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SANT QUIRZE

Castellar acomiada 
l’estiu amb una 
Festa Major plena de 
propostes per a tots els 
públics

La ciutadania ja pot 
escollir on destinar 
els 200.000€ dels 
Pressupostos 
Participatius

CASTELLAR 

Macaco, cap de cartell 
de la Festa Major 2018, 
que se celebrarà del 7 a 
l’10 de setembre

SABADELL

BARBERÀ
Nova temporada al 
Teatre Municipal 
Cooperativa
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20 ANYS DONANT SUPORT A LES 
FAMÍLIES
R. Meritxell Milian. FAGA 
(Famílies d’Álzehimer de Gavà)

• Préstec d’Ajudes tècniques.
• Valoració i adequació de l’entorn 
domiciliari i familiar.
• Serveis d’ajuda domiciliària.
• Transports.

A les AFAs disposem d’una plata-
forma de professionals experts que 
donen aquests serveis: psicòlegs, 
neuropsicòlegs, logopedes, tera-
peutes ocupacionals, fisioterapeu-
tes, infermers,  treballadors socials, 
auxiliars de geriatria  i voluntaris.

Les famílies afectades us podeu 
adreçar a www.fafac.cat, on troba-
reu més informació i assessorament.

La Malaltia d’Alzheimer és 
un problema social i sanitari 
de dimensió pública que no 
només afecta a les persones 
diagnosticades i al seu cercle de 
familiars sinó que també impacta 
sobre tota la societat.

La malaltia d’Alzheimer s’ha 
convertit en un gran problema 
de salut a tot el món. A l’Estat 
espanyol es calcula que entre un 
5 i un 10% de les persones més 
grans de 65 anys la pateixen. Però 
les seves característiques fan que 
el problema esdevingui també un 
greu problema social. La malaltia 
d’Alzheimer és degenerativa i 
d’evolució progressiva i és la 
malaltia crònica que provoca una 
major dependència. Per tant, afecta 
la vida diària de les famílies i els 
cuidadors dels malalts, gairebé 3,5 
milions de persones a tot l’Estat i a 
Catalunya més de 100.000.  

Davant d’aquest problema social es 
van crear les Associacions de Fami-
liars de malalts d’Alzheimer (AFA) 
per tal d’ajudar aquestes persones 
en els diversos àmbits afectats per 
la malaltia: àmbit social, psicològic, 
lega, les Associacions acompanyen 
i presten els seus serveis assisten-
cials a les famílies  durant tot el 
procés de la malaltia i representen 
als afectats davant l’administració i 
la societat per donar a conèixer la 
seva problemàtica i necessitats i 
reivindicar els seus drets. 

La FAFAC és la federació que agrupa 
les 21 Associacions establertes per 
tot el territori català (Federació 
d’Associacions de Familiars de 
malalts d’Alzheimer de Catalunya). 
Actualment representem a més de 
7.500 famílies. 

La Federació, des de fa 20 anys, 
treballa a nivell local, recolzant 

les AFAs catalanes per millorar la 
qualitat de vida de malalts i familiars 
cuidadors i, alhora, treballa a nivell 
global per resoldre els problemes 
que suposa la demència i lluitar per 
fer-la desaparèixer.

Què oferim des de les AFAs:
Informació, formació, assessora-
ment jurídic i legal, Suport psico-
lògic a la persona diagnosticada i 
al cuidador; Grups de Suport emo-
cional

Prestació de serveis: 
• Programes de Psicoestimulació, 
Tallers de Memòria, Centres de Dia
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Aturades les obres per 
ampliar el Parc Taulí

R. Komunica-Press

Les obres d’ampliació de les 
urgències de l’hospital Parc Taulí 
estan aturades des de fa dies. Segons 
ha informat el centre sanitari, els 
treballs s’han aturat per dificultats 
amb l’empresa constructora, 
Acciona. Això comportarà un retard 
en el calendari d’execució de les 
obres, que van començar al maig i es 
preveia finalitzar en 15 mesos. 

Davant d’aquesta situació, la 
Direcció del Parc Taulí assegura que 
s’ha estat treballant intensament, i 
es continua treballant, per trobar la 
millor alternativa per reprendre els 
treballs el més aviat possible.

El projecte Frontal Gran Via 
consisteix en la construcció de dues 
noves plantes d’hospitalització sobre 

l’actual bloc del Servei d’Urgències, 
que sumaran una nova superfície 
construïda de 2.114 metres quadrats, 
amb espai per 18 habitacions 
per planta – 72 llits – i les seves 
respectives àrees de suport.

Gràcies a aquests nous espais, els 
pacients que passen més hores a 
l’espera de ser ingressats a planta, 
especialment a les èpoques de més 
pressió assistencial, podran disposar 
molt abans d’un llit en un espai propi 
d’hospitalització.

Per a donar llum verda al projecte, 
l’Ajuntament va aportar quatre 
milions d’euros a la Corporació 
Sanitària Parc Taulí. El CatSalut 
aportava un milió per adquirir 
material

Les obres del projecte Frontal Gran Via, que ha de 
millorar el servei a Urgències, s’endarrereixen per 
dificultats amb l’empresa que té adjudicada l’obra

E

Preguntes del lector

AdvocatsReportatge

El llibre segon del Codi Civil de 
Catalunya, aprovat per la Llei 
25/2010, de 29 de juliol, va introduïr 
la figura de l’assistent com una figura 
de protecció per a persones en una 
situació de vulnerabilitat. (Arts. 226-1 
a 226-7 Ccat). 

Aquesta figura només existeix a 
Catalunya, i es va introduir per tal de 
seguir les directrius de la Convenció 
sobre els drets de les persones 
amb discapacitat de Nova York 
de 2006, que han estat ratificades 
per Espanya i per tant, d’aplicació 
directa en el nostre ordenament 
jurídic. En aquest sentit, per tal de 
buscar, la màxima igualtat entre 
les persones, tinguin o no alguna 
discapacitat, apareix aquesta figura, 
que serveix per donar recolzament 
i complementar la capacitat de les 
persones que presenten un cert 
grau de vulnerabilitat que,  a causa 
d’una discapacitat, no incapacitant, 
necessiten aquest complement de 
la capacitat, tant per tenir cura d’elles 
mateixes o/i  dels seus béns.

D’aquesta manera, si una persona té 
certes limitacions i presenta un grau 
de vulnerabilitat en àmbits de la vida 
personal, per exemple, en seguir 
tractaments mèdics, subscriure 
contractes, o en l’àmbit econòmic, 
té dificultats per administrar els seus 
béns, pot demanar al Jutjat que se 
li anomeni un assistent, que serà 
qui vetllarà per ella, en els àmbits 
concrets que ella mateixa proposi, en 
la sol·licitud. 

La intervenció de l’assistent, en els 
actes pels quals hagi estat nomenat, 
és conjuntament amb la persona 
que l’assisteix. 

La resolució judicial en la que es 
nomena l’assistent, es pot inscriure 
en el Registre Civil, concretament 
a la inscripció de naixement de 
la persona en qüestió, el que 
suposa que, en els casos que la 
persona assistida actuï sense el 
consentiment de l’assistent, es pugui 
demanar l’anul·lació de contractes 
o obligacions que hagi assumit en 
aquestes determinades actuacions, 
ja que a l’estar inscrit en el registre 
públic, la resolució és oposable en 
front a tercers.

