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SANT QUIRZE

Sis dies de Festa Major 
a Castellar amb El Gran 
Wyoming, Doctor Prats 
i Ramon Mirabet com a 
caps de cartell

BARBERÀ

Sant Quirze també 
celebra la seva Festa 
Major del 30 d’agost al 
4 de septembre amb 
activitats per a tots els 
gustos

La ciutadania podrà 
escollir entre les 13 
propostes finalistes 
als Pressupostos 
Participatius

CASTELLAR 

Els Amics de les Arts, 
Chambao, Mafalda 
i The Zombie Kids 
dinamitzaran la Festa 
Major de Sabadell

SABADELL



EDITORIAL Setembre/Octubre

www.komunica.press02

www.redkomunica.com

press

Dirección Editorial 

Grupo Oto Media, SL

C. Lola Anglada, 21

08840 Viladecans

prensa@redkomunica.com

 Distribución

Grupo OTO Media, SL

Dirección

Josep Brunet

Brunet Publicitat, S.L.

C. Sant Oleguer, 77C

08202 Sabadell

CIF: B-60973278

T. 937 257 928

brunet@brunetpublicitat.com

www.brunetpublicitat.com

Publicación gratuita con 
100.000 ejemplares en 5 
ediciones,distribuidos en 

buzones y comercios
Con CEI (Certificado de
ejemplares impresos).
Edición Vallès 20.000 

ejemplares.

Depósito Legal

B 24.314-2014

Fundación Clarós, ayuda médica en 
países emergentes
Dr. Pedro Clarós

La Fundación y sus objetivos
La Fundación Clarós es, desde 1997, 
una organización sin ánimo de lucro 
con fines benéficos, docentes y de in-
vestigación, fundamentalmente, den-
tro del área de la otorrinolaringología 
y cirugía de cara, cabeza y cuello.  Sus 
objetivos principales se centran en:

   -   Luchar contra la sordera profunda, 
promoviendo todo tipo de actividades 
que ayuden a su diagnóstico y trata-
miento (médico, protésico y/o quirúr-
gico).

  - Ofrecer ayuda humanitaria en paí-
ses emergentes para combatir las 
enfermedades y defectos otorrinola-
ringológicos y faciales, organizando 
periódicamente programas especia-
les en diversos lugares (India, Etiopía, 
Moldavia, Liberia, Rumanía, Senegal, 
Camerún, Gabón, Sudán, Kenya, R.D. 
del Congo, Sudán, Gambia, Cabo Ver-
de, etc… .) en ocasiones colaborando 
con la Fundación Barraquer (oftalmo-
logía).

  - Promocionar y otorgar becas a mé-
dicos jóvenes de países emergentes 
para formarse en la especialidad de 
otorrinolaringología y cirugía plástica 
facial, en Clínica Clarós de Barcelona.

 - Fomentar y patrocinar la enseñanza 
de las especialidades de Otorrinola-
ringología, Logopedia, Foniatría, Ciru-
gía Oral, Maxilo-facial y Plástica Facial 
mediante conferencias, congresos, 
cursos o simposios.

Hasta la actualidad, la Fundación Cla-
rós ha organizado más de 90 misiones, 
entre siete y ocho cada año, en 15 paí-
ses de África, Europa del Este e India. 
Hemos realizado unas 5.000 operacio-
nes de nariz, garganta y oído, y 2.000 
intervenciones relacionadas con pato-
logías tumorales y malformaciones de 
cara y cuello. 

Aunque, más allá de las cifras, lo que 
más nos motiva a seguir adelante 
son las postales y los e-mails que re-
cibimos de agradecimiento después 
de la misión, de personas que tenían 
deformaciones muy graves y que tras 
operarse han podido dejar atrás el re-
chazo social que han sufrido durante 
años, y salir a la calle por primera vez 
sin miedo.

“Mi Paciente de Honor es un niño del 
Congo con un tumor ocular que le 
deformaba la cara y era purulento 
y muy mal oliente... Después de la 
operación su madre nos dijo “Es la 

primera vez que cojo en brazos a mi 
hijo sin asco...””

Misiones Humanitarias
Durante las acciones humanitarias, se 
desplaza un equipo de personal sani-
tario, de 8-9 personas y allí operan a 
pacientes afectos de malformaciones 
faciales (labio leporino, paladar par-
tido, etc...) Casi todos niños de corta 
edad, además de pacientes con todo 
tipo de tumores de cara y cuello y se 
tratan secuelas y mutilaciones facia-
les. Estas acciones en ocasiones lle-
gan a afectar a varios miembros de 
una misma familia. En cada misión, se 
trata a unos 60 pacientes aproximada-
mente.

Durante varios meses, previos a la mi-
sión, hay una exhaustiva preparación 
del viaje, para llegar allí con el mate-
rial necesario y una preselección de 
pacientes realizada en los hospitales 
locales, etc.

“Recuerdo de Senegal  las barracas, 
sin luz ni agua corriente, lo limpiaban 
todo en una riera sucia y vimos mu-

chísimas patologías. El centro que nos 
acogió no reunía todas las condicio-

nes hospitalarias...”

Financiación
La Fundación Clarós realiza las dife-
rentes misiones invitada por los gobier-
nos de los países a donde nos despla-
zamos. Son estos mismos gobiernos 
los que se ocupan de nuestra seguri-
dad in situ y otras gestiones logísticas. 

No obstante,  la financiación de las mi-
siones se realiza a través del patroci-
nio de empresas y ayudas de amigos. 

Por eso, es importante para nosotros 
la colaboración de personas que, con 
sus donaciones permitan que nuestra 
fundación pueda seguir aportando su 
ayuda en las sociedades más desfavo-
recidas.

La Fundación Clarós actualmente se 
sustenta de donaciones altruistas de 
personalidades de las finanzas, artis-
tas, cantantes, profesionales liberales, 
empresas, otras fundaciones y perso-
nas anónimas, que con su generosidad 
contribuyen a los objetivos de la Fun-
dación.

Donaciones
Las donaciones a la Fundación Clarós 
pueden hacerse en efectivo, enviándo-
las directamente a nuestra sede o me-
diante transferencia bancaria.
FUNDACIÓN CLARÓS     “LA CAIXA”            
Cuenta n.º     2100.0969.37.0200141361
Para más información, puedes visitar 
nuestra web www.fundacionclaros.
com.
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Preguntes del lector

AdvocatsReportatge15 nous trens en els 
propers anys per la línia de 
FGC al Vallès Occidental

R. Komunica-Press

La línia del Vallès dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya 
comptarà amb 15 nous trens en 
un període màxim de cinc anys. 
Així ho ha garantit el Govern 
amb l’aprovació del Contracte 

Programa, que permet a l’empresa 
pública fer front a les inversions 
i explotacions previstes. Entre 
els objectius estratègics que es 
fixa l’administració fins al 2021, 
hi ha la voluntat de nodrir la línia 
de la comarca vallesana davant 
l’increment de demanda que hi ha 
hagut en els darrers mesos fruit 
dels perllongaments de Terrassa i 
Sabadell.

En total, la Generalitat destinarà a  
FGC 185,05 milions d’euros per al 
2017, 187,9 milions per al 2018, 185,1 
milions per al 2019, 161,7 milions per 
al 2020 i 152,8 milions per al 2021.

