater 

del programa més mogut de 

l’emissora local | Oficial

Queda lluny 

ja el format 

antic de només 

presentar música

Toni González 

capitaneja 

un equip de 

gent jove

deixen lluny ja el format antic de 
només presentar música. La im-
portància dels discjòqueis locals 
es mostra en el fet que tres d’ells; 
David Ibáñez, Genís Vega i Sergi 
Cubero, són col·laboradors del 
programa. A més, alguns d’ells 
tenen ja l’experiència d’haver 
fet pràctiques com a tècnics a 
Ràdio Sabadell. Precisament, la 
segona hora del programa, d’11 a 
12 de la nit, tant divendres com 
dissabte, està dedicada a les ses-

sions dels DJs. Toni González 
recorda anècdotes com ara pujar 
a un autobús i escoltar el progra-
ma sonant al vehicle. I també un 
cotxe que passava al costat d’un 
bar i se sentia a dins el so del Vi-
tamina Dance. Administreu-lo 
en cas de voler saber els temes 
que pugen amb força, i sobretot, 
els que pujaran com un míssil 
d’energia.

bé les tertúlies” explica en Toni. 
Com a director de l’espai, s’ha 
encarregat al llarg de les noranta 
edicions energètiques de marcar 
la pauta rítmica del que ha de so-
nar, però també d’anar ampliant 
els formats de secció que podia 
oferir. I per això ha comptat amb 

la participació i la veu de Núria 
Oller i Judith Sáez, les quals 
aporten notícies i entrevistes a 
la primera hora, de 10 a 11 de 
la nit de divendres i dissabte, i 
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Llegir és sexi:  L’única 
història / La única 
historia de Julian 
Barnes (editorial 
Angle i Anagrama)

La necessitat de 
l’atenció domiciliària

TEFI I ANNA, RESPONSABLES LLIBRERIA MACONDO 

@LLIBRER_MACONDO

« ¿Preferirías amar más y sufrir más o 
amar menos y sufrir menos? Creo que, 
en definitiva, esa es la única cuestión» Ai-

xí comença L’única història / La única historia 
de Julian Barnes publicada per l’editorial Angle 
i Anagrama respectivament. Barnes, (Leicester, 
1946), és un autor britànic considerat una de les 
grans revelacions de la narrativa anglesa de l’úl-
tima dècada. Un virtuós del llenguatge capaç de 
crear una extraordinària història que una vega-
da acabada es resisteix a ser oblidada.

Però situem-nos, anys 60 i en Paul, un jove 
de dinou anys torna a casa de la universitat a 
passar l’estiu. Els pares l’apunten a un club de 
tennis on coneixerà la Susan, una dona de 48 anys casada i amb dues filles.

Amb ella iniciarà una relació que el marcarà de per vida i que anys després ell evo-
carà per explicar-nos aquells moments de felicitat absoluta i també tot el dolor que 
van viure. Barnes fa que ens oblidem de la diferència d’edat: aquesta història no és 
El graduado, no és una dona experimentada que inicia a un jove innocent en les arts 
amatòries. Són dos persones que s’estimen i intenten que aquell amor sigui suficient 
per vèncer els obstacles que poden separar-los, alguns dels quals se’ls posaran els ma-
teixos protagonistes. És l’amor suficient? De vegades, molt sovint, l’amor no és sufici-
ent, estimar no és suficient per sobreviure.

Julian Barnes ens regala una novel·la sobre l’amor, el dolor, les ferides de l’amor i 
com ens transforma. Sobre el pas del temps, sobre els records, sobre com ens canvia la 
vida. Una novel·la continguda, dura, intensa, brillant i a estones desoladora. Tal com 
escriu Julian Barnes “ Tothom té la seva història d’amor. A vegades veus una parella 
que sembla morir-se d’avorriment junts i no t’imagines que puguin tenir alguna cosa 
en comú o per què continuen vivint junts. És perquè en el seu moment van tenir la seva 
història d’amor. Tothom la té. És l’única història.”

ORIOL FUERTES, DIRECTOR GENERAL DE QIDA 

@QIDACARE

C
ada vegada hi ha 
més gent gran. 
S’estima que l’any 

2050 el nombre de persones 
grans es duplicarà. A més a 
més, la generació del baby 
boom arribarà a la jubilació 
l’any 2024. Les dades ama-
guen una realitat que provo-
carà un xoc a la societat: les 
persones en edat laboral es 
reduiran substancialment, i 
provocarà que, l’economia en pensions i salut no sigui suficient. La inversió de la pi-
ràmide poblacional plantejarà desafiaments; però és, també, una oportunitat.

Dins d’aquest nou escenari es necessitarà més personal format, qualificat i pro-
fessional per fer assistencial domiciliària. Professionals que es dediquin a l’acompa-
nyament i la cura de persones a domicili. Actualment aquest col·lectiu no està ben 
valorat. La falta de formació i el mercat negre, ha empobrit tant la imatge d’aquest, 
com l’estatus social.

En aquest espai del futur, però treballant en l’actualitat, neix Qida. Les poques in-
versions i la insostenibilitat de sistema de salut pública provoca que moltes persones 
amb dependència, o gent gran, necessitin assistència domiciliària.

Des de Qida s’afronta el repte d’atendre a domicili d’una manera humana i profes-
sional. Es vol cuidar a les persones dependents i a la gent gran, amb el millor personal, 
i assistència.

