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SANT QUIRZE

El projecte Recooperem 
permet repartir més de 
2.900 àpats entre les 
persones amb dificultats 
econòmiques de la ciutat

BARBERÀ

S’aprova la implantació 
d’un sistema alternatiu 
de comunicació als 
espais i edificis públics 
per afavorir la integració 
de les persones amb 
espectre autista

L’Ajuntament estalvia 
més de 200.000€ 
gràcies a les actuacions 
d’estalvi i eficiència 
energètica

CASTELLAR 

Es crea un nou protocol 
per prevenir, detectar 
i actuar en casos de 
maltractaments a la 
gent gran

SABADELL
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El compromís de la Fundació amb la 
joventut catalana és ferm; no només 
amb el seu programa L’Esport 
SUMA (que duu a terme amb la col.
laboració de Casal dels Infants i 
que té l’objectiu d’impulsar l’esport 
com eina educativa per ensenyar 
hàbits saludables i valors a nens, 
joves i famílies d’un dels barris més 
desfavorits de Badalona), sinó que 
també des del principi la Gasol 
Foundation ha fet arrels santboianes 
organitzant i col•laborant en actes 
esportius i familiars conjuntament 
amb l’Ajuntament de Sant Boi, 
entitats i d’altres associacions 
locals. La Gasol Foundation està 
convençuda que la implicació, el 
treball i el compromís conjunt de tots 
els actors implicats en la societat són 
necessaris per prevenir l’Obesitat 
Infantil.

És tal el lligam que la Fundació ha 
decidit traslladar la seva seu a Sant 
Boi i celebrar aquest pas endavant 
amb l’event ‘AGITA’T SANT BOI!, 
jornada familiar gratuïta que es durà 
a terme el pròxim 9 d’Abril amb 
motiu del Dia Mundial de l’Activitat 
Física. El Parc de la Muntanyeta 
ha estat l’espai escollit per gaudir 
d’un dia en família en què els hàbits 
saludables i la diversió seran els 
protagonistes, amb una marxa 
nòrdica i una gimcana per a totes les 
edats amb proves esportives, tallers 
nutricionals i moltes sorpreses. 
L’ingredient especial? El poseu 
vosaltres! Més informació a www.
gasolfoundation.org

La Gasol Foundation, dels germans 
Pau i Marc Gasol, lluita contra 
l’Obesitat Infantil

No hi ha ningú a Catalunya que no 
conegui als Germans Gasol. Els 
santboians Pau i Marc Gasol han 
aconseguit des de fa anys l’atenció 
nacional i internacional tant per la 
seva trajectòria esportiva com per 
la seva implicació social. Sempre 
compromesos amb la salut dels 
infants, el 2013 van fundar la Gasol 
Foundation, organització sense ànim 
de lucre que treballa per reduir les 
xifres d’Obesitat Infantil mitjançant 
programes a Espanya i Estats Units 
que combinen l’activitat física, la 
nutrició, l’educació en el descans i 
el desenvolupament emocional dels 
nens i les seves famílies.

Obesitat Infantil, una pandèmia 
mundial
Malgrat l’Obesitat Infantil ens pot 
semblar un problema aliè, les dades 
de l’última Enquesta de Salut de 
Catalunya, realitzat entre nens i 
nenes de 6 a 9 anys de tot el territori, 
mostren que el problema és latent 
i s’ha convertit en una pandèmia: 
més d’un 33% d’infants pateixen de 
sobrepès o obesitat. I les xifres en 
l’àmbit mundial no milloren: segons 
l’Organització Mundial de la Salut 
l’obesitat infantil és un fenomen 
que afecta 42 milions de nens a tot 
el món i es duplicarà en 10 anys fins 
arribar als 70 milions. 

L’Obesitat afecta a la salut immediata 
dels nens, al nivell educatiu que 
poden aconseguir i a la seva qualitat 
de vida. Els nens amb obesitat tenen 
moltes probabilitats de seguir sent 

R. Gasol Fundation

obesos en l’edat adulta i corren el risc 
de sofrir malalties cardiovasculars 
associades amb un augment de 
la probabilitat de mort prematura 
i discapacitat. Si la tendència 
continua, ens trobem davant la 
primera generació que podria viure 
menys que els seus pares.

L’objectiu de la Gasol Foundation és 
clar: treballar per reduir l’Obesitat 
Infantil construint comunitats més 
saludables i aconseguir que l’opció 
més senzilla per a les famílies es 
converteixi en l’opció saludable, 
fomentant l’educació nutricional de 
menuts i adults, aprofitant els espais 
per promocionar l’activitat física en 
família d’una forma lúdica i treballant 
amb tots els actors implicats en la 
societat. “Amb el ritme frenètic del 
dia a dia, estem sempre tan ocupats 
que perdem la noció de què mengen 
els nens en el col•legi i quan exercici 
diari realitzen.” – ha explicat en Pau. 
“L’Obesitat Infantil s’ha convertit en 
un dels problemes de salut més 
seriosos del segle XXI i la missió de 
la Gasol Foundation és prevenir i 
reduir les xifres d’aquesta epidèmia”.
Mitjançant tallers nutricionals, 
sessions d’activitat física i la 
implicació clau dels familiars i 
educadors, els programes de la 
fundació promouen que els nens 
adquireixin els coneixements, les 
actituds i els hàbits bàsics per al seu 
ple desenvolupament.

Compromís amb els més joves i les 
seves famílies
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AdvocatsReportatgeUna treintena de  
empresarios se unen 
para dar impulso a la 
zona Vallès Occidental

R. Komunica-Press

Hace justo un año, el 1 de abril de 
2016, se creó el 1er grupo BNI de la 
comarca del Vallès Occidental. Se 
trata de la primera red de negocios 
en España, que bajo el nombre BNI 
(Business Network International), 
acompaña a nuevos empresarios.

El lanzamiento del BNI Vallès 
Occidental pretendía dar un gran 
impulso a la zona y conseguir que 
sea un referente en crecimiento 
económico y dinamismo. El grupo 
está formado actualmente por 
30 empresarios que representan 
a diferentes sectores, desde 
el de la construcción al de la 
comunicación, pasando por el 
financiero, informático, salud, 
servicios empresariales etc. Los 

objetivos: intercambiar referencias 
de negocio y establecer relaciones 
empresariales.

En su primer año de funcionamiento, 
el grupo ha empezado fuerte. En 
total, se han realizado más de 1.000 
recomendaciones de negocios, lo 
que representa cerca de 900.000€ 
en negocio generado. Cada semana, 
los empresarios se reúnen durante 
más de dos horas en Sabadell, 
donde pueden presentar su empresa 
en público, intercambiar tarjetas de 
visita, y tienen la posibilidad de pedir 
referencias de negocio concretas. 