Hola Manel. La situació que 
descriu és força freqüent. Des 
de fa uns anys cal l’autorització 
dels dos progenitors per 
expedir el passaport dels 
menors. Si a la seva sentència 
de divorci no es contempla, i no 
hi ha forma d’arribar a un acord 
amb la seva exdona, haurà de 
demanar autorització judicial. 
Això consisteix a interposar 
una demanda de controvèrsia 
de la potestat parental on, 
justificadament, es demana 
autorització al jutge o jutgessa 
per poder tramitar el passaport 
i per poder viatjar amb les seves 
filles. Aquest procediment triga 
un temps, per això he de dir-li que 
si vol viatjar en breu, s’anticipi uns 
8-10 mesos com a mínim. Un cop 
admès a tràmit el procediment, 
l’altra part esgrimirà els seus 
motius per oposar-se i el jutge 
o jutgessa, un cop celebrada la 
vista, decidirà.

És molt important que demostri 
que l’oposició de la seva exdona 
és injustificada, que acrediti 
on vol viatjar i els beneficis 
que això portarà a les seves 
filles. Habitualment, si no hi 

ha cap motiu de pes que ho 
desconselli (risc d’eventual 
segrest internacional, risc del 
país de destí, etc.) els tribunals 
acostumen a donar permís.

Li aconsello primer de tot que li 
enviï a la seva exdona un email o 
burofax (és important que quedi 
constància escrita) informant-la 
d’on vol anar, donant-li garanties 
que les nenes estaran bé i 
demanant-li una resposta en un 
sentit o altre. D’aquesta forma, 
si la mare de les nenes es nega 
injustificadament, ja tindrà una 
prova per si ha d’anar a judici.

Li desitjo molta sort i espero que 
pugui viatjar amb les seves filles.

Sandra Burgos 
AdvocadaTitular departament 
de Família i Civil 
Sant Llorenç 7-19, bajos dreta, 
08202 Sabadell
Tlf. 93 707 04 45

Hola, em dic Manel, fa 5 anys que estic divorciat i malgrat que la 
nostra sentència de divorci no diu res al respecte, la meva exdona 
no m’autoritza per viatjar fora del país amb les dues filles que tenim, 
es nega a què els hi pugui fer el passaport. Què puc fer?
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Sessions d’Equinoteràpia Social per motivar i 
responsabilitzar a joves del Vallès

R. Komunica-Press

Una dotzena de joves, usuaris 
dels equips d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència (EAIA) del Vallès 
Occidental i dels programes 
d’Ocupació del Consell, han pres part 
aquest estiu d’una iniciativa pionera 
al Vallès Occidental. Es tracta d’un 
projecte d’equinoteràpia social que 
el Consell Comarcal ha iniciat gràcies 
a l’empenta d’educadors socials de 
l’ens i de treballadores de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, que 
van proposar aquest projecte en el 
marc dels Pressupostos Participatius 
2017. Al llarg d’aquest estiu, 12 joves 
han participat en sessions individuals 
i grupals d’equinoteràpia social en les 
quals se’ls ha ensenyat a participar 
dels programes terapèutics que 

l’entitat sense ànim de lucre Epona 
desenvolupa amb col·lectius amb 
problemàtiques físiques, psíquiques o 
sensorials.

El “Projecte d’intervenció en 
equinoteràpia social amb adolescents 
del Vallès Occidental” és transversal 
i respon a diferents línies del Pla 
d’Actuació Comarcal 2016-2020: 
garantir l’oportunitat d’oportunitats, 
potenciar l’ocupació de qualitat i 
desplegar una economia social i 
sostenible. Els promotors del projecte 
expliquen que “amb aquest projecte 
es vol respondre a la necessitat 
de molts adolescents i les seves 
famílies que ja han participat en 
altres programes i que no han donat 

resultats sobre motivació i inserció 
sociolaboral o que no hagin millorat la 
seva situació personal”.

Per la seva banda, el president del 
Consell Comarcal destaca que “el 
projecte d’Equinoteràpia social 
ha tingut una gran acceptació 
en el marc dels Pressupostos 
Participatius i respon perfectament 
als principis d’aquest projecte: és 
integral, transversal i estretament 
relacionat amb la tasca diària del 
Consell Comarcal. Creiem que és una 
nova aposta per a poder oferir més 
recursos i alternatives al jovent de 
la comarca que passa per moments 
de dificultats emocionals i de relació 
social”.

Aquesta proposta, desenvolupada 
a les granges de la facultat de 
Veterinària de la UAB, pretén donar 
una resposta innovadora i alternativa a 
aquesta necessitat, motivant a aquests 
adolescents i transformant la seva 
realitat. Els i les adolescents participen 
en teràpies com a auxiliar d’atenció a 
persones amb dificultat (discapacitats 
físiques, sensorials, psíquiques, etc.), 
que són algunes de les persones que 
més freqüentment reben tractament 
a través de l’equinoteràpia.

Motivació i aprenentatge
Les persones que participen 

Durant aquest estiu, s’ha posat en marxa una nova teràpia amb cavalls per a joves de la comarca amb 
alta desmotivació, desorientació, baixa autoestima i manca d’interès

com a usuàries d’aquest projecte 
tenen un alt grau de desmotivació, 
desorientació, baixa autoestima, 
apatia, manca d’interès, etc. En base 
a això, l’equinoteràpia social els pot 
ajudar a adquirir noves habilitats que 
els poden ser útils tant per a la seva 
vida en general, com per a la seva 
inclusió sociolaboral. Es tracta de 
competències com la comunicació, la 
flexibilitat, la iniciativa, la resolució de 
conflictes, el treball en equip, etc.

La intervenció aporta beneficis a 
través del maneig dels cavalls on 
els joves hauran d’adquirir una sèrie 
de qualitats que el cavall, per la 
seva etologia, ajuda a transmetre 
com són la seguretat, l’harmonia, 
la calma, la comunicació no verbal, 
etc. Aquesta activitat implica que els 
joves puguin viure l’aquí i ara i tenir 
tots els sentits en el que està passant. 
Això ajuda a treballar les resistències 
del jove, ja que l’usuari modifica el 
seu comportament per una voluntat 
intrínseca, perquè vol comunicar-se i 
interactuar amb el cavall.

D’altra banda, al participar en les 
teràpies com a auxiliar d’atenció a 
persones amb dificultat es treballen 
aspectes com la responsabilitat, el 
treball en equip, sentir-se útils, ajudar, 
ser empàtics i sensibles envers les 
dificultats dels altres, etc.
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El Ayuntamiento prevé construir 140 viviendas 
públicas en Can Puiggener y Torre-romeu

El Gobierno municipal de Sabadell 
prevé una modificación puntual del 
Pla General als barris de Can Puigge-
ner i de Torre-romeu / Can Roqueta, 
mediante el que plantea una nueva 

R. Komunica-Press

Se ha modificado el planteamiento urbanístico de ambos barrios y se limita la construcción de 
viviendas de mercado libre

situación urbanística más ajustada a 
la situación socieconómica de estos 
barrios. Así, el nuevo planteamiento 
prevé la construcción de 140 vivien-
das de promoción pública, incremen-

tando en 5.036 metros cuadrados el 
suelo destinado a vivienda protegida.  
Esta ampliación permitirá construir 
una treintena de pisos de alquiler so-
cial en Can Puiggner y mantener ade-
más las 65 viviendas de promoción 
pública previstas en Torre-romeu. 

