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«La Generalitat aporta
part del finançament a
l’Estruch perquè ens reco-
neix que ja tenien al cap un
projecte així, i celebren
que ja sigui una realitat a
Sabadell.» Blanco està tan
convençuda de les possibi-
litats d’un centre com
aquest que creu que «esta-
ria molt bé que d’altres
ciutats fessin una aposta
similar», tot i que reconeix
que «és complicat tenint
en compte els teatres a la
italiana que hi ha a molts
municipis». I és que
l’equipament sabadellenc
s’ha fet a si mateix, perme-
tent que totes les tendèn-
cies artístiques convisquin
i s’interrelacionin en un
espai tan ampli com versà-
til i privilegiat, cosa que ha
acabat desembocant en un
programa tan ric i «trans-
gressor», en paraules del
regidor de Cultura, Lluís
Monge, com el que es va
presentar ahir, al bell mig
d’un escenari, amb vista a
la primera meitat del 2009.

«Una de les grans nove-
tats és que cada setmana hi
haurà programació», va
afirmar la directora de
l’Estruch, Txell Roda,
que, enmig d’una actuació
musical extreta de l’obra
inaugural de la temporada,
My own private Don Car-
los (dissabte, 21.30 h), i la
presentació dels nombro-
sos artistes que van voler
assistir a l’acte, va explicar
per què aquesta vegada
s’ha defugit la típica clas-
sificació entre música, tea-
tre i dansa. «Oferirem 27

espectacles, i el cert és que
totes les creacions partici-
pen de tot. La definició
d’aquestes actuacions ha
quedat obsoleta, i fins i tot
conviuran l’art en viu amb
el visual», amb clara refe-
rència a les set exposicions
que es desenvoluparan pa-
ral·lelament i que aniran
«molt més enllà de l’art
pictòric». Concretament,
la nova classificació dels
espectacles és Estruch es-
trena –intervencions dels
residents a l’equipament–,
Estruch aposta i estrena
–el mateix concepte, però
d’artistes locals–, Estruch
crea –retorn de compa-
nyies que havien fet la seva
residència amb anteriori-
tat–, Estruch transgressor
–propostes que es faran a la
Nau Sud, la de les exposi-
cions, investigant amb

nous llenguatges– i Es-
truch visual. No obstant ai-
xò, Roda es va atrevir a
quantificar les actuacions
en «deu de dansa, dotze de
teatre i cinc de música».
Almenys fins que la gent
no es familiaritzi amb la
convivència de disciplines.

En aquest sentit, un dels
grans objectius per a la no-
va temporada és que els
ciutadans de Sabadell «co-
neguin tant l’Estruch com
les múltiples disciplines ar-
tístiques que l’utilitzen»
–tal com va assenyalar Eu-
làlia Blanco–, i que es llan-
cin a experimentar noves
sensacions artístiques «de
manera paral·lela a progra-
macions com la del Teatre
Principal, que són molt
més estables i definides».
«A l’Estruch hem convertit
una fàbrica tèxtil en una al-

tra de cultura», va afegir
Monge, que va reconèixer
que amb l’equipament vo-
len «emocionar i fer sentir
coses» als sabadellencs.

És clar que, en la nova
programació, no hi faltaran
espectacles que ja han sigut
un èxit en altres indrets,
com ara La ruïna –produït
pel Teatre Lliure–, La tra-
ïció –interpretat per Fran-
cesc Orella–, L’home, la
dona i l’altra dona –de la
companyia de dansa Senza
Tempo– o les apostes mu-
sicals de Joan Miquel Oli-
ver i de Giulia y los Tellari-
ni, els autors de la banda
sonora de la pel·lícula Vic-
ky Cristina Barcelona, de
Woody Allen. Això, afegit
a un altre dels grans re-
clams del cartell, Pandille-
ros, de la Fundación Tony
Manero.

L’Estruch potencia la seva aposta
per les noves tendències culturals
El centre tindrà algun tipus de programació cada setmana fins al mes de juny

El regidor de Cultura, Lluís Monge, es dirigeix als artistes en la presentació d’ahir. / M.C.B.

● Catorze anys després de la seva
inauguració com a centre d’arts escè-
niques, l’Estruch de Sabadell ha que-
dat plenament consolidat com a refe-

MARC CORNET / Sabadell rent de les noves tendències culturals
no només a la ciutat, sinó a tot Catalu-
nya. «No cal anar a Barcelona per
veure creacions diferents», va apuntar
ahir la directora de l’àrea de Serveis a

les Persones de l’Ajuntament, Eulàlia
Blanco. I ho va fer durant una presen-
tació de la programació de gener a
juny que ja va sortir de la norma, amb
una actuació musical inclosa.