Para tener más información, se 
puede consultar su espacio web 
www.bniespana.com

Bon dia, visc a Saba-
dell i sóc mare de 2 
nens de 2 i 4 anys, estic 
pensant en separar-
me però tinc por que 
entreguin els nens 
al seu pare, ja que no 
treballo perquè he es-
tat a casa cuidant-los. 
El meu marit té un sou 
d’uns 2.000 euros, tre-
balla de nit (de 10 a 6), 
i tenim una hipoteca 
del nostre pis a mit-
ges. Què puc fer? A.P.T.

Bon dia. Primer de tot, 
no preocupar-te, ja 
que NINGÚ et treurà 
els nens. Aquí ningú 
treu als nens, en tot 
cas s´atorguen custò-
dies i règims de visites 
i, en el teu cas, veig 
molt viable que et do-
nin la guarda i custòdia 
dels nens.

El fet que no treballis, 
com indiques, és pre-
cisament perquè t´has 
quedat a casa per cui-
dar dels teus fills. En 
aquest cas, el teu ma-
rit, haurà d´abonar-te 
una pensió compen-
satòria per aquest fet 
i durant un temps, tot 
tenint en compte la 
teva edat i possibilitats 
d´accedir al mercat la-

boral. Tenint en comp-
te els horaris del teu 
marit, no veig viable 
una custòdia compar-
tida, amb el que el més 
adequat seria pactar 
una guarda i custòdia 
per a tú amb un règim 
de visites per a ell.

En aquest cas, el teu 
marit, hauria d´abonar 
una pensió d´aliments 
pels dos nens, te nint 
en compte el seu sou, 
l´hipoteca i les des-
peses actuals dels 
dos menors. En quant 
l´hipoteca, has de 
saber que l´haureu 
d´abonar per meitat, 
això és així legalment, 
pel que s´haurà de te-
nir en compte quan es 
fixi la pensió compen-
satòria al teu favor. 
Si tú tens l´ús de la vi-
vienda familiar, pel fet

de la custòdia dels 
nens, hauràs d´abonar 
les despeses de sumi-
nistres, Ibi i comunitat 
de propietaris, questió 
que també has de tenir 
en compte a l´hora de 
la pensió compensa-
tòria. El millor consell 
que puc donar-te és 
que vagis a informar-te 
amb un bon/a advo-
cat/da de família amb 
tota la informació que 
disposis, i, de prime-
res, intentar un mutu 
acord amb el teu marit. 
Si l´acord no fos possi-
ble, sempre tindràs el 
camí d´interposar una 
demanda en el jutjat 
demanant el que cre-
guis més beneficiós 
pels teus fills.

Quedo a la teva dispo-
sició pel que precisis. 
MOLTS ÀNIMS!

Sandra Burgos 
AdvocadaTitular departament 
de Família i Civil 
Sant Llorenç 7-19, bajos dreta, 
08202 Sabadell
Tlf. 93 707 04 45
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Creació d’un protocol d’actuació 
per prevenir i atendre situacions de 
maltractament a gent gran

R. Aj. Sabadell

Un grup format per diferents 
agents institucionals ha començat 
a treballar en l’elaboració d’un 
protocol de prevenció, detecció i 
atenció al maltractament de gent 
gran. El document podria estar 
enllestit a finals d’aquest any i 
s’aniria desplegant durant el 2018. 
S’estima que, a Sabadell, un dos 

per cent de les persones grans 
estan en situació de vulnerabilitat.

L’objectiu del protocol és disposar 
d’una eina per respondre 
adequadament a les situacions 
de persones grans que reben 
maltractaments (no només 
intervenint-hi, sinó prevenint i 

detectant) i actuar alhora amb les 
persones que els causen.

L’eficàcia del document rau 
en la posada en comú de les 
perspectives sobre aquesta 
qüestió que hi aporten cada un 
dels agents que hi intervenen. 
Així, s’identificaran les situacions 
que requereixin una actuació 
conjunta; s’establiran sistemes 
d’actuació coordinats davant el 
maltractament; es promourà la 
formació de professionals de forma 
consensuada, i es crearan espais 
comuns de revisió i seguiment.

Dues fases

El procés de construcció del 
protocol consta de dues fases. La 
primera es dedicarà estrictament 
a la seva elaboració. Una taula 
tècnica ha començat ja ha 
treballar en l’anàlisi dels perfils de 
maltractament i en la identificació 
de les situacions que actualment 
s’hi han detectat, passos previs a 
la creació del protocol. La taula 
està formada per personal dels 
diferents sectors que hi intervenen 
i compta amb el suport tècnic de la 
Diputació de Barcelona. Es preveu 
que el document estigui enllestit  
després de l’estiu.

La segona fase començarà a partir 
de l’octubre i s’estendrà fins a la 
meitat del 2018. Estarà dedicada 
a la implantació del protocol i a 
accions de sensibilització. Amb la 
col·laboració d’entitats de gent gran 
i entitats de voluntariat adreçat a 
persones gran fràgils, empreses 
i professionals del sector de la 
gent gran (residències, centres 
de dia...), s’organitzaran jornades 
per presentar el document, fer 
activitats de conscienciació i 
accions formatives i divulgatives 
de “bon tracte” a la gent gran. 
En aquesta segona fase es farà 
també la formació específica dels 
professionals.

A finals d’any s’activarà el protocol. 
Una taula tècnica de seguiment 
revisarà i avaluarà periòdicament 
la seva implantació.

Nous criteris 
d’accès per a les 
escoles bressol

R. Komunica-Press

A principis del mes de març saltava 
la notícia de què l’Ajuntament de 
Sabadell volia introduir canvis en 
el reglament d’accés a les escoles 
bressol municipals, sent el més 
destacat la supressió dels punts 
addicionals que tenien les famílies 
amb els pares treballant. Una 
decisió que no va agradar a les 
famílies ni a l’oposició.

Finalment, a pocs dies d’obrir 
el període de preinscripció, el 
ple municipal, va aprovar el 
nou reglament on finalment no  
s’elimina aquest criteri, tot i que es 
rebaixa dels 10 als 4 punts extra en 
cas de desempat.

El nou reglament deixa inactiu 
l’anterior, que data del 2009, i 
incorpora altres novetats com ara la 
creació d’una comissió que vetllarà 
pel compliment de les normes 
d’admissió, vigilant les possibles 
irregularitats. També s’afegeixen 
dos nous criteris complementaris 
que donen prioritat a les famílies 
que sol·liciten plaça per a més d’un 
fill al mateix temps i també pels qui 
sol·liciten fer un canvi de centre un 
cop feta la matriculació.