En cambio, se reduce en 27.967 me-
tros cuadrados el suelo destinado a 
construir pisos de mercado libre. Esto 
quiere decir que unas 225 viviendas 
de mercado libre que estaban previs-
tas poder construir dejarán de hacer-
se. “Durante la burbuja inmobiliaria 
se hizo una planificación urbanística 
sobredimensionada, ahora quere-
mos favorecer la cohesión de los 
barrios, con un proyecto que facilite 
construir y mejorar nuevas escuelas, 
centros deportivos y la conexión con 
los espacios verdes y el río”, afirma 
el teniente de alcalde de Territorio y 
Sostenibilidad, Maties Serracant.

Así, se ordena también parte de los 
suelos destinados a sistemas urba-
nísticos, con el fin de reconocer los 
equipamientos y espacios libres exis-
tentes que dan servicio en cada ba-
rrio y de mejorar territorialmente sus 
prestaciones. Se prevé un nuevo ins-
tituto escuela en la parte central del 
Can Puiggener, al cual se destinan 
17.832 metros cuadrados de superfi-
cie. 

En el barrio de Torre-romeu, uno de 
los objetivos también  es que la ave-
nida de Can Bordoll deje de ser una 
carretera y que se convierta en una 
calle más del barrio, para acabar con 
el aislamiento de Can Llobateres. Por 
otro lado, la nueva planificación ga-
rantizará la continuidad paisagística 
y ambiental en ambos barrios, au-
mentando en 44.000m2 la superfície 
de suelo no urbanizable, destinado a 
espacios verdes. 
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Primeres passes per crear 
el Consell d’Acció Social
R. Aj. Sabadell

L’Ajuntament ha iniciat el procés per 
constituir el Consell d’Acció Social de 
Sabadell. La creació d’aquest orga-
nisme respon a les millores organit-
zatives incloses en el Pla Estratègic 
d’Acció Social Sabadell 2025 (PEAS) i 
s’emmarca en el compliment de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis So-
cials.

Un dels objectius del PEAS es refereix 
a l’habilitació d’espais en l’àmbit tècnic 
i polític per consensuar, entre els dife-
rents serveis municipals i els agents 
socials, una visió compartida de les 
necessitats i establir-ne prioritats. 
Dins aquest punt, la posada en marxa 
del Consell d’Acció Social de Saba-
dell és una de les accions fonamen-
tals. És per això que, amb la voluntat 
d’avançar en el procés de conformació 

del Consell, l’Ajuntament ha començat 
el procés formal de constitució i tam-
bé el d’aprovació del Reglament que 
ha de regular el funcionament de 
l’organisme.

El Consell d’Acció Social afavorirà la 
participació i la corresponsabilitat de 
la ciutadania en les polítiques públi-
ques i alhora consolidarà Sabadell 
com a laboratori i referent arreu en po-
lítiques d’inclusió i intervenció social. 
Així, entre les funcions de l’organisme 
hi haurà el control i seguiment del des-
plegament del Pla Estratègic d’Acció 
Social, aprovat per unanimitat al Ple 
Municipal i que defineix els principals 
objectius i accions que ja s’estan im-
pulsant i portant a terme per tractar i 
combatre les desigualtats i garantir el 
benestar de tota la ciutadania.

E
GRESOL INTERNATIONAL 
AMERICAN SCHOOL
Ctra. Sabadell a 
Matadepera, Km.6
Tlf. 937 87 01 58 
info@gresol.net

Reportatge

CONSELLS PER A LA TORNADA A L’ESCOLA

Educació

Arriba el moment de deixar les 
vacances enrere i d’aquí pocs dies 
els nens i nenes tornaran a l’escola 
i es retrobaran amb els seus 
companys i professors, alguns 
d’ells, ja sigui perquè canvien de 
cicle o bé perquè canvien d’escola 
per diferents motius, aquest 
moment el poden afrontar amb por 
i a vegades els hi pot produir certa 
ansietat.

Per aquest motiu, us passem una 
sèrie de consells per afrontar de 
la millor manera possible aquest 
moment tan important pels més 
petits de la casa:

- Cal acomiadar-se de l’estiu, ja fent 
una petita festa o bé triant les fotos 
més representatives de l’estiu que 
hem viscut i fer un bonic record per 
a la família. És una bona manera 
de recordar els bons moments 
que hem passat i agafar forces per 
afrontar la tornada.

- Prepareu el material, donant 
protagonisme als nens. Deixeu 
que siguin ells els responsables 
de fer una llista amb tot allò que 
creuen que podrien utilitzar i no 
tenen. És bo també que s’estableixi 
un pressupost destinat al material 
per a l’escola i per a les activitats 
extraescolars. Que siguin ells 
també els encarregats d’anar a 
comprar, ja sigui acompanyats 
o sols. És una bona manera de 
motivar-los i que comencin amb 
il•lusió el seu primer dia.

- Per als nens i nenes que canvien 
d’escola, s’ha de tenir en compte 
que el període d’adaptació pot 
ser més llarg i complexe, Molts 
nens s’ho prenen amb il•lusió però 
d’altres els hi pot causar certa 
por i ansietat, per això cal afrontar 
aquest repte com una oportunitat, 
on tindran l’ocasió de mostrar-
se com són en llibertat i tindran 
l’oportunitat de fer nous amics. En 
aquest cas, és molt important que 
des de la família es prengui el canvi 
amb optimisme i alegria, i  se’n parli 
com un repte positiu.

- És important que en el primer 
dia els nens, sobretot els més 
petits, no es trobin sols i que els 
acompanyem tan a l’entrada com a 
la sortida de l’escola, si l’escola és 
nova i hi ha un canvi de professor, 
podem demanar un primer 
contacte abans, així tot serà més 
fàcil i amè.

- Prepareu amb ells el primer dia 
de classe, deixant tot el material i la 
roba llesta. Cal que en aquest dia, 
tot vagi el més fluït i tranquil.

Des de GRESOL International-
American School  volem animar 
a tots els nens, nenes i famílies a 
afrontar el nou curs amb il•lusió  i 
alegria i prendre’s els canvis com 
a nous reptes a assolir que de ben 
segur  ens enriquiran a tots i a totes 
com a persones. 

Bon curs a tothom!
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Mantenimiento y mejora de los equipamientos 
educativos a cargo de personas desempleadas

R. Komunica-Press

Guarderías, centros de educación 
infantil y primaria han recibido 
durante este verano diversas 
actuaciones de mejora y 

mantenimiento que tienen como 
objetivo que alumnos, profesores, 
personal de administración y 
servicios y el conjunto de la 

El Ayuntamiento destina este verano más de 162.100 euros a realizar actuaciones de mejora en 
diversas escuelas y guarderías municipales a través de programas de ocupación

comunidad educativa puedan 
desarrollar la función educadora en 
las mejores condiciones posibles. 
Estas actuaciones, con un coste 
total de 162.100 euros, han sido 
realizadas por personas en situación 
de desempleo, contratadas 
mediante programas de ocupación, 
coordinados desde el Ayuntamiento 
a través de Promoción Económica 
y subvencionados por el SOC y la 
Diputación de Barcelona.

