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La Joventut de la Faràndu-
la engega la Temporada
2009-10 recuperant, com
ja és habitual, l’estrena de
l’any anterior. ‘Dodie i els
Dàlmates’, d’Anna Fité, es
podrà veure els propers 7,
8, 14 i 15 de novembre al
TMS La Faràndula a les sis
de la tarda. Una història
protagonitzada per nens i
dirigida als nens, amb mú-
siques de Joan Tassa, balls
de l’escola El Gimnàs i una
trepidant trama a la qual la
factoria Disney ja va saber
extreure el suc ja fa unes
dècades.

‘Dodie i els Dàlmates’
dóna el tret de sortida
d’una temporada més
plena de clàssics infantils
que mai. Enguany es podrà
veure l’estrena de ‘Els mú-
sics de Bremen’ i ‘La Venta-
focs’. A part del mític cicle
nadalenc d’‘Els Pastorets’,
de Folch i Torres. A més Jo-
ventut de la Faràndula farà
temproada al Teatre Polio-
rama de Barcelona la pro-
pera primavera amb l’èxit
‘El món màgic d’Oz’. ■
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L’Obra Social de Caixa Sabadell inaugura el nou edifici de les
cosidores amb una sala d’exposicions i un auditori de 388 localitats

Cristina Farrés
SABADELL

Aquest dissabte els sabade-
llencs van poder descobrir
tots els nous racons de
l’edifici que tanca el com-
plex modernista de Caixa
Sabadell, el nou auditori i
la sala d’exposicions que ja
acull una mostra de Biome-
tria, la ciència que estudia
els trets físics únics.
D’aquesta manera, l’Obra
Social de Caixa Sabadell
vol donar resposta a les ne-
cessitats culurals del segle
XXI, renovant un espai que
havia acollit a les cosidores
i alumnes de l’Escola Indus-
trial i, més recentment,
part de la biblioteca de l’en-
titat i magatzems.

“La cultura ha de ser una
qüestió central en la plani-
ficació de la vida col·lecti-
va”, va assegurar el conse-
ller de Cultura i Mitjans de
Comunicació, Joan Manuel
Tresserres, dimecres pas-

sat, el dia de la inauguració
oficial. Amb un pressupost
de 8,2 milions d’euros fi-
nançats per l’Obra Social de
l’entitat, l’estudi d’arquitec-
tes Bonell i Gil, amb la su-

pervisió acústica de l’estudi
Higini Arau, l’ha transfor-
mat en “un espai de troba-
da entre la cultura i la cièn-
cia que resulta una aposta
magnífica”, en paraules del

conseller.
La Coral Belles Arts va

ser l’encarregada d’estre-
nar el nou auditori amb un
recital el dia de la inaugra-
ció. Els propers que trepit-

jaran aquest escenari
seran els qui rebran un dels
36ns Premis Caixa Saba-
dell, uns guardons desti-
nats a projectes socials i
culturals impulsats per en-
titats sense ànims de lucre
amb una partida total d’un
milió d’euros. L’acte tindrà
lloc el proper dimecres, dia
4 de novembre.

Reforma al jardí
D’altra banda, aquesta re-
forma també ha servit per
millorar els jardins de la seu
central de l’entitat. Els nous
usuaris ja han pogut com-
provarelsarranjamentsque
s’hi han fet, millores sobre-
tot en alguns parterres i una
ampliació precisament pel
costat de l’edifici restaurat.

Segons el president de
Caixa Sabadell, Salvador
Soley, ara aquest espai és
“més ampli i més net per-
què pugui tornar a ser un
centre de trobada de mol-
tes famílies”. ■

La Coral Belles Arts va estrenar l’acústica del nou auditori de l’Obra Social ■ B. TIANA