Sabadell compta actualment amb 
11 escoles bressol municipals, que 
es troben fins al 25 d’abril en període 
de portes obertes als centres i que 
obriran la preinscripció del 2 al 12 
de maig.

Finalment sí tindran punts els 
infants amb un dels progenitors 
treballant o en recerca de feina
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El Parc del Nord volverá a ser un corredor verde

Después de que las obras de prolon-
gación de la línea de FGC en Saba-
dell dejaran buena parte del Parc  del 
Nord inutilizado, el Ayuntamiento ha 
decidido destinar 99.999€ para re-

R. Komunica-Press

El Ayuntamiento destinará cerca de 100.000€ para recuperar este espacio público con diversos 
recorridos para peatones y ciclistas y nuevas areas de descanso

cuperar este espacio para el disfrute 
de la ciudadanía. Las obras, que se 
realizarán durante el segundo se-
mestre del año, permitirán recuperar 
los recorridos principales de la zona, 

tanto para peatones como para ci-
clistas, así como la creación de areas 
de descanso que facilitarán el uso 
del parque, haciendo de puertas de 
entrada entre el pavimento y los ca-
minos verdes. Además, se realizará 
también la instalación de un nuevo 
sistema de riego con agua regene-
rada.

Estas nuevas actuaciones, comple-
tarán los trabajos que se realizaron 
el año pasado, con una inversión de 
108.766€ provenientes de la Diputa-
ció de Barcelona. En aquel momen-
to se instalaron una zona de juegos 
infantiles, un espacio de aparatos de 
gimnasia biosaludables para adul-
tos y una zona de juego para perros. 
Además, se mejoró la iluminación de 
buena parte del parque.

Replantación de árboles
La construcción de la línea de FGC 
supuso la eliminación de buena par-
te del arbolado del parque. Posterior-

mente, el departamento de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat plantó 
cerca de 300 nuevos árboles, de has-
ta 25 especies diferentes (tanto de 
hoja caduca como de hoja perenne). 
Ahora, con la nueva actuación previs-
ta por el ayuntamiento, quedará pen-
diente ubicar una treintena de ejem-
plares, que se plantarán hacia finales 
del mes de junio en la zona donde 
actualmente está el material de obra 
de FGC, que está previsto sea retira-
do entre los meses de mayo y junio.

El parc del Nord, con una superficie 
de más de 2,5 hectáreas, constituye 
el eje de unión de dos grandes zonas 
verdes de la ciudad: el bosque de 
Can Deu y el río Ripoll, describiendo a 
su largo todo un corredor verde que 
atraviesa la zona norte de la ciudad. 
Este recorrido longitudinal va acom-
pañado de un sistema de caminos y 
calles transversales que ligan la Pla-
na del Pintor con los barrios de Can 
Oriac y de Sant Julià. 
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Jordi Jota
Sabadell Sol
Av. de Francesc Macià, 46  
PADDOCK BOULEVARD
telf: 937231020
www.sabadellsol.com

Reportaje

EL NUEVO SABADELL SOL 

Belleza

Sabadell Sol, es el centro 
de bronceado artificial de 
alta presión, de referen-
cia desde hace más de 25 
años.
¿QUÉ ES EL NUEVO 
SABADELL SOL?
Jordi Gimeno es hijo de 
Isabel Bardou, la pionera 
en bronceado artificial de 
alta presión en Cataluña. 
Tras más de 25 años al 
frente de SABADELL SOL, 
su hijo, Jordi Gimeno le 
toma el relevo.
Jordi Gimeno, licenciado 
en MKT  y Comunicación, 
Agente FIFA titulado por la 
FIFA y la RFEF, y colaborar 
del programa de ATRES-
MEDIA “ El Chiringuito de 
Jugones”, toma el mando 
de SABADELL SOL, con 
dos objetivos muy marca-
dos. Mantener la esencia 
de Sabadell Sol, como 
mejor centro de broncea-
do de alta presión y darle 
una aire nuevo, más mo-
derno y más innovador.
Esta mezcla de innovación 
y experiencia es el NUEVO 
SABADELL SOL.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY 
ENTRE UN SOLARIUM 
NORMAL Y SABADELL 
SOL?
Sabadell Sol ofrece a sus 
clientes el mejor servicio 
posible dentro del merca-
do de los solárium. Todas 
las máquinas de las que 
dispone son de la empre-
sa italiana, líder mundial 
en fabricación de solá-

rium, ISO ITALIA. Todas 
las máquinas son de alta 
presión, disponen de la 
mejor tecnología, las más 
potente y de la tecnología 
más segura.
Esto ofrece a los clientes 
el bronceado más poten-
te, uniforme y seguro que 
hay en todo el sector.
Este plus competitivo jun-
to con la atención al per-
sonal por parte de su per-
sonal y los más de 150m2 
cuadrados destinados 
única y exclusivamente 
al bronceado hacen que 
Sabadell Sol sea mucho 
más que un centro de 
bronceado y se diferencie 
de cualquier otro tipo de 
competidor.
¿QUÉ VENTAJAS TIENE 
SABADELL SOL?
En Sabadell Sol ofrece-
mos, muchos servicios 
que otros centros no tie-
nen. Como por ejemplo 
en nuestras instalaciones 
contamos con duchas 
dentro de las salas don-
de están las máquinas. El 
cliente no solo viene a po-
nerse moreno, también es 
para este un momento de 
relax, de desconexión.
Disponemos de productos 
como cremas hidratantes, 
desmaquillador, y un sin-
fín de comodidades para 
nuestro cliente y todo esto 
está incluido en el precio 
de la sesión.
Además disponemos de 
los mejores productos 
a la venta que hay en el 
mercado y de las mejores 
marcas, para que el clien-
te tenga a su disposición 
siempre lo mejor.
La situación de Sabadell 
Sol es inmejorable. Esta-
mos en el corazón finan-
ciero de Sabadell y del 
Vallés.
Estamos situados en la 2ª 

planta del centro comer-
cial Paddock Bulevard, 
justo delante de El Corte 
Inglés. El centro comercial 
dispone de Parking.
 VENTAJAS DE LOS RAYOS 
UVA.
Este es un tema que ha 
creado mucha controver-
sia y un sinfín de opinio-
nes. Mi opinión, y además 
demostrada por científi-
cos y médicos, es que si 
las máquinas cumplen 
todos los requisitos de 
seguridad, los rayos UVA 
son beneficiosos en mu-
chos aspectos de nuestra 
salud. Todas nuestras má-
quinas cumplen todas las 
normativas de seguridad 
de la UE y de la ECA, y pa-
san todas las inspecciones 
anuales, cosa que casi nin-
gún centro lo hace, debido 
a su elevado coste. Noso-
tros desde la inauguración 
cada año pasamos todas 
las inspecciones, y por eso 
nunca en 26 años de his-
toria hemos tenido el más 
mínimo problema.
Los rayos UVA en sí y 
nuestras máquinas en 
concreto, ofrecen un sinfín 
de ventajas para nuestra 
salud tanto física como 
mental.
Está demostrado que 
la exposición al sol, con 
los filtros que llevan las 
máquinas mejoran nues-
tro bienestar personal, 
nuestra autoestima y lo 
más importante a nivel 
de salud son muchos los 
médicos que nos derivan 
pacientes para ayudar con 
tratamientos óseos y de 
piel
Desde estas líneas que-
remos agradecer a todos 
y a cada uno de nuestros 
clientes la confianza dis-
positiva en SABADELL 
SOL.