Entre las actuaciones realizadas, 
destaca la renovación de la pintura 
exterior e interior y mejora de las 
instalaciones del colegio Alcalde 
Marcet, que ha contado con la 
colaboración de diferentes grupos 
de pintura y ha llevado a que más de 
30 personas, entre oficiales y peones, 
hayan intervenido en este espacio 
en algún momento determinado. 

También durante agosto a través 
de los programas de empleo, se 
han realizado trabajos de mejora 
puntuales en la escuela la Trama 
y ahora en septiembre se iniciará 
la pintura exterior de la escuela 
Torreguitart. 

Durante estos meses de verano 
también se han renovado las 
persianas y cortinas de la escuela 
Ribatallada para una mejor 
protección solar y regulación de 
la iluminación y se ha instalado 
un parapelotas en el colegio 
Gaudí. Además, se han realizado 
varias acciones para mejorar el 
confort térmico de las guarderías 
municipales y para mantener 
los patios de los equipamientos 
educativos en buenas condiciones 
(reparar la arena, la pintura, los 
juegos y los arenales).
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La Festa Major 2017 consolida un nou model, més 
descentralitzat i estructurat en cinc fils destacats

R. Komunica-Press

Sabadell ja escalfa motors per a viure 
la Festa Major 2017, que enguany se 
celebrarà de l’1 al 4 de septembre. 
L’objectiu d’aquesta edició és 
consolidar el nou model de festa 
basat en cinc fils destacats. Hi haurà 
més activitats al llarg de l’eix central, 
es dona valor a la festa tradicional i 
es potencia la festa de la nit, el ball 
i la festa dels joves, a part de les 
activitats esportives. Aquest nou 
model de festa és fruit del procés 
participatiu que la ciutat ha dut a 
terme el darrer any.

L’inici de festa serà el divendres 
1 de setembre, amb el tradicional 
Despertar de festa, el pregó a càrrec 
de l’equip femení de waterpolo 
del Club Natació Sabadell i l’acte 
inaugural amb la companyia Atempo, 
que farà un espectacle de corda 
voladora amb música en directe.

El cartell de la Festa Major d’enguany 
duu per títol Un lloc per a tothom i és 
obra de Míriam Rosique, alumna de 
l’Escola Illa. Com en els darrers anys, 
el cartell i la imatge de Festa Major 

s’ha decidit per concurs, convocat 
per Transports Urbans Sabadell 
(TUS), amb la voluntat d’apostar pel 
talent local i de fer visible la feina 
dels joves estudiants de les escoles 
de disseny de la ciutat: Escola Illa i 
ESDi. En aquesta ocasió els accèssits 
han recaigut en Héctor Casanovas 
(amb l’obra Hock) i en Marcela Altet 
Ziegler (amb Cent ocells volant), 
estudiants de l’Escola Illa. Els premis 
són 600 € per al premi i 150 €, per a 
cada un dels dos accèssits.

La festa amplia els seus escenaris
El nou model de Festa Major prioritza 
cinc aspectes rellevants, el primer 
dels quals aposta per una festa més 
descentralitzada. Així, el diumenge 
i el dilluns la festa s’estendrà de 
punta a punta de l’eix central, que 
quedarà tallat perquè s’hi organitzin 
activitats diverses. A més del Passeig 
i l’eix Macià, dins aquest eix s’afegirà 
activitat al tram nord de l’avinguda 
de Matadepera i al capdavall de 
l’avinguda de la Creu de Barberà, 
amb l’objectiu que l’esperit de festa 
s’escampi arreu de Sabadell. A més, 
hi haurà domassos, banderoles, 
pancartes i mocadors dissenyats 
de nou per a l’ocasió i repartits per 
diferents espais d’aquest eix. Hi 
tindran lloc espectacles itinerants, 

els Escamots de l’lOSV, una gimcana 
de punta a punta, ballades de swing, 
concentració de 600 i balls tronera, 
entre altres.

Al passeig de la Plaça Major, hi 
tornarà a haver l’Envelat situat a 
l’antiga plaça, on es programarà 
ball, amb la intenció de convertir 
aquesta activitat en una proposta 
participativa per a tothom. D’altra 
banda, l’avinguda de Francesc Macià 
tornarà a ser un altre pol important, ja 
que hi haurà la zona de concerts, les 
activitats de les Barraques i també 
activitats familiars al costat de la 
fira. En tercer lloc, hi haurà el parc 
de Catalunya, amb el segon Aplec 
de Festa Major, que inclou un àpat 
popular.

La regidora de Cultura, Montserrat 
Chacon, ha explicat que “la d’aquest 
any és una festa que consolida 
un nou model, que permet que la 
Festa Major s’escampi de punta 
a punta de la ciutat i que prioritzi 
la festa tradicional, la festa de nit, 
els balls i la festa per als joves”. La 
regidora va assenyalar, a més, que 
“hem incorporat un cartell amb 
més presència femenina, gràcies 
a diferents grups de música que 
actuaran durant la festa i també a 
les 13 pregoneres”.

Un cartell amb més presència femenina i amb Els Amics de les Arts, Lágrimas de Sangre, Chambao i 
el Dj The Zombie Kids, com a actuacions musicals destacades
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Cultura popular i tradicional
El segon àmbit és el de la cultura 
popular i tradicional, que s’estableix 
com l’eix vertebrador de la festa, 
el qual inclourà aquest any les 
novetats següents: un nou espai 
per a gegants a la Casa Duran, 
exposicions de les colles de foc al 
Casal Pere Quart i una amb el 30è 
aniversari de les Bruixes del Nord, 
una figura nova per a la colla dels 
Bastoners anomenada la Bobina, un 
taller de trabucaires i una cercavila 
de Festa Major organitzada pel grup 
de treball sorgit de la Comissió 
de Cultura Popular del procés 
participatiu de la Festa Major. A més, 
el programa inclourà les propostes 
que ja són tradicionals.

La festa de la nit
Un altre fil conductor, el tercer, és el 
de la festa de la nit, amb ampliació 
i diversificació de l’oferta musical i 
l’aposta per arribar a tots els públics 
tot ampliant horaris. Aquest any, i 
com a novetat, la nit de divendres 
estarà dedicada, d’una banda, a la 
música sabadellenca a la plaça del 
Vallès i a càrrec de la Coordinadora 
de Músics de Sabadell i, de l’altra, a 
la música electrònica a l’eix Macià, 
amb LokitoLopongo, les Sueques i 
el Dj The Zombie Kids. El dissabte, 
també a l’eix Macià, tindrà lloc una 
nit de concerts per a tothom, de 9 
del vespre a 3 de la matinada, amb 
Els Amics de les Arts, Chambao i 
els grups locals The Wild Goats i 

Ovella Xao. El diumenge la nit de 
les Barraques presentarà Koban, 
Lágrimas de Sangre i Mafalda. I 
finalment, del fi de festa de dilluns se 
n’encarregarà novament la Salseta 
del Poble Sec.

D’altra banda, el divendres a la nit 
hi haurà soul amb Nora Norman 
a la plaça de Sant Roc i Oest Trip 
i Beatboys a Ca l’Estruch, a més 
de les actuacions de grups de la 
Coordinadora de Músics de Sabadell 
a la plaça del Vallès. El dissabte, 
la Banda de Música de Sabadell 
actuarà a la plaça de Sant Roc i 
Demetrios i Santo Machango, a Ca 
l’Estruch. I diumenge, serà el torn de 
DKantaka a la plaça de Sant Roc.