Per comparança amb el que suposa 
un procediment de modificació 
de la capacitat (abans anomenat 
incapacitació civil, terme aquest 
obsolet i que malgrat es va modificar 
el 2015, encara s’utilitza), podríem 
dir que, és un procediment, si bé 
judicial, es tramita pels tràmits de 
la jurisdicció voluntària, el que es 
menys complexe, i el més important, 
que aquest procediment no suposa 
modificar la capacitat de la persona 
que demana la intervenció de 
l’assistent.

Aquesta figura encaixa en persones 
amb discapacitat intel•lectual 
lleu, en casos malaltia mental..
etc, però malgrat les avantatges 
que suposa, és poc utilitzada per 
desconeixement.

M. Teresa Puig Amat
Advocada i Mediadora
C/Àngel Guimerà, 2, 1
08201-Sabadell
teresa@puigadvocats.com
www.puigadvocats.com  

Què és i per a què serveix la figura de l’ASSISTENT nomenat 
judicialment?
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Nuevas medidas para avanzar en la mejora de la 
movilidad en los entornos escolares

R. Komunica-Press

Durante este mes de agosto, y en el 
marco de las medidas para mejorar 
los entornos escolares de la ciudad, el 
Ayuntamiento ha llevado a cabo varias 
acciones en la calle de la Indústria y 
los entornos de  la Escola del Carme 
y de la Escola Pia. Estas actuaciones 
se suman a las medidas que se 
han tomado desde finales de 2015 
alrededor de más de una veintena de 
centros educativos de la ciudad con el 
objetivo de velar por la seguridad de 
los niños y jóvenes, descongestionar 
el tráfico en algunas calles, promover 
una movilidad sostenible y promover 
los hábitos saludables entre la 
ciudadanía.

Acciones en la calle de la Indústria 
Desde inicios de agosto, la calle 
de la Indústria ha vuelto a ser de 
un solo sentido hacia la calle de la 
Estació, una medida que pretende 
disminuir las congestiones en el cruce 
de Indústria con San Lorenzo, que 
cambia totalmente de sentido y ahora 
irá hacia arriba (en sentido norte). Por 
su parte, la calle del Carmen también 
cambia de sentido e irá hacia arriba, 
como la calle de San Lorenzo.

Por otro lado, se han añadido señales 
de tráfico homologadas de peligro, 
que indicarán presencia de niños por 
zona escolar y límite de velocidad 

a 20 en la calle de San Cristóbal y 
en el primer tramo de la calle de la 
Indústria. Los cambios se completan 
con mejoras en la seguridad de todos 
los cruces del ámbito, donde se han 
repintado los pasos de peatones con 
colores blanco y rojo. 

Zonas de “Petó i adéu”
Las mejoras incluyen la creación de 
zonas reservadas de parada breve 
llamadas “Petó i adéu” (PA) para que 
las familias que llevan a los niños 
a la escuela en coche se detengan 
un momento, se despidan y se 
vayan. El objetivo de esta medida es 
descongestionar la entrada de las 
escuelas, creando un entorno más 
seguro y amable para los niños y 
para los que van a pie o en bicicleta. 
Además, se libera de ruido y humos 
el acceso. Alrededor de la Escola 
Sagrada Familia se crean en el primer 
tramo de la calle de la Indústria (con 
Sant Joan) y se reservan unas plazas 
en el Vapor Turull, tocando a la entrada 
de la escuela en la calle de Sant Josep.

Pacificación del entorno de la Escola 
del Carme y la Escola Pia
El Ayuntamiento, en acuerdo con las 
direcciones y las AMPAS de estos dos 
centros, ha llevado a cabo también 
la ordenación de la movilidad en las 
calles que dan acceso, a fin de mejorar 
la seguridad y la fluidez.

En el caso de la Escola del Carme, 
se han creado dos zonas reservadas 

mixtas “Petó i adéu” / zona azul en 
la calle de Capmany y en la calle de 
Josep Renom, de forma que la zona 
azul pasará a ser PA unos minutos 
cada día a las horas la entrada y salida 
de las escuelas. La señalización así lo 
indicará. Dos zonas reservadas más, 
que en este caso combinan el uso de 
PA con el de carga y descarga (CID) 
de mercancías, ambas en los dos 
extremos de este tramo de la calle de 
Garcilaso.

En el entorno de la Escola Pia se han 
creado sendos zonas de PA / CID 
en la calle de la Estrella y en la calle 
de Corominas, con 10 y 6 plazas, 
respectivamente.

También se ha instalado, en el entorno 
de ambas escuelas, protección de 
las aceras con pilones de caucho 
de colores variados para evitar 
el incivismo de una minoría de 
conductores. Finalmente, los cruces 
que rodean la escuela y los pasos 
de peatones también se han pintado 
con color rojo advirtiendo a los 
conductores de la precaución que 
deben extremarse en la zona.

Todas las familias de todos los centros 
escolares recibirán notificaciones 
explicando las novedades y las 
sugerencias de cómo actuar. 
También se ha invitado a las escuelas 
a incorporar como elemento 
pedagógico el hecho de pintar los 
pilones protectores de las aceras.

Cambios de circulación, mejoras en la seguridad y la creación de nuevas zonas ‘Petó i adéu’, entre las 
medidas realizadas durante este verano
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A punt la nova temporada als teatres municipals

R. Komunica-Press

Amb l’arribada de la tardor, 
s’engegarà a Sabadell la nova tem-
porada d’arts escèniques 2018/19. 

Entre les propostes que es podran 
veure al Teatre Principal durant el 
primer trimestre de la nova tempo-
rada, destaquen alguns espectacles 
com l’obra Un tret al cap de Pau Miró, 
amb Emma Vilarasau, el 7 d’octubre; 
Èdip de Sòfocles, amb la direcció 
d’Oriol Broggi, el 21 d’octubre; el con-
cert de música moderna de Xarim 
Aresté que presenta Polinèsies, el 27 
d’octubre; o Els darrers dies de la Ca-
talunya Republicana basat en l’obra 
de l’escriptor Rovira i Virgili el 17 de 
novembre.

L’Estruch iniciarà la temporada amb 
l’espectacle de la Companyia Pepa 
Plana Veus que no veus, el proper 29 
de setembre. Més endavant hi passa-
ran altres propostes com el XIII Certa-

men Coreogràfic (6 d’octubre) o AKA, 
protagonitzat per Alberto Salazar el 
30 de novembre.

Les propostes musicals de la tempo-
rada es concentren, com és habitual, 
a La Faràndula, que acollirà concerts 
simfònics com Falstaff de Giuseppe 
Verdi (24 d’octubre), o el Festival de 
valsos i danses (22 de desembre). 
També passarà per l’escenari saba-
dellenc Antonio Orozco, però això 
serà ja a la propera primavera.

D’altra banda, La Sala serà escenari 
de les propostes familiars i per al pú-
blic infantil. Hi haurà teatre, música 
i fins i tot un espectacle que ensen-
yarà als més petits els secrets de la 
ciència.