Reclamen millorar 
l’assistència primària i 
les urgències del Taulí
Els vuit municipis de l’àrea d’influència de 
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell demanen 
solucions a la Generalitat

R. Komunica-Press

Els vuit municipis de l’àrea 
d’influència de l’Hospital Parc Taulí 
(Sabadell, Cerdanyola, Barberà, Ri-
pollet, Polinyà, Sentmenat, Caste-
llar i Badia del Vallès) s’uneixen per 
reclamar a la Generalitat millores a 
l’atenció primària en aquestes po-
blacions i a les urgències d’aquest 
centre sanitari. La decisió s’ha pres 
en el marc de la quarta trobada de 
la Taula de Diàleg dels ajuntaments 
d’aquesta zona sanitària. L’escrit 
hauria d’estar enllestit aquesta set-
mana.

Segons ha explicat el regidor de 
Salut de Sabadell, Ramon Vidal, els 
consistoris enviaran una carta per 
reclamar al Govern que tiri endavant 
totes aquelles millores que són ne-
cessàries per resoldre l’actual sa-

turació del servei d’Urgències de 
l’Hospital Parc Taulí. 

Des del punt de vista dels munici-
pis afectats la principal actuació ha 
d’estar enfocada a millorar l’atenció 
primària amb més pressupost i pro-
fessionals per evitar que l’hospital 
sabadellenc rebi més pacients dels 
imprescindibles. “Millorar les actua-
cions des de primària és molt im-
portant”, ha assegurat Vidal que ha 
explicat que “s’han detectat un 30% 
de cassos d’urgències que arriben 
al Taulí i que no haurien d’arribar”, 
ha apuntat el regidor. D’aquesta for-
ma els ajuntaments afectats confien 
en poder donar una resposta a curt 
termini a la problemàtica actual que 
pateix la instal·lació mentre no es 
duu a terme la remodelació del ser-
vei d’Urgències prevista pel 2019. Els 
ajuntaments de Sabadell, Cerdan-
yola, Barberà, Ripollet, Polinyà, Sen-
tmenat, Castellar i Badia, també de-
manaran al Govern que tiri endavant 
la resolució del Parlament de juny 
del 2015 en què l’executiu català es 
comprometia a impulsar la creació 
d’una Taula de Diàleg del Taulí. “Ac-
tualment som els ajuntaments els 
que estem organitzant aquestes tro-
bades, però des de la conselleria no 
s’ha fet cap pas i ja fa dos anys que 
esperem”, ha lamentat el regidor.
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L’Escola Municipal de 
Música estrena l’òpera 
“Meninos”, dins de la 
celebració dels seus 
125 anys de vida

R. Komunica-Press

Uns 200 cantants i músics van prota-
gonitzar els dies 6 i 7 d’abril al Teatre 
la Faràndula l’òpera Meninos, de Jo-
sep M. Pladevall. La producció és una 
de les grans cites de la celebració 
del 125è aniversari de l’Escola Mu-
nicipal de Música i els protagonistes 
van ser alumnes del centre munici-
pal i d’altres centres de formació. És 
el primer cop que l’Escola de Música 
produeix íntegrament una proposta 
d’aquesta magnitud i, amb la seva 
estrena,  culmina la tasca feta per 
l’alumnat, professorat del centre i 
també professionals d’altres àmbits 
implicats en una producció on con-
flueixen música, escena, text i ball.

En la representació de Meninos van 
participar un total de 35 solistes, 110 
cantants de cor i 55 músics com a in-
tegrants de l’orquestra. Els solistes i 

el cor escènic han estat nens i nenes 
que van superar un càsting obert rea-
litzat a la tardor. També hi ha alumnes 
de l’aula de cant del Conservatori i el 
baríton professional Xavier Ribera-
Valls en el paper del Mil·lionetis, el 
malvat de la història. Pel que fa al 
cor, ha estat format per infants i joves 
d’entre 10 i 13 anys de l’Escola de Mú-
sica, els cors mixtos i el cor de noies 
i també de l’Escola Agnès Armengol i 
el Col·legi la Immaculada. També van 
actuar membres del cor de l’Escola 
Municipal de música de Matadepera. 
D’altra banda, l’Orquestra al càrrec de 
la interpretació ha sigut l’Stradivari de 
l’Escola de Música i Conservatori, a la 
qual van acompanyar les seccions de 
vent i percussió de la Banda del cen-
tre municipal.

La preparació de l’espectacle s’ha 
realitzat per seccions per, finalment, 
les darreres setmanes, ajuntar tots els 
elements per composar la proposta 
final, sota la direcció musical de Fre-
deric Oller i la d’escena de Joan B. To-
rrella. Així mateix, el coreògraf Hèctor 
Puigdomenech ha treballat elements 
de coreografia amb els solistes i els 
cors. Cal destacar, també, la tasca 
de l’escenògrafa Mercè Lucchetti i 
el treball realitzat per alumnes de 
l’Escola Illa en les pintures d’escena 
i el cartell de la producció.

Abril/Mayo 2017 SABADELL

Llum verda a la 
construcció de l’Escola 
Virolet i l’IES Can Llong

R. Komunica-Press

Generalitat i Ajuntament han co-
municat aquesta setmana a les di-
reccions dels centres i a les asso-
ciacions de mares i pares de Can 
Llong, durant una trobada que ha 
tingut lloc als mòduls provisionals 
de l’Escola Virolet, l’acord sobre la 
construcció dels edificis de l’escola 
Virolet i l’institut Arraona, donant 
així resposta a una de les principals 
mancances d’equipaments educa-
tius de la ciutat. 

Segons els acords assolits, una 
vegada els tràmits administratius de 
cessió de terrenys hagin finalitzat, 
s’encarregarà la redacció dels 
projectes dels dos equipaments. 
Posteriorment, seguirà el procés de 
licitació de les obres. Sobre aquesta 
qüestió, el tinent d’alcalde, Joan 
Berlanga, ha afirmat que “esperem 
que la redacció dels projectes i les 

obres siguin àgils i la situació del 
barri, pel que fa als equipaments 
escolars, es pugui normalitzar com 
més aviat millor”.