Tothom a ballar
El quart àmbit destacat de la festa és 
el del ball. Així, l’Envelat es consolida 
com a espai per gaudir de balls de 
tot tipus al Passeig, en horari de matí, 
tarda i nit. S’hi podrà ballar sardanes, 
tango, rock’n’roll, country, ball cubà, 
danses tradicionals diverses i balls 
de saló, una oferta àmplia i per a tots 
els gustos.

Festa Jove
Finalment, el cinquè fil conductor de 
la Festa Major d’enguany, és el de 
la festa per als joves. A Ca l’Estruch, 
el divendres al vespre hi haurà 

videojoc en grup amb Arcadi Bages, 
performances amb Txe Roimeser i 
circ a càrrec de Puntocero Company. 
L’endemà, el dissabte al vespre, serà 
el torn del circ amb la companyia Sifó, 
taller de drawdio a càrrec de Lina 
Bautista, un taller de realitat virtual 
immersiva amb All vr Education i un 
espectacle de dansa amb Iron Skulls 
Co. Diumenge a la tarda, el programa 
Xocolata express proporcionarà 
actuacions en directe de Band Olers 
i Exili a Elba, entre d’altres.

La festa dels joves es completarà 
amb jocs de rol al Casal Pere 
Quart el dissabte i el diumenge, 
un electrovermut de Festa Major 
de l’Embassat a la plaça de Miquel 
Crusafont el dissabte al matí i també 
una gimcana per l’eix central el 
diumenge al matí amb prova final al 
vespre al parc de Catalunya.



Setembre/OctubreSABADELL

10 www.komunica.press

La vessant més esportiva de la Festa Major

R. Komunica-Press

Les activitats esportives de Festa Ma-
jor enguany són una vintena i arriben 
de la mà de 22 entitats diferents de 
la ciutat. Entre les propostes prota-
gonistes d’aquest 2017 destaquen les 
que promouen la integració per mitjà 
de l’esport. Amb aquesta voluntat, la 
plaça de la Creu Alta acollirà el dissab-
te 2 de setembre, a partir de les 17.30h, 
la Festa del Bàsquet. De la mà de Glo-
bal Bàsquet, Creu Alta Sabadell Bàs-
quet i La Balles, es proposa l’ús de les 
pistes de bàsquet per a la realització 
d’una multi activitat de sensibilització, 
inclusió i coneixença del bàsquet en 
cadira de rodes, així com l’acostament 
del bàsquet als nens i nenes. Aques-
ta activitat surt de la fusió de les tres 
propostes de bàsquet que es duien a 

terme fins ara per Festa Major, amb la 
voluntat que els diferents col·lectius 
interactuïn al voltant del bàsquet com 
a eix central de l’activitat.

Un any més, també es podrà gaudir 
de les tradicionals curses de Festa 
Major, que tindran lloc el diumen-
ge 3 de setembre, a partir de les 9h. 
L’anomenada “7-14-21” són tres cur-
ses amb un mateix recorregut, que 
tindran sortida i arribada al passeig de 
Sant Oleguer. La primera, la 39a Cursa 
Popular, preveu una volta al recorre-
gut (7 km). La segona (5a Cursa dels 
14) seran dues voltes, i la tercera (12a 
Mitja Marató), tres voltes. L’organitzen 
l’Ajuntament de Sabadell, Sabadell 
Atletisme i Associació Esportiva Mit-

Bàsquet, atletisme, futbol, padel, escacs... durant els dies de festa s’han programat nombroses 
activitats esportives per a totes les edats 

ja Marató. A més, Festa Major també 
acollirà una nova edició de la Cursa 
Popular Infantil, enguany adreçada als 
nens i nenes nascuts entre l’any 2005 i 
2013. Les inscripcions de les curses es 
faran fins al divendres 1 a les 20h per 
Internet a www.sabadell.cat i a www.
rockthesport.com/evento/cursesfes-
tamajor2017 o ens els punts d’accés 
gratuït següents: Intersports Molins i a 
la Joventut Atlètica Sabadell.

D’altra banda, i per quart any conse-
cutiu, la piscina municipal de Cal Mar-
cet, tornarà a ser l’escenari de l’Open 
de Psicobloc que, proposa una com-
petició d’escalada sense corda sobre 
l’aigua. L’activitat està organitzat per 
la UES i pel Club d’Escalada La panxa 
del Bou.

Un altre dels clàssics de la Festa, la 
Passejada en Bicicletes i Patins, arri-
barà dilluns, 4, a les 11 h i tindrà sor-

tida i arribada a la ronda de Ponent. 
Una mica abans, a partir de les 10.30 h, 
se celebrarà la Gimcana Infantil amb 
Bicicletes, que arriba a la 13a. Edició i 
s’adreça a infants de 3 a 7 anys que no 
poden prendre part a la Passejada.

Un any més, se celebraran diferents 
activitats d’escacs, entre les quals 
destaca el 10è Open Internacional 
d’Escacs Ciutat de Sabadell, que se 
celebrarà a la ciutat de la mà de la So-
cietat Coral Colón, al Pavelló Municipal 
de Cal Balsach.

Enguany, doncs, les propostes espor-
tives tindran diversos escenaris dis-
tribuïts per la ciutat i hi haurà gran di-
versitat de disciplines com ara pàdel, 
esquaix, tenis o futbet, entre d’altres. 
A més, diversos espais acolliran tam-
bé exhibicions esportives al carrer per 
tal de mostrar la vitalitat esportiva de 
Sabadell.
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El Gran Wyoming, Doctor Prats i Ramon 
Mirabet, plats forts de la Festa Major 2017

R. Komunica-Press

Castellar del Vallés celebrarà la 
seva Festa Major 2017 del 7 al 12 de 

Castellar del Vallès viurà del 7 al 12 de setembre una Festa Major amb 112 activitats, que inclou canvi 
d’escenari del pregó i de l’acte institucional de la Diada Nacional

setembre, amb un programa d’actes 
farcit de propostes per a tot tipus de 

públic. El Gran Wyoming, que també 
serà l’encarregat d’obrir la Festa 

Major amb la Invitació a la Festa, 
serà un dels reclams d’aquesta 
edició, i actuarà amb el seu grup 
Los Insolventes el dissabte 9 de 
setembre, a les 23 hores, a la plaça 
d’El Mirador. El concert inclourà un 
repertori carregat de cançons que 
han marcat Wyoming al llarg dels 
anys, i que van des del rock dels anys 
50 fins al segle XXI, amb una proposta 
farcida de clàssics.

L’endemà, diumenge 10, serà el torn 
d’un altre dels plats forts d’aquesta 
Festa Major, el concert de Ramon 
Mirabet, que portarà a la plaça d’El 
Mirador, a les 22 hores, la gira de 
presentació del seu nou disc, Home 
is where the heart is. Mirabet, que 
també oferirà les millors cançons 
del seu primer disc, HappyDays, és 
l’autor de “Those Little Things”, la 
cançó de la campanya d’estiu 2016 
d’Estrella Damm.    .... (continúa pag.16)



les propostes de Vilabarrakes, que 
s’inauguren el divendres 8 i tindran 
continuïtat durant tres nits més, fins a 
l’11 de setembre, al costat de l’Skate 
Park. Una altra de les activitats més 
multitudinàries de la Festa Major, la 
Carrera de Trastos, organitzada per 
Els4banks, celebrarà la 14a edició el 
diumenge 10 de setembre.