Èxit de la darrera temporada
La temporada de teatres municipals 
2017/2018 va registrar una assistèn-

cia superior a les 85.100 persones, 
que han gaudit dels 260 espectacles 
oferts entre els quatre equipaments 
escènics municipals (La Faràndula, 
Principal, l’Estruch i LaSala). Es van 
fer funcions de diverses disciplines, 
des del teatre, la dansa, el circ, la mú-
sica clàssica, música moderna i els 
nous formats escènics. La temporada 
va tancar amb un increment d’un 5% 
d’ocupació en relació amb la tempo-
rada anterior.

L’impuls econòmic i l’accent es va po-
sar en la programació teatral d’El Prin-
cipal i de l’Estruch i en consolidar el 
cicle de concerts de música moderna 
que s’havia iniciat la temporada ante-
rior. Aquest impuls s’ha vist clarament 
recompensat en l’ocupació de públic, 
ja que en aquesta ocasió el Principal 
ha arribat al 80,37% d’ocupació, pel 
56,85% que hi havia hagut en la tem-
porada anterior. Alguns dels respon-
sables d’aquest augment han estat 

les produccions com Art, de Yasmina 
Reza; Paraules encadenades, de Jor-
di Galceran; Calígula, d’Albert Camus; 
Federico García Lorca, de Pep Tosar 
i Cyrano, basat en l’obra d’Edmond 
Rostand.

A L’Estruch també s’ha apostat per 
reforçar la programació teatral i 
l’ocupació ha estat del 92,74%, crei-
xent en relació amb l’any passat 
(83,60%). Títols d’aquesta tempora-
da han estat: Autorretrato de un jo-
ven capitalista español, protagonit-
zat per Alberto San Juan; Perra de 
nadie, de Marta Carrasco, i títols de 
companyies sabadellenques com 
Dives, de la companyia Seixanta; Ai, 
Carai d’Encert teatre; i Un matrimo-
ni de Boston, interpretat per Teatre 
d’Aprop. La línia de música moderna 
que es va iniciar al Teatre Principal la 
temporada 16/17 es consolida i puja 
també l’ocupació passant del 32,15% 
de l’anterior temporada a un 66,45%.

La temporada 2017/18 va cloure amb una assistència superior a les 85.100 persones, que van gaudir 
dels més 250 espectacles
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La ciutat celebra la Festa Major 2018, més 
participativa que mai

R. Komunica-Press

Del 7 al 10 de setembre, Sabadell 
tornarà a viure la Festa Major, 
enguany amb més èmfasi en la festa 
popular i tradicional, amb més estils 
de ball i més activitats per a tots els 
públics, a part de més elements per 
donar-la a conèixer. Amb un total 
de 254 activitats, 163 de les quals 
són propostes sorgides de la nostra 
ciutat. Una festa que s’ha organitzat, 
per segon any consecutiu, seguint 
les directrius sorgides del procés 
participatiu per repensar-la i gràcies 
al qual la convocatòria d’enguany és 
molt més participada.

L’inici de festa serà el divendres 
7 de setembre, amb el tradicional 
Despertar de festa, el pregó a 
càrrec de la periodista sabadellenca 
Gemma Ruiz i l’acte inaugural amb 
Patx-Work.

Una Festa Major de tota la ciutat
Aquest any es consoliden els 
diferents espais on s’organitzen 
activitats festives, amb l’objectiu que 
tota la ciutadania la pugui viure. Així, 
al centre hi ha el gruix de les activitats 
de caràcter popular i tradicional i a 
l’Eix Macià i a Ca l’Estruch és on es 
faran els concerts. Finalment, el llarg 
de l’eix central es reserva per a les 
activitats descentralitzades. Així, hi 
haurà un concert el dissabte al sud 

i un altre el diumenge al nord de 
Sabadell. La plaça del Pi (que aquest 
any s’hi incorpora), l’avinguda de la 
Concòrdia, la plaça de Montserrat 
Roig i la Creu de Barberà seran 
diferents punts on hi haurà activitats.

A més, es tornarà a tallar l’eix 
principal de Sabadell amb activitats 
infantils i esportives el diumenge, 
activitats itinerants el dilluns al matí i 
amb concerts diversos ambdós dies. 
La intenció és que la ciutat visqui la 
festa de punta a punta i que la festa 
s’acosti als barris.

Pel que fa a les activitats relacionades 
amb la cultura popular i tradicional, 
aquest any es consolida el despertar 
i el final de Festa Major, hi ha ballades 
de sardanes, el Ball de la Bola, la 
jornada castellera, trabucaires, 
puntaires i diversos  balls, entre 
altres. Però s’hi incorporen activitats 
noves de gegants i capgrossos i les 
colles de foc proposen un final de 
cercavila impactant i recuperar el 
Mercat del Foc. Els castellers faran 
un nou taller per joves en el marc 
del projecte Construïm Ciutat. Els 
Bastoners incorporaran un nou ball 
per al despertar i, a més, la cercavila 
de Festa Major tindrà dos punts de 
sortida que confluiran a la plaça de 
l’Alcalde Marcet.

Macaco, Xavier Sarrià, Ramon Mirabet, Lluís Coloma, Was i Cherry & The Ladies, artistes musicals 
destacats d’un programa d’actes amb més de 250 propostes per a tots els gustos

Aquest serà el tercer Aplec de Festa 
Major, on es podrà gaudir de la 
fideuà, així com portar la carmanyola 
per compartir amb la família i 
amistats, acte amenitzat amb la Cia. 
Més Tumàcat durant el matí i amb 
els acordions de l’Associació La 
Diatònica, a la tarda.

Pel que fa al ball, aquest és el tercer 
any de l’Envelat al passeig de la Plaça 
Major, que oferirà més estils de ball i 
més activitats per tal de consolidar-
lo com el punt de trobada per als 
amants del ball en general. Hi tornarà 
a haver propostes de tango, country, 
sardanes, danses tradicionals 
catalanes, racó cubà... i s’hi afegirà la 
música disco, balls de saló i rumba.

Per la seva banda, al vespre les 
propostes musicals de la plaça de 
Sant Roc conviden Cherry & The 
Ladies, la Banda de Música de 
Sabadell i D’Kantaka, mentre que a 
Ca l’Estruch amb una programació 
engrescadora i en la línia de les 
activitats innovadores que es 
desenvolupen al llarg de l’any, com 
ara, circ, dansa, tallers de noves 
tecnologies, també la música tindrà 
presència, entre altres amb Lluís 
Coloma, Aisha & The Ray-Band, 
Xocolata Exprès i Coordinadora de 
Músics. Per la seva banda, a l’Eix 
Macià hi haurà Prozac Soup, Was i DJ 

Magenta a la nit electrònica; Ramon 
Mirabet, Macaco i Jokba a la nit per a 
tothom, i Balkan Paradise Orchestra, 
Xavier Sarrià i Ebry Knight a la nit de 
Barraques. 

La festa la tancarà la Salseta del 
Poble Sec, el dilluns a la nit, com ja 
és tradicional.

El comerç també s’implica
Amb motiu de la Festa Major, el 
Gremi Comarcal d’Hostaleria i 
Turisme de Sabadell ha organitzat 
un ampli ventall d’activitats al centre 
i a càrrec dels seus agremiats. Així, 
durant els dies de festa la ciutadania 
podrà gaudir de diferents propostes 
entre les quals destaca la música 
chill out, música country, actuacions 
de DJ, actuacions musicals de soul, 
jazz, funk, rock; fins activitats infantils 
com contacontes.