Així mateix, s’ha arribat a un acord 
sobre la ubicació dels edificis, que 
permetrà la construcció, de manera 
simultània, dels dos equipaments. 
L’Escola Virolet es construirà al 
costat dels mòduls provisionals que 
actualment conformen el centre 
de primària. L’edifici de l’Institut 
quedarà situat on inicialment s’havia 
projectat l’Escola Virolet, entre el 
carrer de Zuric i la via del tren de la 
línia R4 d’ADIF.

L’alcalde, Juli Fernàndez, ha afirmat 
que “celebrem l’acord amb el De-
partament d’Ensenyament per ini-
ciar el camí i començar a descomp-
tar temps per fer realitat l’institut i 
l’escola a Can Llong”. I, referint-se a 
la situació de manca d’equipaments 
al barri, ha recordat que “som exi-
gents amb la Generalitat per rever-
tir la situació i ja tenim fruits tant en 
l’àmbit educatiu com en el sanitari, 
amb l’acord que fa possible el Cen-
tre d’Atenció Primària de Can Llong”.

D’altra banda, i de cara al curs 
vinent, s’està treballant per introduir 
algunes millores per adequar els 
mòduls de l’escola i de l’institut.

La Generalitat es compromet a licitar el projecte 
d’obres dels dos centres aquesta tardor
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L’escola Gressol i Kid’s House s’associen per 
oferir una educació continuada de 0 a 18 anys

R. Komunica-Press

L’escola Gresol International-
American School, el centre 
d’ensenyament situat a la carretera 
de Sabadell a Terrassa celebra 
enguany els seus 50 anys com a 
centre educatiu internacional que 
ofereix una autèntica immersió 

lingüística en anglès, i un pla 
d’estudis basat en el currículum 
Americà. En aquest curs 2017-18, 
el centre també inicia una nova 
etapa amb la incorporació de dos 
nous centres de parvulari, gràcies 
a l’associació amb l’escola bressol 

Kid’s House, amb una trajectòria 
de 12 anys com a escola infantil 
multilingüe. Aquesta incorporació 
suposarà oferir la possibilitat que 
un alumne pugui realitzar tot el 
cicle educatiu de 0 a 18 anys sota 
el paraigües del projecte Gresol 
International-American School.

Segons explica Ricard Serradell, 
director de Kid’s House, aquesta 
associació respon a “l’interès de les 
nostres famílies en donar continuïtat 
a l’educació dels seus fills un cop 
finalitzada la seva estado Kid’s 
House. No ha estat mai fàcil dintre 
del nostre sector garantir aquesta 
continuïtat amb personal nadiu 
i especialitzat, però amb Gresol 
International-American School això 
ja serà possible”.

Amb aquesta associació dels dos 
centres, s’ofereix a les famílies 
que així ho vulguin una immersió 
en la llengua anglesa des de 
l’etapa infantil, continuant amb el 
currículum Americà i el Batxillerat 

Internacional, un sistema que obre 
les portes a qualsevol universitat 
del món. Aquesta aposta per la 
internacionalització es concreta amb 
projectes i acords de col·laboració 
amb escoles i universitats es-
trangeres, amb la inclusió 
d’intercanvis reals d’alumnes i 
professors amb centres educatius 
de parla anglesa, amb projectes 
d’aprenentatge col·laboratiu i amb 
la participació en esdeveniments 
internacionals.

Tot i el treball conjunt, segons Se-
rradell “Kid’s House mantindrà la 
seva identitat pròpia. Però treba-
llarà coordinadament amb Gresol 
International-American School, per 
assegurar l’aplicació de la metodo-
logia i els criteris comuns. Tampoc 
no canviarà el nostre equip profes-
sional, però compartirem recursos 
humans en tres àmbits importants 
per al nostre projecte: mestres na-
dius especialitzats en llengua an-
glesa i experts en l’estimulació mu-
sical i motriu”.
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La nova campanya de 
reparació de voreres 
estarà centrada a les 
urbanitzacions

R. Aj. Castellar

L’Ajuntament durà a terme en els propers 
mesos una nova campanya d’asfaltats, 
reparació de voreres i senyalització 
viària a diversos carrers del municipi 
per un import total de 250.000 euros. 
Els treballs, que s’inclouen en una nova 
fase del projecte de pavimentació i 
conservació de vies públiques, estaran 
centrats en aquesta ocasió en les 
urbanitzacions del municipi.

Reparació de guals
A banda de les obres de reparació 
d’asfalt, que suposaran un cost de 
120.000 euros, l’Ajuntament invertirà 
130.000 euros més en la reparació de 
voreres i guals del municipi i en treballs 
de senyalització viària.
Les obres consisteixen concretament 
en la reparació de trams de voreres 
existents malmeses pel pas del temps 
i pel seu ús i en actuacions en guals 
de vianants centrades a rebaixar el 
pendent dels trams de voreres que 

L’Ajuntament invertirà aquest any 250.000 euros 
en obres de millora de l’accessibilitat i la mobilitat 
a la via pública

queden entre els passos de vianants. 
Aquest darrera actuació inclourà la 
col·locació de paviment tàctil per a 
invidents.
D’altra banda, el projecte de 
pavimentació i conservació de vies 
públiques per a aquest 2017 inclou 
també treballs de pintura viària per tal 
de renovar la senyalització horitzontal 
a diversos punts del municipi. A aquest 
concepte es destinaran 50.000 euros.
Aquesta nova fase del projecte de 
pavimentació i conservació de vies 
públiques es durà a terme entre els 
mesos de maig i juliol. L’objectiu general 
és la millora de la conservació dels 
vials i de l’accessibilitat, especialment 
aquells que s’utilitzen més per part de la 
ciutadania i són propers a equipaments 
d’ús públic.

Constitució de la Taula de Mobilitat i 
Accessibilitat
Totes aquestes actuacions es van 
presentar en el marc de la Taula de 
Mobilitat i Accessibilitat, que el dia 
23 de març va dur a terme la primera 
sessió d’aquest mandat. Aquest òrgan 
de participació ciutadana, que té per 
objectiu tractar amb tots els agents 
implicats en els assumptes locals 
vinculats a aquests àmbits, ha renovat 
la seva composició, incorporant, entre 
d’altres, representants a títol individual 
amb coneixements sobre accessibilitat.

La actividad “A l’abril 
cada paraula val per 
mil”, que tendrá lugar 
del 8 al 29 de abril, 
incluye este año una 
gincana lingüística

R. Komunica-Press

Cerca de una cincuentena de 
comercios castellarencs participarán 
este año en la campaña de 
sensibilización organizada por el 
Consorci per a la Normalització 
Lingüística, Comerç Castellar i 
l’Ajuntament que ya se llevó a cabo 
el año pasado coincidiendo con la 
proximidad de Sant Jordi y que trae 
por título “A l’abril cada paraula val 
per mil”.