Les propostes de cultura popular i 
tradicional també tindran el seu espai, 
amb un total de 10 activitats com la 
cercavila de la Banda de Majorets, 
Trompetes i Tambors i l’actuació dels 
castellers de Castellar (dissabte 9), les 
cercaviles bastonera i dels gegants 
de Castellar i la ballada popular de 
Gitanes (diumenge 10) o el Correfoc 
infernal (dissabte 9), entre d’altres.

Altres activitats
L’edició d’enguany inclourà a més 
diverses exposicions i mercats, 
com ara l’Street Market, activitats 
gastronòmiques o actes institucionals 
com la recepció institucional a 
les entitats de Castellar, amb el 
lliurament de la Medalla de la Vila a 
Colònies i Esplai Xiribec i l’actuació 
del cantant i animador Rah-mon 
Roma. La Festa Major es clourà el dia 
12 de setembre amb el tradicional 
Castell de Focs.
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Una altre de les propostes destacades 
de la Festa Major 2017 serà el 
concert del grup de fusió terrassenc 
Doctor Prats. L’actuació, organitzada 
conjuntament per l’Ajuntament i 
Vilabarrakes, serà el preludi de la 
darrera nit de Vilabarrakes, dilluns 
11 de setembre al costat de l’Skate 
Park. Doctor Prats portaran a Castellar 
la seva proposta d’electroswing de 
festa i fusió tribal, amb el seu segon 
disc, Aham Sigah. En només dos anys, 
el grup ha publicat dos àlbums i ha 
realitzat més de 130 actuacions. 

Canvi d’ubicacions
Entre les novetats de l’edició 2017 de 
la Festa Major cal fer esment al canvi 
d’escenari de dues de les activitats 
clàssiques de la programació. Així, la 
Invitació a la Festa, que fins l’any 2015 
tenia lloc al Jardins del Palau Tolrà, es 
farà enguany a la plaça d’El Mirador. 

Serà el divendres 8 de setembre a 
les 21.15 hores. També es traslladarà 
d’ubicació l’acte institucional amb 
motiu de la Diada Nacional de 
Catalunya, que cada any es porta 
a terme l’11 de setembre. Aquesta 
vegada, el carrer de les Roques no en 
serà l’escenari, sinó que l’acte tindrà 
lloc a la plaça de Catalunya.

Més d’un centenar d’activitats
El programa d’enguany inclou un total 
de 112 activitats, organitzades en la 
seva majoria per les entitats i també per 
l’Ajuntament i per establiments privats. 
Cal destacar  d’entre les 32 propostes 
de música i espectacles, a banda del 
ja comentat, el TriSonaSwing de Festa 
Major (divendres 8), amb la participació 
de Castellar Swing Orquestra, Marc 
Martín Trio i Bumpy Roof Band, o la 
presència per dotzè any consecutiu de 
La Principal de la Bisbal. La formació 
oferirà un triple programa diumenge 
10, una audició de tres sardanes, el 
concert popular de Festa Major, que 
canvia d’horari i començarà a les 19 
hores al Recinte Firal de l’Espai Tolrà, 
i el Gran Ball de Festa Major, al mateix 
lloc a les 21 hores.

També ressalten, d’entre la pro-
gramació, els diferents espectacles 
de carrer adreçats a petits i grans, com 

ara el de dissabte 9 amb la Cia. Campi 
Qui Pugui, que durà a les places del 
Mercat i d’El Mirador l’espectacle Rats!, 
escollit millor espectacle de carrer a la 
Fira de Titelles de Lleida 2015.

En nombre d’activitats, les més 
abundants seran un any més les 
relatives a l’esport, que sumen un 
total de 33 ofertes organitzades 
majoritàriament per les entitats 
esportives: tornejos oberts, exhibicions 
i altres propostes de modalitats 
esportives diferents. No hi faltaran les 
activitats més tradicionals, com són la 
35a Cursa Popular, la 9a Bicicletada o 
el 19è Tast d’Excursionisme.

D’altra banda, les propostes adreçades 
als infants tindran la seva activitat 
principal dimarts dia 12 de setembre, 
amb la Jornada de la Infància que 
tradicionalment se celebra durant 
tot el dia a l’Espai Tolrà i la plaça de 
la Fàbrica Nova, amb bany d’escuma 
inclòs i diverses atraccions entre 
les quals destaca, com a novetat, la 
instal·lació d’un tobogan d’aigua de 75 
metres de llargada al carrer de Galícia.

Les entitats juvenils del municipi 
també han organitzat una desena de 
propostes, entre les quals no faltaran 
el 12è Correlokals (divendres 8) ni 
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Es congelen les tarifes de l’Escola 
Bressol per a aquest curs 2017-18

R. Aj. Sant Quirze

L’Escola Bressol Municipal el Pa-
tufet i l’Escola Municipal d’Adults 
l’Olivera mantindran els mateixos 
preus el curs 2017-18 que l’any an-
terior, segons va aprovar el Ple Mu-
nicipal de juliol amb tots els vots 

a favor, a excepció de l’abstenció 
del Partit Demòcrata en el cas de 
l’Escola Bressol.

Així, la matrícula dels infants nous 
a l’Escola Bressol municipal El Pa-

Setembre/Octubre SANT QUIRZE

tufet tornarà a ser de 125 euros i els 
preus mensuals oscil·laran entre els 
175 de la jornada de 5 hores i els 210 
de la de 9 hores. 

També continuen les bonificacions 
en funció de les rendes familiars, 
amb descomptes de fins al 20% per 
aquelles famílies amb ingressos 
inferiors a 23.903 euros. Seguiran 
també les bonificacions per a famí-
lies nombroses o monoparentals, 
alumnes amb discapacitat o per te-
nir més d’un fill al centre. 

El plenari també va declarar 
l’escola d’Adults l’Olivera un servei 
d’interès general, alhora que apro-
vava l’oferta formativa i els preus 
per al curs vinent. El centre, ubicat 
a la masia de Can Barra, oferirà for-
mació bàsica, el curs de preparació 
per als cicles formatius, tècniques 
i habilitats d’estudi i tallers i altres 
accions formatives.

El preu mensual es mantindrá en 175€ la jornada de 5 hores i 21o la de 9 hores

Se abre el 
periodo de 
votación de los 
Presupuestos 
Participativos
R. Komunica-Press

Finalizado el periodo de presentación 
de propuestas, del total de 109 
propuestas recibidas, 44 han sido 
validadas técnicamente y pasan a la 
fase de votación. Estas 44 propuestas 
se han podido agrupar en un total 
de 27, dado que hacían referencia a 
proyectos similares. 

En total, pues, pasan a la fase de 
votación 27 propuestas agrupadas en 
3 ámbitos temáticos: Equipamientos 
y Recursos (un total de 8 propuestas), 
Espacios y Vía Pública (9 propuestas) 
y Territorio, Movilidad y Medio 
ambiente (10 propuestas).

A partir del 5 de septiembre se 
iniciará el periodo de votaciones 
que finalizará el día 24. Para más 
información, se puede consultar la 
web www.consultes.santquirzevalles.cat
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Música, cultura y tradición en la Festa Major 2017

R. Komunica-Press

Un año más, entidades y 
Ayuntamiento se han unido para 
ofrecer un programa de Festa 
Major lleno de propuestas para 
todos los públicos. Teatro, música, 
baile, actividades infantiles, cultura 
popular.... no habrá tiempo para 
aburrirse.

