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“Construir un
CAP a la Masia
de Can Llong
és una
aberració.
Allò es cau a
trossos”

Federico García
PRESIDENT DE L’AV
DE CAN LLONG

L’hadita
grossa

EDITORIAL

L’empenta de
l’Estruch

La nova temporada del Cen-
tre de Producció i Creació Ar-

tística de l’Estruch proposa una
trentena de propostes entre es-
pectacles, exposicions i tallers en
aquesta nova temporada. En con-
cret, 16 espectacles de teatre, mú-
sica i dansa; 3 propostes d’assajos
oberts; 2 exposicions, 5 accions
dins el Festival Ebent; 5 tallers for-
matius i 3 activitats permanents.
Un conjunt de propostes que al
llarg d’aquesta temporada, que
durarà fins al desembre, l’Estruch
oferirà a tota la ciutadania.

L’Estruch és una realitat gràcies a
l’aposta sistemàtica des de la seva
posada en marxa per la creativitat
més lliure i també més al marge
dels canals comercials. El risc a
l’hora de creure en disciplines ar-
tístiques d’avantguarda i també en
artistes i promotors emergents,
per fer servir una paraula de
moda.

Aquest tarannà arriscat i mo-
dern, en el sentit literal de la pa-
raula, fa de Ca l’Estruch un labora-
tori on sorgeixen i es barregen les
arts. Per això, aquesta temporada
hi tornaran a conviure la fotografia
amb la dansa, la música amb les
creacions visuals o el teatre i la
música en viu.

Però la principal virtut de Ca l’Es-
truch no és només esdevenir un
aparador de les inquietuds d’artis-
tes i creadors més o menys agosa-
rats. La intenció d’aquest equipa-
ment és obrir un diàleg entre els
professionals de les arts i també
amb el teixit artístic local. I, de fet,
actualment a l’Estruch hi treballen
25 companyies residents i 27 enti-
tats de la ciutat. És a dir, 52 actius
de creació: tota una fàbrica que fa
bullir l’art.

Jorge Wagensberg, Perico Pastor,
Quimi Portet, Marta Carrasco o Es-
teve Sabater són alguns dels noms
que conviuen en una programació
no feta per a les masses però que
dóna empenta a l’art del nostre
temps.

MontseBarderi

LaGranVia,arevisió

Dins d’una mateixa ciutat conviuen
drets que sovint necessiten marges
per coexistir. Tenim dret a la

mobilitat però sobretot tenim dret a la
seguretat i a la preferència dels més
dèbils: les persones. Els vianants han de
ser especialment protegits per les
administracions. Segur que Sabadell
necessita noves artèries que travessin la
ciutat. Perquè avui la Gran Via s’omple
de cotxes en direcció Castellar. És clar
que Sabadell necessita les Rondes i noves
estacions de tren cap el Nord. Però,
mentrestant, a la Gran Via li calia, ara i
aquí, una profunda revisió. Avui és una
via urbana més integrada, sense tantes
barreres arquitectòniques i més
accessible: ara és una via més permeable
per a les persones i els barris ja no es
troben tan segmentats, tallats com per
un ganivet de cotxes. Ara és una via més
segura.

Moltes persones han mort a la Gran
Via des de la seva construcció. Només del

els canvis des de la reflexió i no l’esgarip
de “semàfors no”. Segurament la Gran
Via no està acabada, necessita encara un
rodatge i cal ajustar moltes coses per mi-
llorar-la. Però en comptes de posar el crit
al cel aturats en un semàfor, potser cal
recordar que els veïns estan més con-
tents, i que cal ser solidaris amb les per-
sones que han de viure ben a prop de la
Gran Via. Una ciutat és trobar el punt
just entre les necessitats de molts, no
cridem només a favor d’allò estrictament
propi, aleshores no serem una ciutat
sinó un espai de grups que només es
mouen per interessos personals.

Està calculat per experts que la Gran
Via, actualment, ha millorat el lapsus de
temps per travessar-la, i els que avui cri-
den parats a la Gran Via, no recorden
que abans de les obres i les millores
també cridaven més aturats que abans.
No es tracta tant de trobar solucions per-
fectes sinó d’avançar en la direcció cor-
recta.

“Està calculat per
experts que la Gran
Via, actualment, ha
millorat el lapsus de
temps per
travessar-la”
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2001 al 2008 hi van morir 8 persones,
principalment vianants i motoristes,
sense comptar les persones que han
patit accidents, alguns amb greus conse-
qüencies. Només per aquest argument
d’una via pensada, realment, per no pas-
sar de 50 km/hora ja hauríem de mirar