Exposicions vàries
Pels volts de la Festa Major també 
és tradició inaugurar diferents 
exposicions. Aquest any seran les 
següents: “Atles Sabadell” al Museu 
d’Art, “La fi és el principi” al Museu 
d’Història i “El valor de l’efímer” –un 
recorregut per l’obra de l’artista urbà 
Treze– i “35è aniversari de la Colla 
de Gegants i Grallers de Gràcia”, 
aquestes darreres al Casal Pere 
Quart.
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Servei gratuït de bus nocturn i espais 
més inclusius, novetats d’enguany
Un element destacat d’enguany són 
les mesures d’accessibilitat, tant pel 
que fa a la mobilitat, especialment 
encaminada a facilitar el retorn dels 
joves a casa, com per garantir a tots 
els ciutadans i ciutadanes, amb 
diversitat funcional, l’accés i el gaudi 
als concerts i espectacles.

En el primer cas, com a novetat, aquest 
any la Festa Major de Sabadell tindrà 
un servei totalment gratuït d’autobús 
nocturn. Concretament, serà la línia 
N1 (Espronceda, Ca n’Oriac, Can 
Deu), entre les 11 de la nit i les 6 de 
la matinada, com també la línia N4 (la 
Serra, Can Rull i els Merinals), entre les 
11 de la nit i 2/4 de 7 del matí. Totes 
dues en ambdós sentits.

I en el segon cas, també com a novetat, 
es mantindrà un espai reservat per a 
persones amb diversitat funcional a 
totes les actuacions on hi hagi previst 
el servei de cadires (plaça de Sant Roc, 
plaça de Vallès i a Ca l’Estruch), com 
també una tarima amb rampa a l’espai 
concerts de l’Eix Macià. L’objectiu és 
tenir una Festa Major més inclusiva.

Una mirada de gènere
En la programació de la Festa Major 
i en la línia dels últims anys, s’ha 
tingut molt en compte la presència 
de propostes locals. Però també 
la mirada de gènere. Així, 22 de les 
activitats són protagonitzades per 
artistes femenines o bé es tracta de 
propostes que pretenen visibilitzar 
la dona i sensibilitzar la població 
sobre la importància d’incorporar la 
perspectiva de gènere de manera 
transversal a tots els àmbits.

Promoció de la Ciutat
La Festa Major és un element de 
promoció de la ciutat, un element de 
capitalitat que permet promocionar 
el territori i interactuar amb ciutats 
veïnes. Amb aquest objectiu enguany, 
el programa de Festa Major estarà 
disponible a tots els hotels en tres 
idiomes: català, castellà i anglès. 
D’aquesta manera es vol promocionar 

tota l’oferta que proposa la festa com 
a reclam turístic.

Una altra novetat de la qual es podrà 
gaudir aquest any en el marc de la 
Festa Major és la que organitzen els 
responsables d’Ingress, un joc de rol 
que utilitza la realitat augmentada 
i que, sota el títol de Mission Day 
Sabadell, aglutinarà centenars 
d’usuaris del popular títol de Niantic. 
La dinàmica del Mission Day convida 
a recórrer la ciutat durant un lapse 
d’hores per complir missions 
especials i, precisament el proper 8 

de setembre, els usuaris d’aquest joc 
podran participar en el primer Dia de 
la Missió a Sabadell. 

L’esdeveniment oferirà la possibilitat 
de conèixer monuments i llocs 
històrics i/o singulars de la ciutat, 
alhora que promocionarà el 
turisme mitjançant el joc. Això serà 
possible a través de “missions” 
creades especialment per a aquest 
esdeveniment, que requereix 
que els jugadors es desplacin per 
localitzacions específiques, que són 
part de l’entorn del joc.
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L’esport tornarà a ser un element d’integració de 
la Festa Major

R. Komunica-Press

Com ja ve sent habitual en les darre-
res edicions de la Festa Major a Saba-
dell, dins del programa cal destacar 
diverses activitats que promouen la 
integració a través de l’esport. Amb 
aquesta voluntat, la plaça de la Creu 
Alta acollirà el dissabte 8 de setem-

bre la segona edició de la Festa del 
Bàsquet. De la mà de Global Bàs-
quet, Creu Alta Sabadell Bàsquet i 
La Balles, es proposa l’ús de les pis-
tes de bàsquet per fer-hi una multi 
activitat de sensibilització, inclusió 
i coneixença del bàsquet en cadira 

de rodes, així com l’acostament del 
bàsquet als infants. L’activitat sor-
geix de la fusió de les tres activitats 
de bàsquet que ja es duien a terme 
a la Festa Major, concentrant-les en 
un sol espai amb la voluntat que els 
diferents col·lectius interactuïn al vol-
tant del bàsquet com a eix central de 
l’activitat.  L’any passat ja es va cele-
brar la primera edició de la Festa del 
Bàsquet amb una participació molt 
exitosa de més de 300 esportistes en 
les seves diferents activitats.

D’altra banda, també hi haurà lloc per 
a les diferents curses que es cele-
braran durant matí del diumenge 9 
de setembre. L’anomenada popular-
ment “7-14-21” són tres curses amb 
un mateix recorregut, que tindran 
sortida i arribada al passeig de Sant 
Oleguer. La primera, la 40a Cursa Po-
pular, preveu una volta al recorregut 
(7 quilòmetres). La segona (6a Cursa 
dels 14 km) seran dues voltes, mentre 
que la tercera (13a Mitja Marató), tres 
voltes. 

A més, la Festa Major també acollirà 
una nova edició de la Cursa Popular 
Infantil, enguany adreçada als infants 
nascuts entre l’any 2006 i el 2014. En 
aquesta edició es planteja que els 
nens i les nenes corrin junts en les 
mateixes curses, però sí que hi haurà 
un recorregut de 600 m per als més 
petits (2011-2014), un de 1.000 me-
tres per als mitjans (2009-2010) i un 
de 2.000 metres per als més grans 
(2006-2008). No hi haurà classifica-
cions per categories. Es donarà una 
medalla a la participació a tots els 
participants i es premiarà els primers 
3 nens i 3 nenes de cada categoria.

No faltaran clàssics com la Passeja-
da en Bicicletes i Patins, l’11è Open 
Internacional d’Escacs Ciutat de Sa-
badell, el 52è Torneig de Tennis Taula 
de Festa Major, la 27a Exhibició de 
Modelisme Naval o el 24è Torneig de 
Futbet de Festa Major, entre d’altres. 
També tornaran, després d’un des-
cans el 2017, els batejos de submari-
nisme d’UNISUB.
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Nueva temporada del 
Teatre Municipal 
Cooperativa 

R. Komunica-Press

El Teatre Municipal Cooperativa ya se 
prepara para abrir las puertas a una 
nueva temporada, que comenzará a 
finales de este mes de septiembre. En 
esta ocasión, el telón subirá el sábado 
29 de septiembre con El fantasma de 
Canterville, de Oscar Wilde y prota-
gonizada por el conocido actor Joan 
Pera.