Entre el 8 y el 29 de abril, los esta-
blecimientos expondrán diferentes 
carteles con una frase hecha y su de-
finición. El objetivo es concienciar de 
la riqueza que representan todas las 
lenguas y difundir el léxico catalán, 
además de implicar al comercio en 

proyectos relacionados con la lengua 
catalana.

La novedad de esta edición de la 
campaña es que durante estas fechas 
la ciudadanía podrá participar en una 
gincana lingüística organizada por 
el Servei Local de Català i Comerç 
Castellar. Las personas que tomen 
parte de esta iniciativa tendrán 
que rellenar unos boletines que 
encontrarán en los establecimientos 
colaboradores a partir del 8 de abril 
para poder optar a una de las tres 
tarjetas de fidelización por valor de 
25 euros para gastar en los comercios 
asociados del municipio.

El sorteo de las tarjetas se hará el 5 de 
mayo, y entrarán todos los boletines 
respondidos correctamente que se 
hayan depositado en las urnas que 
estarán situadas al Mercado Municipal 
y a la Biblioteca Municipal Antoni 
Torcido. Los nombres de las personas 
ganadoras se darán a conocer el 8 de 
mayo. El día 11 del mismo mes se hará 
la entrega de premios.

Las bases de la gincana se pueden 
consultar en las webs www.
castellarvalles.cat, www.cpnl.cat/
sabadell y www.comercastellar.cat.
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Més de 2.900 àpats repartits a persones amb 
necessitats  gràcies al projecte “Recooperem”

R. Komunica-Press

Fa ja 3 anys que el Consell Comarcal 
del Vallès Occidental i el Consorci 
per a la Gestió de Residus del Vallès 
Occidental van posar en marxa el 
projecte ‘Recooperem, cuina per 
compartir’ que té per objectiu abastir 
amb aliments cuinats famílies de 
la comarca que tenen necessitats 

socials concretes, ja sigui per la seva 
situació econòmica com per la seva 
situació de dependència, garantint 
la inclusió social.

Segons les dades que s’acaben de 
publicar, durant l’any 2016 Castellar 
del Vallès va repartir un total de 

2.980 àpats a 219 famílies amb 
necessitats socials o econòmiques 
especials, el que ha suposat a més 
que s’hagi evitat generar 1.380 quilos 
de residus.

Al conjunt de la comarca, són 4.331 
els àpats que es van repartir l’any 
passat, i gairebé dues tones els 
residus que es van evitar a través 
d’aquest projecte que va comptar 
amb la participació d’onze centres 
educatius de set municipis.

Col·laboració dels centres 
educatius
En acabar els serveis de menjador, 
les escoles que participen en el 
projecte (en el cas de Castellar les 
escoles El Sol i La Lluna, Mestre 
Pla, Sant Esteve i Joan Blanquer) 
reparteixen els aliments cuinats 
que no hagin estat servits en uns 
recipients que els faciliten els ens 
comarcals. Tot seguit, s’etiqueten 
amb informació rellevant (aliment, 
quantitat i data de congelació) i es 

congelen als centres a -18ºC, durant 
un màxim de tres mesos.

Una entitat social o el Rebost Solidari, 
en funció de cada municipi adherit, 
recull els àpats i els reparteix entre 
les famílies. A Castellar, els àpats 
emmagatzemats són traslladats a les 
dependències de Càritas Castellar 
per voluntaris de l’entitat, des d’on 
es distribueixen posteriorment a les 
persones derivades des dels Serveis 
Socials en situació de dependència 
o de risc d’urgència social.

El Consell Comarcal i el Consorci de 
Residus han signat també un conveni 
al qual es poden adherir, d’una 
banda, les empreses i/o entitats 
d’alimentació i/o restauració (amb 
menjar sobrant que vulguin cedir), 
els ajuntaments de la comarca que 
participin en la cerca de famílies 
beneficiàries del projecte i/o en el 
magatzem i distribució del menjar, 
i les entitats de voluntariat que 
participin en la logística del projecte.
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Nova edició del projecte “Cultura 
Emprenedora a l’Escola”

R. Aj. Sant Quirze

L’alumnat de 5è de primària de les escoles Taula Rodona i Lola Anglada participen 
en aquesta iniciativa que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona

Les escoles Taula Rodona i Lola 
Anglada s’han sumat un any més al 
projecte “Cultura Emprenedora a 
l’Escola”, impulsat pels Departaments 
d’Educació i Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament i que compta amb el 
suport de la Diputació de Barcelona. 
Aquest projecte ja fa quatre anys 
que es duu a terme a Sant Quirze 
i està obtenint molt bons resultats 

a nivell acadèmic. Participant en 
aquesta iniciativa, l’alumnat de 5è de 
primària de les dues escoles aprèn a 
crear una empresa des del seu inici. 
En la primera trobada decideixen 
quin tipus d’empresa volen ser i, 
normalment, sempre trien fundar una 
cooperativa. A partir d’aquí, a classe, 
es distribueixen les tasques que ha de 
realitzar cadascú com per exemple el 

disseny del logotip, quins productes 
produiran i vendran o quina estratègia 
de màrqueting i publicitat han de 
seguir per donar-se a conèixer.
 
Una de les activitats que formen 
part d’aquest projecte és visitar les 
instal•lacions de Ràdio Sant Quirze 
per tal de gravar una entrevista on 
els i les estudiants expliquen les 
tasques que duen a terme a les seves 
cooperatives. D’aquesta manera, 
l’escola Taula Rodona va presentar 
La 5a Penya, The Best Manual i 
Organització Immediata d’Esperança 
i, per la seva banda, el Lola Anglada va 
donar a conèixer Tot amb Art i Talented 
Hands LA a través de representants 
de les diverses cooperatives. Tots ells 
i elles van avançar que  el proper 6 de 
maig vendran els seus productes a la 
rambla de Lluís Companys, coincidint 
amb el Mercat Ecològic del Vallès, i 
que donaran el 10% dels beneficis als 
projectes de cooperació que duen a 
terme les entitats solidàries del poble.

Gran participació a 
la Cursa Nocturna 
dels Mussols

R. Komunica-Press

El corredor local Ferran Sampere, del 
CESQV-Inverse, ha estat el guanyador 
de la XV edició de la Cursa Nocturna 
dels Mussols, celebrada dissabte 
al vespre. Sampere va fer un temps 
de 50 minuts i trenta segons. En 
segona posició es classificava Eduard 
Zamora, un minut i 45 segons més 
tard. El tercer lloc al podi masculí de 
la prova va ser per Sergio Sánchez.