“Volem que més gent estigui més temps i amb més bona salut a casa”

Qida neix amb la doble missió de transformar el servei d’atenció domiciliària i retor-
nar l’estatus social al col·lectiu de cuidadors/es. És per això que es treballa amb un 
procés exhaustiu que mira d’entendre les necessitats de cada família. Primer es tre-
balla de la mà d’un assessor familiar que entén la situació de cada família, i els deriva 
a una treballadora social. Aquesta de la mà de l’equip de psicologia i les treballadores 
socials, encarregades del procés de selecció de les cuidadores, atenen i busquen la mi-
llor persona per atendre els nostres pares i avis. Ofereix a més a més, un pla de treball 
individualitzat, un seguiment expert de la mà de treballadores socials i un servei inte-
gral per cobrir les teves necessitats des de la comoditat de la llar. A més a més, l’em-
presa ha estat reconeguda amb el segell d’empresa social Ship2b per la Unió Europea.

COORDINADORA DELS ‘BATECS’: RAQUEL GARCÍA. @RAQUELPETITA
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La planta del dia: Com fer 
un oli per la circulació?

ALBERT MORRAL, DIRECTOR CIENTÍFIC DE 

L’AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA SABADELL 

@ASTROSABADELLLL

F
ins fa pocs anys tota l’astronomia, 
l’estudi de l’Univers, es feia grà-
cies als telescopis òptics, és a dir, 

telescopis que capten llum visible. Però hi 
ha molts més tipus de llum:  ir, uv, X, Y, 
microones...

I a finals del segle passat vam ser capa-

ços de construir telescopis per observar el 
firmament amb la resta de diferents tipus 
de llum: llum infraroja, llum ultraviolada, 
microones, raigs X i raigs gamma. La ma-
joria d’aquestes ones queden aturades per 
l’alta atmosfera terrestre i no arriben fins 
a terra, per tant aquests telescopis es van 
haver de col·locar dalt de satèl·lits, fora de 
l’atmosfera terrestre.

Així doncs, l’astronomia que fins ales-
hores s’havia basat en l’estudi de la llum 

visible, la part òptica de l’espectre elec-
tromagnètic, ara ja s’havia ampliat a tota 
classe de llum. Però aquí no s’acaba tot 
perquè també a finals del segle XX es van 
començar a construir detectors de neu-

trins, unes partícules molt esquives però 
detectables. A hores d’ara ja en detectem 
de forma regular. I també es van comen-
çar a construir detectors d’ones gravita-
tòries que van donar el ser primer fruit 
el setembre de 2015 amb la detecció de la 
primera d’aquestes ones. Amb aquests dos 
detectors vam trencar per primera vegada 
l’exclusivitat de l’estudi de l’Univers amb 
llum. Ara ja el podíem estudiar amb un al-
tre tipus d’ona i amb un altre tipus de par-
tícules. I des de principis del segle XX vam 
començar a detectar partícules carregades 
elèctricament procedents de l’espai exteri-
or, els anomenats raigs còsmics. Amb elles 
encara no hem pogut fer astronomia d’una 
manera clara, però potser en un futur prò-
xim ho aconseguirem.

MARTA DUBHREUIL, BIÒLOGA 

I RESPONSABLE DEL PROJECTE 

FEMARRELS.CAT 

@FEMARRELS.CAT

A
vui explicarem com 
fer un preparat ben 
senzill per millorar 

la circulació i el drenatge de 
les cames. Hi ha certes plan-
tes que milloren la circulació 
sanguínia i que tenen principis 
actius liposolubles, que, per 
tant, són fàcilment solubles en 
oli. Si deixem aquestes plantes 
en oli durant un temps deter-
minat, aconseguirem dissoldre 

aquests principis actius, de ma-
nera que l’oli contindrà les propi-
etats de la planta en qüestió i, per 
tant, el podrem utilitzar per fer-
nos massatges a les cames per tal 
de millorar-ne la circulació.

Algunes plantes que podem 
utilitzar per fer aquest preparat 
són: l’heura (les fulles), el gi-
nebró (les baies), el fonoll (les 
llavors), la sàlvia (les fulles), el 
xiprer (el fruit), el te verd (les fu-
lles), el pebre negre, la llimona o 
el romaní (les fulles). Posem to-
tes les que tinguem en un pot de 
vidre, que omplirem gairebé fins 
dalt de plantes, i hi posarem oli 

llimona, sàlvia, menta piperita o 
pàtxuli. En podem utilitzar no-
més un, o diversos, però l’impor-
tant és que en total no ens podem 
passar del 5% d’oli essencial. Un 
cop afegits els olis essencials, ho 
remenem bé i ho embotellem en 
ampolles petites de vidre de co-

d’ametlles dolces, o algun altre 
oli vegetal. El tapem i el deixem 
a sol i serena uns 40 dies o bé a 
dins de casa. Passats aquests dies 
ho colem, esprement bé les plan-
tes.

En aquest oli, si volem aug-
mentar l’efecte drenant i circula-
tori, també hi podem afegir olis 
essencials. Com que és un oli 
pensat per aplicar a les cames, 
podem posar-hi entre uns 2 i 
uns 5 ml d’oli essencial per 100 
ml d’oli vegetal. Els olis essen-
cials que podem utilitzar són els 
següents: fonoll, xiprer, cedre, 
ginebró, aranja, llimona, herba 

L’univers és infinit: 
La nova astronomía

lor ambre. Aquest oli medici-
nal pot arribar a durar un any 
o més. Dependrà de l’oli vege-
tal que utilitzem i de la dura-
bilitat que tingui. Aquest oli 
macerat també el podríem uti-
litzar per elaborar un ungüent 
o una crema hidratant.