En el mes de octubre será el turno 
de  Federico García, un espectáculo 
que mezcla danza, teatro y poesía y 
que hace un homenaje a uno de los 
poetas más importantes del siglo XX, 
Federico García Lorca. El montaje, di-
rigido por Pep Tosar, se podrá ver en 
el escenario del TMC el sábado 27 de 
octubre.

Noviembre vendrá cargado con tres 
citas muy diferentes entre ellas mis-
mas: el teatro documental de Claudia, 
de la compañía La conquesta del Pol 

Sud (día 16); la danza de AÜC: el so 
de les esquerdes, de Les Impuxibles 
(día 24) y el humor de Víctor Parrado 
Heras con su monólogo La noche de 
Parrado (día 30).

La temporada de otoño/invierno con-
cluirá el sábado 29 de diciembre a las 
21.30h con Música de cinema, a cargo 
de Giorquestra, un viaje emocionante 
a través de las bandas sonoras más 
famosas de la historia. 

La programación de la nueva tempo-
rada incluye también tres propuestas 
dirigidas al público familiar. La prime-
ra será el 7 de octubre con La gallina 
dels ous d’or, de la compañía Zum-
Zum Teatre. El 28 de octubre será el 
turno del teatro musical de Encanta-
des, de la compañía PocaCosa Teatre. 
Y en noviembre, el dia 17, llegará el 
concierto familiar Ballant damunt la 
Lluna de la compañía The Penguins.

S’engega de nou el 
programa Activa’t +60

R. Aj. Barberà del Vallès

L’Ajuntament ja ha presentat el 
nou programa Activa’t per a perso-
nes majors de 60 anys pels mesos 
d’octubre de 2018 fins a gener de 
2019. La programació ofereix un 
gran ventall d’activitats de diversos 
àmbits: d’activitat física, expressió 
creativa, cultura digital, formació i 
recursos i visites culturals.

Enguany destaquen les activitats 
dins l’àmbit de formació i recur-
sos enfocades a tractar temes que 
afecten directament a la població 
de més de 60 anys: l’Ofici de jubilar-
se, un curs per prendre consciència 
d’aquesta nova etapa de la vida i 
d’altra banda, un taller per aprendre 
a gestionar l’estrès i la presa de de-
cisions.

També com a novetat s’ofereix una 
xerrada amb el títol: “Són les àvies i 

els avis esclaus?” on es parlarà so-
bre la situació dels avis i àvies d’avui 
en dia que passen de la jubilació a 
cobrir la manca de temps dels pares 
i mares per tenir cura  dels infants.

Per a participar al programa Activa’t 
+60, cal fer una preinscripció a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
del passeig Dr. Moragas els dies 7, 
12 i 13 de setembre de 9 a 14h. Pos-
teriorment es farà un sorteig i el nú-
mero escollit determinarà l’ordre 
d’inscripció. El dia 14 de setembre 
es publicaran les llistes al taulell 
d’anuncis de les OAC i a la pàgina 
web de l’Ajuntament, amb les dates i 
horaris d’inscripció definitius segons 
l’ordre resultant. 

Recordar que és necessari presentar 
el carnet de Barberà Gran per fer la 
preinscripció i la inscripció.
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El Mago Pop, Mishima, Gertrudis i Hotel 
Cochambre, caps de cartell de la Festa Major 

R. Komunica-Press

Castellar del Vallès acomiada l’estiu 
amb una nova edició de la seva Festa 
Major, que enguany tindrà lloc del 5 
a l’11 de setembre i que inclourà un 
total de 107 activitats, entre les quals 
destaquen els concerts de Mishima, 
Gertrudis i Hotel Cochambre.

Tot i que les activitats engegaran 
ja dimecres 5 de setembre, serà 
dos dies després, divendres 7, a les 
21.15h, quan la plaça d’El Mirador acu-
lli l’obertura oficial de la Festa Ma-
jor, amb el pregó que anirà a càrrec 
d’Antonio Díaz, el Mago Pop, que en el 
seu equip habitual de col·laboradors 
compta amb cinc treballadors caste-
llarencs.

La del mag no serà l’única cara co-
neguda de l’edició d’enguany de la 
festa grossa del municipi, que comp-
tarà també amb diverses actuacions 
remarcables. Així, dissabte 8 de se-
tembre, la plaça d’El Mirador serà 
l’escenari de l’actuació del grup de 
música pop Mishima a les 22.30 hores. 
El conjunt liderat per David Carabén 
oferirà a Castellar un dels concerts de 
la seva gira Ara i res, que té el mateix 
nom que el darrer disc del grup.

Diumenge 9 de setembre, serà el 
torn de Gertrudis. El grup de La Ga-
rriga, que té un estil on predomina la 
rumba catalana, presentarà a la plaça 
d’El Mirador, a les 22.30 hores, la gira 

L’últim ball, que porta el mateix títol 
que una de les cançons més aclama-
des del seu darrer treball, Ara volo alt.

Un altre dels plats forts de la Festa 
Major 2018 serà el concert d’Hotel 
Cochambre, dilluns 10 de setembre. 
El grup, nascut l’any 2000, és un re-
ferent de les festes populars, no no-
més pel seu nivell musical sinó tam-
bé a causa del punt teatral amb què 
vesteix la seva posada en escena. 
L’actuació, que començarà a les 23 
hores a l’Espai Vilabarrakes, al costat 
de l’Skate Park, forma part de la da-
rrera nit de Vilabarrakes, que es com-
pletarà, amb la música dels Deejays 
del Revés.

Un total de 107 activitats
El programa d’enguany inclou un total 
de 107 activitats, organitzades en un 
69% per entitats. Per la seva banda, 
l’Ajuntament assumeix l’organització 
del 23% de les propostes, men-

Castellar del Vallès celebra les festes del 5 a l’11 de setembre amb un ampli programa d’actes on hi 
tenen cabuda la música, la cultura, l’esport i les activitats familiars

tre que el 8% restant van a càrrec 
d’establiments privats.

La música també arribarà de la mà 
d’altres propostes, com ara el concert 
de la formació Electric World & Funk, 
que farà un homenatge al grup Earth, 
Wind & Fire divendres 7 de setembre, 
la Trobada Amics dels 80’s i 90’s, que 
enguany celebrarà la novena edició el 
mateix divendres, l’actuació de Muc-
ca Failate dissabte 8, la presència per 
tretzè any consecutiu de La Principal 
de la Bisbal, diumenge 9 de setem-
bre, o la participació de Sirabu Payés 
Saigi Swing Quartet, una proposta li-
derada per Rita Payés que arribarà el 
mateix diumenge de la mà de l’entitat 
SonaSwing.

Cal destacar també d’entre les 25 pro-
postes de música i espectacles, tots 
els concerts que, a més del d’Hotel 
Cochambre, es duran a terme durant 
les quatre nits de Vilabarrakes, amb 
grups com Ovella Xao (la nit de dis-
sabte a diumenge) o Seguirem (la nit 
de diumenge a dilluns), entre d’altres.