Pel que fa a la categoria femenina, 
Ninfa Estela Chávez, del Club Reebok, 
va ser la guanyadora, amb un temps 
de 59’49”. L’han acompanyada al 
podi l’atleta júnior de l’equip Dynafit 
Maria Beringues, i Neus Guinovart, de 
l’equip CESQV-Camp Base.

El nombre total d’atletes arribats a 
meta va ser de 472, el que situa la 
novena edició en unes xifres molt 
similars a les de l’any 2016.  Les tres 
curses infantils també van comptar 
amb una elevada participació, 
garantint així el futur d’aquesta 
modalitat.
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Nou projecte per integrar 
les persones amb 
espectre autista
El ple de l’Ajuntament aprova la futura 
implantació d’un sistema alternatiu de 
comunicació

R. Aj. Sant Quirze

El ple de l’Ajuntament del mes de 
març va aprovar una moció presen-
tada per Ciutadans i consensuada a 
Junta de Portaveus, relativa a la im-
plantació d’un sistema augmentatiu i 
alternatiu de comunicació mitjançant 
símbols al municipi que ajudi les per-
sones amb el trastorn de l’espectre 
autista. L’acord coincideix amb la 
commemoració el dia 2 d’abril, del 
Dia Mundial per a la Conscienciació 
sobre l’Autisme.

Aquesta moció compromet el go-
vern local a organitzar, de cara al 
proper 2 d’abril de l’any vinent, una 
campanya de sensibilització i cons-
cienciació sobre les persones que 
pateixen l’espectre autista. Aquesta 
consistirà en la lectura d’un manifest 

institucional a un dels centres edu-
catius del poble; una conferència-
taller orientada a infants i famílies i 
una campanya a les xarxes socials. 
També s’estudiarà la implantació del 
Sistema Augmentatiu i Alternatiu de 
Comunicació mitjançant símbols, 
més adequat per a espais i edificis 
públics, així com mobiliari urbà, co-
merços i empreses. Un SAAC té com 
a objectiu principal ajudar a expres-
sar de manera diferent al llenguatge 
oral, augmentant i/o compensant les 
dificultats de comunicació i el llen-
guatge d’algunes persones.

Finalment, es treballarà en 
l’elaboració d’un Pla Director que 
identifiqui les necessitats existents 
en la creació d’aquest nou sistema 
augmentatiu.

L’acord respon a la voluntat que 
l’administració pública s’impliqui per 
facilitar l’accés, la inclusió i la partici-
pació de les persones amb TEA com 
a persones capaces d’aconseguir 
un futur digne i ple d’oportunitats. A 
vegades, petits canvis suposen per 
a ells grans avenços i aquest podria 
ser el cas dels sistemes augmenta-
tius i alternatius de comunicació.

Abril/Mayo 2017SANT QUIRZE

Los Geganters estrenan 
nueva figura dedicada 
a su fundador
En un emotivo acto, la colla de Geganters i 
Grallers rindieron homenaje a Albert Beltran Hilari

R. Komunica-Press

Desde este mes de abril la colla de 
Geganters i Grallers de Sant Quirze 
cuenta con un nuevo gegantó de-
dicado al histórico fundador de la 
entidad, Albert Beltran Hilari, que 
falleció el pasado 2015. La bienve-
nida a la nueva figura de la colla se 
realizó en el marco de una Festa Ge-
gantera, celebrada el pasado 2 de 
abril, que se inició con una plantada 
de gegants y la bendición del nue-
vo gegantó, quién dejó al  numeroso 
público asistente con la boca abierta 
cuando vió el increible parecido con 

el histórico fundador. Posteriormen-
te, se inició un cercavila que reali-
zó una emotiva parada ante la casa 
donde vivía Beltran Hilar y finalizó 
con un baile de homenaje.

Además de la fiesta, se inauguró la 
exposición “Albert Beltran Hilari: cos 
i ànima dels nostres gegants” en la 
Casa de Cultura Vila-Puig. Se trata 
de una compilación de fotografías 
históricas de la vinculación de Bel-
tran con el mundo de los gegants ya 
desde muy joven.
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Bona acollida d’una 
nova edició de 
l’Apunta’t al 21

R. Aj. Barberà del Vallès

Un any més la Unió Esportiva Barberà 
ha col·laborat en la jornada recolzant 
la iniciativa i disputant diferents partits 
amb el jovent d’Andi Down.

El passat diumenge, 26 de març, 
la plaça García Lorca de Barberà 
del Vallès es va tornar a omplir de 
famílies per gaudir d’una nova edició 

L’entitat Andi Down Sabadell ha tornat a reunir un 
any més a famílies, amics i membres de l’associació 
per gaudir-ne d’una matinal de bàsquet

de l’Apunta’t al 21 que organitza cada 
any l’entitat Andi Down de Sabadell 
en col·laboració amb el consistori 
barberenc.

Durant el matí l’associació sabada-
llenca va organitzar diferents activi-
tats lúdiques on el seu jovent va poder 
gaudir de diferents jocs de bàsquet. 
A més d’un campionat de 3x3 es van 
disputar divertits partits de 21.

Enguany, novament la Unió Esportiva 
Barberà ha tornat a col·laborar amb 
l’entitat. Diferents infants, jovent 
i personal tècnic i entrenador de 
l’entitat van afegir-se a la festa 
disputant diversos partits inclusius.

En la jornada es va gaudir d’un 
esmorzar per a totes les persones 
participants.

Continúan las 
actuaciones de ahorro 
y eficiencia energética 

R. Aj. Barberà del Vallès

El Ayuntamiento de Barberà del 
Vallès ha realizado en los últimos 
años varias actuaciones en el marco 
de diferentes proyectos de eficiencia 
energética y de ahorro económico 
para mejorar los costes que suponen 
los suministros de electricidad y gas 
para el consistorio. 

En las dependencias municipales 
se han realizado principalmente 
acciones para la reducción de costes. 
Ya en el año 2013, se invirtieron 39.000 
euros para eliminar las penalizaciones 
por energía reactiva por parte de las 
compañías eléctricas en 9 edificios. 
Actualmente, se ha realizado un 
estudio para la optimización en 
todos los edificios municipales de las 
potencias y tarifas contratadas con 

Las medidas ejecutadas hasta el momento han 
supuesto un ahorro de más de 200.000  euros el 
año en los costes energéticos del consistorio

las compañías suministradoras de 
energía. Se modificará la contratación 
en 22 edificios.