● L’Ajuntament de Vaca-
risses va presentar dime-
cres al vespre el pla d’ac-
tuació municipal
2007-2011 (PAM), que in-
clou 295 accions sorgides
de la posada en comú dels
programes dels tres partits
del govern (PSC, ICV i
ERC). Es tracta de 130
projectes, més de 70 inver-
sions i més de 100 campa-
nyes, estudis i programes.
La primera tinenta d’alcal-
de, Laura Sánchez, va as-
segurar que amb aquest
document «els ciutadans
podran fer un seguiment i
un control de l’actuació
municipal». De fet, Sán-
chez va afirmar que gaire-
bé un 60% de les accions
previstes ja s’han fet du-
rant el primer any i mig de
mandat. Entre les fites més
destacables que ja s’han
assolit hi ha la construcció
de la segona escola bres-
sol, la rehabilitació i posa-
da en funcionament del
castell, l’inici de les obres
de l’institut o la planifica-
ció d’habitatge protegit.

El PAM té com a punt
de partida cinc eixos de
treball. Tot i això, la pri-
mera tinenta d’alcalde va
posar en relleu que es tre-
balla amb «transversali-
tat» entre les àrees. En el
primer eix, que inclou
àrees com ara educació,
acció social, joventut i es-
ports, s’ha subvencionat el
75% del cost dels llibres
de text escolar, s’ha am-
pliat el servei de psicolo-
gia municipal, s’ha creat
l’espai Hola Nadó i s’ha
nomenat una dinamitza-
dora que treballarà amb els
joves de les urbanitza-
cions, entre d’altres. En
l’eix estratègic 2, que té

com a objectiu el creixe-
ment sostenible i l’elimi-
nació dels desequilibris
urbanístics, s’està tirant
endavant el projecte d’ur-
banització de Torreblanca
II i Carena Llarga, les
obres d’urbanització del
sector Ventaiol i la Creu, i
l’aprovació del projecte
inicial del pla general del
sector la Coma. En l’eix
estratègic 3 s’ha d’implan-
tar la policia de proximitat,
la millora de la mobilitat
amb l’increment del nom-
bre de trens que s’aturen al
municipi i l’augment de
freqüència de l’autobús ur-
bà. L’eix estratègic 4 pre-
veu la construcció del col-
lector d’aigües residuals
del torrent del Sellarés o la
neteja i clausura dels abo-
caments incontrolats. En
l’eix estratègic 5, que fa re-
ferència a la cultura i la pro-
moció econòmica, es durà
a terme un estudi de desen-
volupament i comerç a Va-
carisses.

Vacarisses es compromet
a dur a terme 295 accions
fins a l’any 2011 en el pla

d’actuació municipal
M.A.L. / Vacarisses

� Clausura de
l’abocador

� Posada en marxa
del CTR

� Urbanització dels
sectors del Ventaiol,
la Creu i la Coma

� Trasllat de la
depuradora

� Millora dels
accessos al municipi
des de la C-58

� Habitatge de
promoció pública

� Estudi de
desenvolupament i
comerç

� Elaboració del
catàleg de
patrimoni local

PROJECTES

● La Plataforma Cerda-
nyola sense Abocadors vol
que la Generalitat declari
sòl contaminat els terrenys
afectats pels abocadors de
Can Planas, que formen
part del pla urbanístic co-
negut com a centre direc-
cional. Óscar Pérez, del
Centre d’Ecologia i Pro-
jectes Alternatius (CEPA),
membre de la plataforma,
assenyala que la prioritat

de les administracions ha
de ser la recuperació am-
biental dels terrenys abans
de la urbanització de la zo-
na, d’acord amb la filoso-
fia del reial decret 9/2005 i
de la llei de responsabili-
tats ambientals, que insta a
la recuperació dels sòls.
«Un cop netejada la zona
és quan es pot parlar dels
usos i, per tant, de la urba-
nització.» És per aquest
motiu que la plataforma

demana a la Generalitat
que es declarin els terrenys
com a sòl contaminat i es
retirin els residus a causa
de les elevades concentra-
cions de tòxics que s’han
trobat al subsòl de Can
Planas, alguns dels quals
estan per sobre dels nivells
de referència que marca el
reial decret. Tanmateix,
Germán Monge, de l’em-
presa Idom i un dels res-
ponsables que van elabo-

rar l’estudi d’anàlisis de
risc dels terrenys de l’abo-
cador de Can Planas, asse-
nyala que la declaració de
sòl contaminat només
s’hauria de fer en el cas
que es volgués tirar enda-
vant la urbanització de la
zona sense cap tipus d’in-
tervenció. «El decret el que
fa és fixar un límit de con-
centració de residus tòxics
diferent per a cada ús urba-
nístic (industrial i urbà) que

no es pot superar. Per això
es va fer l’estudi, el resultat
del qual obliga a fer canvis
en el pla urbanístic –els
usos–, i retirar una part dels
residus perillosos», explica
Monge. L’alcalde de Cer-
danyola, Antoni Morral, va
anunciar ahir la voluntat
d’encarregar a una comis-
sió externa a l’Ajuntament
la decisió sobre què s’ha de
fer amb l’abocador de Can
Planas.

Cerdanyola sense Abocadors vol que es prioritzi
la neteja de Can Planas abans d’urbanitzar la zona

E.A. / Cerdanyola del Vallès