D’altra banda, les propostes adreça-
des als infants tindran la seva activitat 
principal dimarts dia 11 de setembre, 
amb la Jornada de la Infància que tra-
dicionalment se celebra durant tot el 
dia a l’Espai Tolrà i la plaça de la Fàbri-
ca Nova, amb bany d’escuma inclòs i 
diverses atraccions, com l’espectacle 
itinerant Tufff!, a càrrec d’Engruna 
Teatre (12 h). Dins d’aquest paquet 
d’activitats per als més petits també 
cal destacar el concert La gran fes-
ta!, un espectacle d’El Pot Petit amb 
música, titelles i dansa que tindrà lloc 
dilluns 10 de setembre, a les 18.30 h, a 
la plaça d’El Mirador. 

A més, enguany es podrà gaudir de 
dues novetats que s’han programat 
per donar resposta a la demanda 
del Consell d’Infants. D’una banda, 
el Room Escape que s’instal·larà a la 
Biblioteca Municipal Antoni Tort el 9 i 
10 de setembre. Ambdós dies, entre 
les 10 i les 23.20 hores, tothom qui ho 
vulgui podrà participar-hi, prèvia ins-
cripció per reservar hora a través d’un 
formulari que s’habilitarà al web mu-
nicipal i que es podrà emplenar a par-
tir del mes d’agost. L’altra iniciativa és 

el Làser Tag (dilluns 10 de setembre, 
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h al pati de 
l’escola Joan Blanquer), un joc espor-
tiu que simula un combat entre per-
sones que aconsegueixen punts dis-
parant amb pistoles làser totalment 
inofensives.

En nombre d’activitats, les més abun-
dants seran un any més les relatives 
a l’esport, que sumen un total de 32 
ofertes organitzades majoritàriament 
per les entitats esportives, amb el 
suport de la Regidoria d’Esports. No 
hi faltaran les tradicionals activitats 
de participació popular, com la 36a 
Cursa Popular (dissabte 8), la 10a Bi-
cicletada de Festa Major o el 20è Tast 
d’Excursionisme (diumenge 9).

Les propostes de cultura popular i 
tradicional també tindran el seu es-
pai, amb una dotzena d’activitats com 
ara la cantada d’havaneres amb Els 
Cremats (divendres 7), la cercavila 
de la Banda de Majorets, Trompetes i 
Tambors, l’actuació dels castellers de 
Castellar o el Correfoc Infernal (dissa-
bte 8), les cercaviles bastonera i dels 
Gegants de Castellar i la ballada po-
pular de Gitanes (diumenge 9), entre 
d’altres.

Altres activitats
La Festa Major d’enguany inclourà 
també diverses exposicions i mercats, 
com ara l’Street Market 1900 impulsat 
per Comerç Castellar el diumenge 9 
o actes institucionals com la recepció 
institucional a les entitats de Caste-
llar, amb el lliurament de la Medalla 
de la Vila a l’Institut Castellar, dijous 6 
de setembre.
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Els Pressupostos Participatius 
entren en la fase de votació

R. Aj. Sant Quirze

La Comissió de Garanties ha validat 
aquest mes de juliol les 44 de les 128 
propostes que han superat la fase de 
valoració tècnica i que es podran votar 
del 6 al 24 de setembre, per totes les 
persones empadronades al municipi a 
data 1 de setembre de 2018 i que tin-
guin més de 14 anys.

Aquesta tercera edició dels pressu-
postos participatius ha tornat a tenir 
una bona resposta ciutadana, amb 
una gran varietat de propostes, que 

van des de millores a diferents àm-
bits dels espais i via pública o de nous 
equipaments i recursos per realitzar 
activitats. També han prosperat pro-
jectes que se centren en el medi am-
bient i la mobilitat.
 
Fase de votació
La fase definitiva serà la de la vota-
ció. Del 6 al 24 de setembre i amb un 
simple procediment, els veïns i veïnes 
podran escollir quina de les propos-
tes creuen que ha de comptar amb 

els 200.000 euros que l’Ajuntament 
s’ha compromès novament a desti-
nar. Els resultats de la votació es do-
naran a conèixer el dia 2 d’octubre, 
i s’incorporaran al pressupost de 
2019, exercici durant el qual s’hauran 
d’executar.
 
Propostes finalitzades
El projecte dels pressupostos partici-
patius és un procés que es va iniciar a 
l’any 2016. Fins al moment, s’han rea-
litzat la majoria del 2016, excepte la 
Via Verda que està en fase de licitació 
i altres en execució. Una de les últimes 
en materialitzar-se ha estat el parc sa-
ludable de la gent gran. 
 
Pel que fa als de 2017, s’està treba-
llant en els projectes com la compra 
d’equipament per a emergències de 
Protecció Civil; recursos de suport a 
infants amb TEA; instal•lació de més 
bancs al municipi; instal•lació d’un 
parc de cal•listènia a l’aire lliure; am-
pliació i renovació de la zona de jocs 
infantils del parc de les Morisques o la 
instal•lació de més pistes esportives 
per a la pràctica del bàsquet.

Nuevo curso 
de actividades 
deportivas 
municipales
R. Komunica-Press

Hasta el 14 de septiembre permanece 
abierto el plazo para inscribirse en las 
actividades deportivas municipales 
para el curso 2018/2019. Las moda-
lidades se dividen en dos programas: 
uno para mayores de 15 años y otro 
para mayores de 60 años. 

Entre las actividades ofertadas hay 
yoga, pilates, yogalates (una disciplina 
que combina yoga y pilates), zumba, 
aeróbic o gimnasia de mantenimiento, 
entre otras. 

Para inscribirse es necesario estar em-
padronado en el municipio. El listado 
definitivo de admitidos se publicará el 
28 de septiembre. Antes, pero, habrá 
un periodo de alegaciones.

El curso deportivo se iniciará el próxi-
mo 1 de octubre y finalizará el 31 de 
julio de 2019.
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Más allá de la digitalización o la transformación 
digital: la empresa autoajustable

En 2008, sólo había una empresa tec-
nológica entre las diez de mayor ca-
pitalización bursátil. Hoy, una década 
después, son siete. Durante estos años 
las empresas digitales han desordena-
do la economía de manera irreversible 
en múltiples sectores. La industria del 
automóvil, el comercio, el cine, la me-
dicina, la banca o cualquier otro, viven 
un enfrentamiento contra el tiempo y 
por la innovación como nunca antes. 
Prácticamente todos los grandes ne-
gocios son ahora un negocio de tecno-
logía y de información.

De ahí que muchas empresas se lan-
cen a eso que llamamos Transforma-
ción Digital en un intento desesperado 
de defenderse de las amenazas que 
se ven en el horizonte y de aprovechar 
también las nuevas oportunidades que 
interpretan. Normalmente, con mis 
propios clientes incluso, se persiguen 
dos objetivos: automatizar la cadena 
de valor e innovar con productos que 
puedan pasar a servicios digitales. La 
deriva suele conducir a nuevos mode-
los de negocio, nuevos procesos y ob-
tención de datos masivos.

Cuando se combinan esos efectos, re-
presentados especialmente por la au-
tomatización y por la gestión a tiempo 
real suele aparecer algo que llamamos 
‘la empresa autoajustable’, una em-
presa inteligente capaz de aprender 
e innovar a la velocidad de los datos 
para adelantarse a sus competidores. 
Empresas autoajustables y capaces 
de aprovechar el ciclo de aprendizaje 
compuesto por la experiencia siste-
mática de los clientes y el análisis del 
entorno comercial. Todo para generar 
nuevos modelos de negocio.