A todo ritmo
Entre las propuestas musicales 
de esta Festa Major, destaca el 
concierto de domingo, a cargo del 
grupo revolución Doctor Prats, con 
su directo El Festibal. 

Destaca también el concierto-
espectáculo Les Kol•lontai, a cargo 
de Montse Castellà, Sílvia Comes, 
Meritxell Gené y Ivette Nadal. En él, 
a través de canciones, reivindicarán 
la libertad y la igualdad.

Cultura y tradición
El sábado será el turno de las 

Sant Quirze vivirá del 30 de agosto al 4 de septiembre unos dias llenos de actividades para todos 
los gustos y edades

actividades de cultura popular 
catalana, empezando por una Diada 
Castellera a cargo de las collas 
de Castellar, Sant Cugat y Sagals 
d’Osona. Entre castells, los Bastoners 
de Terrassa harán una demostración 
de ball de bastons y, más tarde, la 
Colla de Gegants i Grallers de Sant 
Quirze, acompañados de collas de 
otras poblaciones, realizarán un 
pasacalles por todo el pueblo.

A última hora, los Diables de Sant 
Quirze llenarán de luz y color la noche 
con su espectáculo pirotécnico La 
llegenda de l’Iskariot.

Para toda la familia
El popular grupo El Pot Petit abrirá 
la programación infantil el viernes 
por la tarde, con un espectáculo 
que combina música, marionetas y 
teatro. Será en la plaza de Anselm 
Clavé, que también será escenario 
de la fiesta del agua y la espuma 
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que se celebrará el sábado por la 
mañana.

Otra cita imprescindible para toda 
la familia será el festival Petit 
Embassa’t, que engloba actuaciones 
de música y animación infantil, y 
que se celebrará el domingo en 
el parque de les Morisques. En el 
mismo escenario, se ofrecerán 
el lunes talleres y espectáculos 
relacionados con el mundo del circo 
y el clown.

Fiesta Joven
Durante la Festa Major, se instalarán 
las Barraques en el parc de Can Feliu, 
todo un feudo para los más jóvenes. 
La programación incluye conciertos 
de diversos estilos musicales (entre 
ellos también de grupos locales), 

juegos, talleres y una Macarronada 
Popular, entre otros. 

Como novedad, este año se ha 
programado en la piscina municipal 
una Pool Party, dirigida a jóvenes de 
entre 12 y 16 años y presentada por 
el locutor de los 40 Principales Adrià 
Ortega.

Más actividades
No hay que olvidar tampoco 
la actuación del popular actor 
Joan Pera, que interpretará su 
espectáculo dedicado al humorista 
Joan Capri. Será el sábado por la 
noche, en la plaza de Anselm Clavé. 
Destaca también la Fiesta Holly 
(fiesta de colores), que se celebrará 
el domingo en el parque de les 
Morisques.
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Se abre el periodo de votaciones de los 
Presupuestos Participativos 2018

R. Komunica-Press

El próximo 4 de septiembre se abre el 
periodo de votación de la fase final de 
los Presupuestos Participativos 2018. 
La ciudadanía podrá escoger entre 
las 13 iniciativas finalistas, escogidas 
en fase previa por los Servicios 
Técnicos Municipales y la Comisión 
Impulsora de los Presupuestos 
Participativos. Inicialmente, se 
presentaron 29 propuestas.

Entre las 13 ideas finalistas, 
encontramos propuestas de todo 
tipo, desde un proyecto para personas 
con Alzheimer hasta la instalación de 
farolas solares en pasos de cebra, 
pasando por propuestas para crear 
un cine de verano, una escuela de 
formación urbana o un pipican cerca 
de la estación, entre otras.

Desde el consistorio se muestran 
satisfechos con la implicación de la 

ciudadanía y las entidades, y aseguran 
que “ya nos sorprendió el año pasado 
la gran sensibilidad de nuestra 
ciudadanía respecto a la diversidad 
funcional y las carencias que tiene la 
ciudad en este sentido, necesarias 
para hacer de nuestra ciudad mucho 
más inclusiva. Bienvenidas las 
propuestas que también tienen en 
cuenta nuestro medio ambiente y la 
eficiencia energética. Y el civismo, la 
convivencia con nuestras mascotas. 
Sin olvidarnos de la cultura ni de la 
salud. Es un abanico muy amplio 
y con propuestas de muy buena 
calidad. Veremos en la votación 
cuáles pasan a la siguiente fase, 
pero todas se tendrán presentes a 
la hora de trabajar en el futuro de la 
ciudad”.

El periodo de votaciones se extenderá 
hasta el 29 de septiembre y podrá 

realizarse en las dos Oficinas de 
Atención Ciudadana (passeig Doctor 
Moragas, 224 / Ca n’Amiguet, Via Sant 
Oleguer, 20) y en el Casal de Cultura. 
Podrá votar cualquier persona 
mayor de 16 años empadronada en 
Barberà, y se dispondrá de 20 puntos 
que se podrán repartir en un máximo 
de 4 propuestas. 

Los Presupuestos Participativos, 
que en Barberà se celebran por 
segundo año consecutivo,  son 
una herramienta de participación 
y gestión de la ciudad, mediante la 
cual la ciudadanía puede proponer 
y decidir sobre el destino de 
parte de los recursos económicos 

municipales. También pretenden 
promover que la ciudadanía no 
sea simple observadora de los 
acontecimientos y decisiones, y que 
pueda convertirse en protagonista 
activa de lo que pasa en la ciudad, 
profundizando así en una democracia 
participativa, buscando entre 
todo el mundo soluciones que se 
correspondan con las necesidades 
de la ciudad.

Para que la ciudadania pueda 
conocer más a fondo las propuestas 
y seguir de cerca todo el proceso 
participativo, el ayuntamiento ha 
habilitado la web www.bdv.cat/
PressupostosParticipatius2018

La ciudadanía podrá escoger sus propuestas favoritas entre las 13 que han quedado finalistas
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Descubrimiento de chimeneas en Marte

Algunos de los que estáis leyendo 
este artículo os preguntaréis qué 
quiere decir que se han descubierto 
chimeneas en Marte. Pues el recién 
galardonado con el premio Pangea 
de la Agencia Espacial Europea, el 
Profesor Jesús Martínez-Frías del 

Instituto de Geociencias IGEO-CSIC,  
nos ha comentado que se tratan de 
unas formaciones geológicas por 
donde han  circulado fluidos.  

Estas estructuras se han descubierto 
gracias al robot Curiosity, que 

R. Jorge Onsulve

Ciencia

utilizando sus instrumentos de 
medición y análisis ha podido 
corroborar este magnífico hallazgo.

Siempre que hablamos de fluidos 
y agua en Marte nos hace pensar 
en la posibilidad que este planeta 
pudo contar con parámetros 
susceptibles para que la vida 
pudiera desarrollarse en épocas 
muy lejanas. Pero como puntualiza 
el Profesor Martínez-Frías “hay que 
ser cautos cuando hablamos de 
vida…mejor deberíamos decir de 
condiciones de habitabilidad”.