El alumbrado público, a finales del año 
2014 se inició un proyecto en este caso 
con el objetivo de reducir el consumo 
energético y a la vez producir un 
ahorro económico.  El proyecto ha 
consistido en la sustitución de las 
lámparas existentes por lámparas de 
inducción y halogenuros metálicos 
cerámicos para reducir el gasto y 
lograr los niveles lumínicos marcados 
por la normativa sectorial y se ha 
desarrollado principalmente durante 
el 2015 y 2016 con un presupuesto total 
de 504.000 euros, subvencionado en 
parte por la Generalitat y la Diputación 
de Barcelona.
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Teatre: “ Siempre nos 
quedará París...”

Dv

Teatre Principal
c/ Sant Pau, 6
Sabadell

21-04-2017

21:00 pm

Taller d´escriptura 
creativa per a joves

Canya Jove. Centre Cívic Can 
Feliu /Inscripcions: canyajove@
santquirzevalles.cat
Tlf: 607 54 57 84

18-04-2017

19:00 pm - 20:15 pm

Cicle Concerts a la 
Fundació

Auditori de la Fundació 
Bosch i Cardellach
c/ Indústria, 18 

25-04-2017

19:30 pm

Dm

14-04-2017

23:00 pm 

Hora del conte: Especial 
St.Jordi “Princeses, dracs, 
cargols i altres aimalons”

Biblioteca Municipal. Sala 
d´actes / nes i neses a partir 
de 4 anys
Carrer Eduard Toldrà, s/n

21-04-2017

18:00 pm

Dansa: Diàlegs en 
trànsit “ A sweet Hello”

Acadèmia de Belles Arts
Passeig Manresa, 20
Sabadell

26-04-2017

19:00 pm 

Música: “Maletes”, amb el 
Quartet Mèlt

21-04-2017

20:30 pm

CASTELLAR DEL VALLÉS

SABADELL

SANT QUIRZE DEL VALLÉS

Master Class de Zumba

Exteriors del Centre Cívic Can 
Feliu/Inscripcions: canyajove@
santquirzevalles.cat
Adolescents i joves a partir de 
12 anys

26-04-2017

19:00 pm - 20:00 pm

26

21a Mostra de Dansa

Plaça de Doctor Robert
Sabadell

30-04-2017

11:30 am

30
Dg

Caminant amb la 
Història per Castellar: 
Ruta Històrica

Sortida des de la Plaça
 d´El Mirador
Inscripcions: caminantam-
blahistoria@gmail.com

30-04-2017

11:00 am

Dg

Club de Lectura Adults

Biblioteca Municipal. Sala 
d´actes 
Carrer Eduard Toldrà, s/n
Sant Quirze del Vallés

27-04-2017

19:00 pm

Dj

Auditori Miquel Pont
Plaça del Mercat, s/n
Castellar del Vallés

Cal Calissó
Plaça Cal Calissó s/n
Castellar del Vallés

Dv

Dv

Cinema familiar: “Batman. 
La LEGO pel·licula”

Auditori Miquel Pont
Plaça del Mercat, s/n
Castellar del Vallés

23-04-2017

16:30 pm

Dg

Jam Session al Calissó : 
Jam Jazzera

BARBERÀ DEL VALLÉS

Dl

Vols fer una 
RoomScape?Veuen a 
organitzar el teu roomscape!

Espai Jove EL FORAT
C/ Nemesi Valls, 35
Barberà del Vallés

20-04-2017

17:00 pm

Taller literari de creació 
de microrelats “El 
microcuento: un petit 
gran gènere”

Biblioteca Estve Paluzie
Plaça Constitució, s/n 
Barberà del Vallés

20-04 i 27-04-2017

18:30 pm - 20:30 pm

20-27
Hora del conte en anglès: 
Welcome to the jungle

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
De 1 a 3 anys

28-04-2017

18:00 pm - 19:00 pm

Familiars: TROC TROC

Teatre Municiapl Cooperativa
Passatge de la Cooperativa, 5 
Barberà del Vallés

07-05-2017

11:00 am

07
 DgDm
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#1vida5respuestas

“Lamentablemente, cada vez son más frecuentes los 
actos violentos en el mundo del deporte”
Un partido de una Liga de Veteranos entre el Ecua Calella y el Lloreda cambió la vida de Raúl Sánchez. Al término del encuentro, 
en una trifulca, Sánchez recibió una patada en la espalda que le produjo lesiones en las vértebras C3 y C4 y una ruptura parcial de 
la médula, que le ha dejado tetrapléjico. Tres años después, Raúl lucha para intentar erradicar la violencia en el deporte. Lo hace 
a través de charlas en entidades deportivas y del proyecto 26 de abril #PlayAgain 

1  26 de abril. Ese es el nombre de 
vuestro proyecto y es el día que te 
cambió la vida, ¿no? 
El día que sufrí la agresión fue el 26 
de Abril de 2014. De ahí el nombre 
del documental. 26 de Abril - 
#PlayAgain.

2  ¿Cómo te encuentras ahora?
Pues en estos momentos sigo 
con mi rehabilitación para intentar 
recuperar el máximo posible y 
además lo compagino con charlas 
explicando mi caso en clubs, 
escuelas o cualquier organización 
relacionada con el deporte para 
intentar evitar que un caso como el 
mío se vuelva a repetir.

3  ¿Cómo surge la idea de grabar 
este documental? Pues la idea inicial 

Raúl Sánchez, exfutbolista

surgió comentando con mi amigo 
(director del documental, Guilermo 
Cruz) las últimas noticias de actos 
violentos que están sucediendo en 
el deporte y que lamentablemente 
cada vez son más frecuentes. A 
raíz de ahí, nos presentamos a un 
concurso del Ayuntamiento de 
Barcelona, el IBE (Institut Barcelona 
Esports) y la Asociación Mundial 
de las Grandes Metrópolis y que 
coordina IDENSITAT, con el objetivo 
de potenciar el deporte como agente 
integrador de los adolescentes y 
jóvenes de la ciudades, y en el que 
intervienen 3 ciudades: Medellín, 
Buenos Aires y Barcelona. 

Al final conseguimos obtener 
el premio entre los proyectos 
presentados en las tres ciudades 

y decidimos tirar adelante con el 
documental.

4  Queréis incidir sobre todo en los 
más pequeños, ¿es así?
Si, consideremos importante 
concienciar sobretodo a los 
más pequeños, pero también en 
deportistas de cualquier edad. 
Incluso a los padres de los jóvenes 
deportistas, que en muchos casos 
son la fuente de los conflictos.

5  ¿En qué fase se encuentra el 
proyecto y qué pasos quedan por 
dar? Hace poco hemos presentado 
un “teaser”, es decir, una campaña 
de prelanzamiento del documental. 
Y en este momento estamos en 
pleno proceso de grabación del 
documental. 

Más información:
ww.facebook.com/DOCPLAYAGAIN/
Youtube: 26DeAbril PlayAgain
Twitter: @PLAYAGAIN7