A través de la automatización y la lec-
tura a tiempo real de los datos resul-
tantes, las empresas autoajustables 
crean ventajas significativas. Compren-
den mejor a sus clientes gracias a los 
datos de sus propios espacios de rela-
ción con ellos y a las plataformas para 
desarrollar ideas. Pueden desarrollar 
productos más nuevos y comerciali-
zables experimentando con ofertas y 
aprovechando los datos de respuesta. 
Y, especialmente, también pueden im-
plementar cambios más rápidamente 
y a un menor coste al actuar de forma 
prácticamente autónoma.

Cuando sugiero que una cosa es digi-
talizarse y otra muy distinta es trans-
formarse digitalmente me refiero a 
esto. Los beneficios de este tipo de 
relación entre automatización y lectura 
de datos, para la generación de mo-
delos de negocio, y ofertas nuevas a 
tiempo real supera a cualquier proyec-
to de digitalización que sólo se apli-
que tecnológicamente. Optimizar en si 
mismo no es suficiente, ni automatizar 
tampoco. Se trata de combinar una 
red que se refuerce a sí misma. Que 
aprenda, que mejore con la experien-
cia y que genere nuevas ofertas que 
atraigan a más clientes y con ellos lle-
guen más datos y esos datos aporten 
experiencia de nuevo, y esa experien-
cia mayor conocimiento y con ese co-
nocimiento volvemos al principio. Ese 
circuito prodigioso debe ser capaz de 
funcionar de un modo autónomo. La 
empresa autoajustable se refuerza a 
sí misma y precisa de una intervención 
humana muy distinta. Y ahí surge el 
reto más importante. De eso tenemos 
que hablar, del papel humano en una 
empresa de este tipo.

Convertir una empresa tradicional que 
busca innovar constantemente, que 
quiere transformarse digitalmente y 
que para ello necesita repensarlo todo, 
requiere una forma diferente de pensar. 
En lugar de la fórmula mecánica tradi-
cional, en la que las circunstancias y los 
resultados se consideran en gran medi-
da predecibles y controlables, que fun-
cionan en cadenas de sucesos similares 
a los que explica cualquier escuela de 
negocios, los empresarios y directivos 
de una empresa autoajustable deben 
aprender a aprender constantemente y 
aceptar la incertidumbre y la compleji-
dad de los negocios como la base en la 
que se sujeta todo.

El pensamiento directivo que propon-
go habitualmente tiene que ver con la 
reconsideración de cómo afrontar esa 
digitalización y su transformación pos-
terior. Se basa en que las empresas de-
berán estar integradas en sistemas re-
lacionados: los empleados individuales 
forman parte de empresas, que a su vez 
forman parte de mercados e industrias 
más grandes, que están integrados en 
las economías y sociedades locales y 
globales. Esto provoca situaciones en 
las que los cambios realizados en cual-
quier nivel de una empresa repercuten 
en toda la organización, con efectos 
no lineales e impredecibles. Afrontar 
el futuro con garantías en un sistema 
económico cambiante, que se haya en 
el epicentro de la mayor conv-ulsión in-
novadora y disruptiva desde la anterior 
revolución industrial, supone la necesi-
dad de convertir tu empresa, sea digital 
o no, en una empresa autoajustable.

Te pongo un ejemplo: Netflix atrae a su 
audiencia al hacer recomendaciones 
de contenido personalizado para cada 
usuario. La compañía asegura que tres 
cuartas partes de las visitas se originan 
a partir de las sugerencias. Para hacer 
recomendaciones personalizadas a 
tal escala, la compañía aprovecha un 
sistema de aprendizaje autónomo e 
integrado que se alimenta con el com-

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

portamiento del espectador y actualiza 
las sugerencias en consecuencia. Lo 
interesante, de ahí la diferencia entre 
‘empresa digitalizada’, ‘transformada’ y 
‘autoajustable’, Netflix introduce deli-
beradamente variaciones fuera de lógi-
ca en sus recomendaciones, permitien-
do que surjan nuevos comportamientos 
y permitiendo que los datos hablen por 
sí mismos. A partir de ahí se autoajustan 
diferentes aspectos y estrategias de 
negocio.

Un aporte final. El papel relevante del 
ser humano se mantiene en entredi-
cho en muchos titulares. Es la versión 
oficial. No las tomes en consideración, 
no por lo menos como las plantean ma-
yoritariamente. Es obvio que a medida 
que la tecnología digital evoluciona, las 
ventajas comparativas de los humanos 
y las máquinas cambian. Para los pro-
blemas que implican la adquisición de 
datos, el procesamiento y la toma de 
decisiones, los algoritmos deben tener 
autonomía, no hay otra, eliminando el 
cuello de botella de la toma de decisio-
nes desde nuestra perspectiva huma-
na. Ok, aceptado. Por eso, las personas 
deberemos centrarnos en tareas ‘meta’, 
como construir y refinar los sistemas 
autónomos de aprendizaje, expandir 
los ecosistemas u originar y diseñar 
sistemas comerciales completamente 
nuevos. El resultado es una organiza-
ción que aprovecha adecuadamente 
los recursos humanos y la tecnología 
en un nuevo equilibrio, que podríamos 
llamarlo ‘sistema integrado entre hu-
manos y máquinas’.

Piensa en Amazon. Los billones de da-
tos que Amazon genera están integra-
dos, lo que permite que los motores de 
decisión reaccionen a los nuevos da-
tos de forma inmediata y consistente. 
Un aumento en la popularidad de un 
producto en el mercado desencadena 
cambios automáticos en el sistema de 
cadena de suministro (para optimizar el 
inventario), el motor de recomendación 
(para sugerir ese producto con más fre-
cuencia) y el sistema de fijación de pre-
cios (para optimizar las ganancias). Los 
seres humanos centran su creatividad 
en problemas de mayor nivel, como es-
pecificar y desarrollar el diseño de esos 
sistemas para dar cuenta de las nue-
vas prioridades estratégicas. ¿Te das 
cuenta que el empleo del futuro no se 
estudia aún? Igual será un híbrido entre 
programación de sistemas y bellas ar-
tes, entre analista de datos y derecho 
constitucional. Vete tú a saber.