Tres zonas diferenciadas
El lugar del descubrimiento es 
el cráter Gale situado en las 
tierras bajas de Elysium Planitia. 
Este enorme agujero de más de  
150 km de diámetro es el lugar 
donde el Curiosity está realizando 
numerosos descubrimientos. Las 
chimeneas han sido descubiertas 
en tres zonas diferenciadas del 
cráter: Yellowknife Bay, Dingo Gap 
y Marias Pass. La composición 

geológica de estas aglomeraciones 
son fundamentalmente de arcilla y 
basálticos. Otro detalle interesante 
es que la naturaleza geoquímica 
de las chimeneas es ligeramente 
diferente entre ellas, variando el 
sustrato de los contenidos en sílice, 
magnesio, titanio, hierro además de 
en sus niveles de hidratación.

Para finalizar me gustaría recordar 
que en nuestro país, en tierras 
de Almería, se encuentra en 
Barranco del Jaroso donde se 
han descubierto estructuras muy 
similares a estas chimeneas. 

Barranco del Jaroso 
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Taller. Compartir en 
familia

Dm

Biblioteca Vapor Badia
c/deles Tres Creus,127
Cal Inscripció prèvia

08-09-2017

11:00 am

Curs Formació: Les pors 
que ens bloquegen

Can Tuset
Passatge Dalí, 8 Cal inscripció 
prèvia enviant un correu a 
ocupacio@santquirzevalles.cat

18-09-2017

19:00 pm - 20:15 pm

Visita el Museu de la 
vida al camp

Espai Natura
Masia de Can Deu
Carrer de la Prada, s/n

10-09-2017

10:30 am - 14:30 pm

Dg

08-09-2017

21:00 pm 

Taller “El Sant Quirze que 
vols: anàlisi del municipi”

La Patronal
Avinguda de Pau Casals, 86
Sant Quirze del Vallés

20-09-2017

19:00 pm

Orquesta Simfònica 
del Vallès. Novena de 
Beethoven

Acadèmia de Belles Arts
Passeig Manresa, 20
Sabadell

22-09-2017

20:30 pm 

Exposició oberta de 
pintura d´artistes locals

10-09-2017

17:00 pm - 19:00 pm

CASTELLAR DEL VALLÉS

SABADELL

SANT QUIRZE DEL VALLÉS

Pati de contes: “Cap a 
l´espai sideral”

Pati de l’àrea d’adults 
C/ Eduard Toldrà, s/n
Sant Quirze del Vallés

21-09-2017

22:00 pm

21

Xerrada: com es 
controla el món des 
d´un telèfon mòbil

Unió excursionista de 
Sabadell
c/ dela Salut, 14

26-09-2017

19:00 pm

26
Ds

Gran Castell de Focs

Zona Esportiva del Pla de la 
Bruguera
Castellar del Vallés

12-09-2017

22:00 pm

Dm

Conferància Grans 
Herois de l´Hollywood 
clàssic II

Casal d´avis - Sla d´actes 
Carrer Pintor Vila Puig, 22
Sant Quirze del Vallés

27-09-2017

18:00 pm - 20:00 pm

Dc

Galeries Califòrnia
Castellar del Vallés

Era d´en Petasques
Castellar del Vallés

Dc

Dv

Concert de Doctor Prats

Vilabarrakes
Pl. d´El Mirador, s/n
Castellar del Vallés

11-09-2017

23:00 pm

Dl

Botifarrada Popular

BARBERÀ DEL VALLÉS

Dg

Club de lectura per a 
gent gran

Espai Gran Centre
C/ Nemesi Valls, 37 
Barberà del Vallés

08-09-2017

11:30 am

Cinefòrum “Siempre 
a tu lado”

Espai Gran Centre
C/ Nemesi Valls, 37 
Barberà del Vallés

15-09-2017

17:00 pm 

Ball per a persones grans 
amb música en directe

Centre Cívic Ca n´Amiguet
Via de Sant Oleguer, 20
Barberà del Vallés

17-09-2017

17:00 pm - 20:00 pm

Taller de cuina: Tiramisú

Centre Cívic Ca n´Amiguet
Via de Sant Oleguer, 20
Barberà del Vallés

20-09-2017

17:30 pm
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#1vida5respuestas

“Podemos devolver a la gente mutilada y malformada a la vida 
normal o casi normal”
El Dr. Clarós es médico especialista en Otorrinolaringología y cirugía plástica facial. Estudió Medicina en Barcelona y después se 
especializó en Francia. Dirige, junto a su hermano Andrés Clarós, la prestigiosa Clínica Clarós en Barcelona, fundada por su padre, 
Andrés Clarós, ya fallecido. Tanto sus tres hijos, como su esposa, son profesionales de diferentes disciplinas médicas. Toda una 
familia y una vida dedicados a la medicina, con vocación de ayudar a los demás.

1 Doctor Clarós, cuando van de 
Misiones Humanitarias ¿Qué hacen 
ustedes allí?
Viajamos un equipo de personal 
sanitario de 8-9 personas y allí 
operamos pacientes afectos de 
malformaciones faciales (labio 
leporino, paladar partido...) casi 
todos niños de corta edad, además 
pacientes con todo tipo de tumores de 
cara y cuello y hacemos el tratamiento 
de secuelas y mutilaciones faciales. 
A veces operamos varios miembros 
de una misma familia. En Kenia 
operé seis hijos de una misma 
familia, todos con labio leporino. En 
otras ocasiones, bocios, tumores de 
parótida, de mandíbula, de cuello o 
exanteraciones orbitarias por tumores 
oculares. Acostumbramos a operar 
unos 60 pacientes en cada misión.

2 Bien, ya veo que no se aburre en 
estos viajes...

Pues… no. No queda tiempo 
prácticamente de nada más que 
operar. Dormir poco y ayudar mucho, 
por eso sólo quiero hacerlas durante 
una semana. Es suficiente, aunque 
una semana por misión, por 6-7 
misiones al año, son dos meses o 
más. 

3 Para usted, debe ser muy 
satisfactorio, ¿no?
La verdad es que sí. Podemos devolver 
a la gente mutilada y malformada a 
la vida normal o casi normal. Todos 
los equipos que me acompañan se 
sienten muy realizados y contentos 
de éstas actividades humanitarias.

4 ¿Cuáles son los pacientes 
prioritarios para usted?
Los niños, los jóvenes y las mujeres. 
También los hombres jóvenes. 
Aunque, a veces hemos de operar a la 
abuela de un gran bocio, ya que es la 

clave de la familia. En África la mujer 
es el soporte de la familia. Ellas lo 
hacen todo. Paren los niños, los crían, 
los educan, se ocupan del campo 
y de la casa, en cambio, el marido, 
en las clase pobres en general, vive, 
bebe, procrea y tiene varias mujeres. 

5 ¿Cuáles son los problemas más 
imperiosos de la atención sanitaria 
en el Tercer Mundo?

El primero sería la incultura de los 
ciudadanos, que genera muchas 
supersticiones. El segundo, la falta 
de inversión económica en sanidad, 
lo cual no quiere decir que todos los 
países sean pobres: los hay muy ricos, 
como el Congo, donde la corrupción 
de los gobernantes retiene lo que 
debería ser para el pueblo. Y, en tercer 
lugar, la falta de una sanidad pública 
relativamente bien organizada lo 

Doctor Pedro Clarós

Dr. Pedro Clarós

que supone que no se realice el 
seguimiento de los tratamientos.