@marcvidal
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Exposició: La llista dels 
oblidats

Biblioteca Vapor Badia
c/ de les Tres Creus, 127

13-09 al 28-09-2018

Dl 16h a 21h 
Dm a Ds 10h a 21h

Sortida naturalista per 
la Serra de Galliners

Estació a FFCC de Sant Quirze 
del Vallès
Cal portar cañçat de muntanya, 
aigua i esmorzar
Reserva: sqvnatura@telefonica.net

16-09-2018

09:00 am

Visita guiada: Conegueu  
els animals de la granja

Masia Can Deu. Espai Natura 
Fundació Sabadell 1859
Camí de la Masia de Can Deu 1
Cal reserva prèvia 937 164 781

16-09-2018

11:00 am

Dg

10-09-2018

18:00 pm 

Pati de contes: Poesia 
en jazz

Biblioteca Municipal
A càrrec de Divadams
Espectacle gratuït
entradas:www.tictactiquet.com

19-09-2018

22:00 pm

Conferència: Els primers 
temps del nostre Planeta

Observatori Astronòmic de 
Sabadell
C/ Prat de la Riba, 116
A càrrec de Francesc Lozano

19-09-2018

20:00 pm

Gran Castell de Focs

11-09-2018

22:00 pm

CASTELLAR DEL VALLÉS

SABADELL

SANT QUIRZE DEL VALLÉS

Xerrada. Taller 
d’hipopressius i sòl pelvià

Espai Maria Mercà Marçal
Passatge Dalí, 8
Activitat gratuïta
inscripcions: sumemxiaigualtat@
santquirzevalles.cat

20-09-2018

18:30 pm

20

Teatre: La Botiga dels 
horrors

Teatre Sant Vicenç
c/ de Montllor i Pujal, 103

29-09-2018

22:00 pm

Ds

Concert de Blaumut

Auditori Miquel Pont
Pl. del Mercat, s/n

29-09-2018

20:30 pm

Ds

La maleta de 
l’il·lustració

Àrea infantil de la Biblioteca
C/ Eduard Toldrà, s/n

28-09-2018

17:30 pm

Dv

Zona Esportiva del Pla de la 
Bruguera

Plaça Europa

Dc

Dl

Classe magistral de 
zumba

16

19

29

28

13-28

16

10 11

2919

BARBERÀ DEL VALLÉS

Dv

Hora del conte per a 
menuts: De què fa gust 
la lluna?

Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Plaça Constitució, s/n
De 1 a 3 anys

21-09-2018

18:00 pm

Presentació del llibre 
“A quin pis va?” d´Esther 
González

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució, s/n

22-09-2018

11:00 am

Lliurament de premis 
VII edició Microconcurs

Biblioteca Esteve Paluzie
Amb l’espectacle “A 40 cuentos 
por hora” a càrrec de Rubén 
Martínez Santana
Aforament limitat

28-09-2018

19:00 pm 

DsDv

21 2822 Teatre: El fantasta de 
Canterville

Plaça Cooperativa, 5
www.tmcbarbera.cat

29-09-2018

21:30 pm

Dg

29

10a Bicicletada de Festa 
Major

Sortida des de c/ Portugal
Inscripció gratuïta el mateix 
dia de 10 a 11h

09-09-2018

11:00 am

Dg

09
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“Uno de mis objetivos siempre ha sido dar voz a las 
autoras invisibles”

Marika Vila – Ilustradora e historietista

Marika Vila se inició en el mundo de los cómics cuando las mujeres no se dedicaban a estas cosas, por 
los años 70. Ilustradora e historietista de Barcelona, especializada en mirada de género, recientemente ha 
recibido el ‘Premio Ivà’ en 34º del Concurso de Cómics “Ciutat de Cornellà”, otorgado por votación popular

1- ¿Cómo una mujer en los años 70 decide 
dedicarse al mundo del cómic? En los 
años 70 las mujeres salimos a conquistar 
lo público, tomamos la calle y hicimos oír 
nuestras voces. El momento en España y en 
el mundo en general era de cambio y nos 
dispusimos a empujar, cada quien, desde su 
metro cuadrado, el mío estaba en el mundo 
del dibujo y allí participé codo a codo con mis 
compañeros en la recuperación del lenguaje 
del cómic por parte de los autores, para ligar 
el mensaje a la propia responsabilidad y a los 
movimientos sociales, al mismo tiempo que 
reivindicábamos un medio desprestigiado 
y lo situábamos en su condición de 
medio artístico y de comunicación. Fue la 
llamada Generación del Compromiso que 
a finales de los 70 propició los cambios en 
el cómic de autor y el posterior Boom del 
medio. Desgraciadamente las pioneras 
fuimos una extrema minoría en un mundo 
absolutamente masculinizado.

2- Tu trabajo como ilustradora e 
historietista ha estado siempre ligado a la 
lucha por la igualdad de género?
Si, por supuesto. He tenido también 
que navegar por el mundo del encargo 
comercial para sobrevivir, como todos, pero 

la profesionalidad no me ha supuesto nunca 
un hándicap en este sentido, mi mirada 
sobre la interpretación y representación 
de las mujeres siempre ha tenido clara la 
discriminación de género. Mi trabajo siempre 
ha intentado aportar otra perspectiva, no 
apoyar los tópicos ni el uso del cuerpo 
femenino, en todo caso y de ser posible, ha 
buscado desenmascarar a los estereotipos 
y sus roles invasores y performativos, desde 
los que nos esclavizamos al encarnarlos 
inconscientemente como “naturales”.

3- Ahora ya no publicas, pero no has 
dejado esa lucha, ¿verdad? 
Me alejé del cómic por un tiempo y 
me dediqué al diseño, la cartelería y la 
ilustración desde el proyecto Icónikas, pero 
en 2009 inicié una investigación sobre el 
cómic español desde una perspectiva de 
género que fue acaparando la mayor parte 
de mi tiempo, y que culminó en una tesis 
doctoral defendida en abril de 2017: “EL 
COS OKUPAT: iconografías del cos femení 
com a espai de la transgressió masculina en 
el cómic”. Uno de mis objetivos principales 
ha sido dejar constancia en el discurso 
académico, de la situación anómala en 
la que se encuentra el discurso oficial del 

cómic, al mismo tiempo que iniciar una tan 
necesaria genealogía y dar voz a las autoras 
invisibles que siempre han estado ahí. 

4- ¿A cuál de tus obras le tienes más 
cariño? ¿Y por qué?
Mi trabajo ha sido fundamentalmente 
experimental y crítico, por esa razón cada 
historia ha supuesto un proyecto autónomo 
y un reto nuevo, cada uno tiene sus 
significados profundos para mí, es la visión de 
conjunto sobre su aparentemente dispersa 
diversidad la que puede aportar elementos 
interesantes al narrar una trayectoria, su 
dificultad y profesionalidad superviviente 
sin cejar en el reto inicial: aportar otra visión 
en el monólogo de la masculinidad desde 
el experimento. En este sentido quizás 
“REFLEJOS” por la implicación directa de mi 
metro cuadrado (al personalizar en mi a la 
protagonista), o “Moderna Secreta” que es 
mi trabajo más complejo (y por ello quizás 
si, el más querido).

5- ¿Qué consejo le darías a alguien que 
quiere dedicarse a este mundo? 
No doy consejos porque es bastante 
prepotente arrogarse un saber impropio, 

yo puedo hablar de mi experiencia y desde 
allí, como podrá comprobar rápidamente 
cualquier persona que quiera dedicarse 
a este medio, el tesón y la constancia son 
básicos para encontrar grietas por las 
que abrirse paso, pero a mi juicio, lo más 
importante es saber que se quiere contar 
y no cejar hasta comunicarlo. Considero 
crucial buscar la propia voz en el diálogo 
con el flujo discursivo, fuera y dentro del 
mainstream, para incluirla y aportar nuevas 
subjetividades, femeninas, masculinas o 
múltiples, romper el género para encontrar 
a las nuevas personas bajo el disfraz 
impuesto. Usar el conflicto como motor de 
diálogo, superación y crecimiento social... 
Las mujeres reconocemos algo de todo 
esto en nuestra carga experiencial, pero 
cada quien ha de encontrar su camino y 
saber cuál es su momento y que es lo que 
le interesa contar.




