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En només cinc dies els ter-
rassencs han pogut conèi-
xer moltes disciplines re-
lacionades amb la dansa i
tota una sèrie d’especta-
cles que la barregen amb
altres gèneres escènics.
Les localitzacions estratè-
giques al centre de Terras-
sa i en llocs molt concorre-
guts: el raval de Montser-
rat, la plaça Vella, el parc
de Vallparadís, la plaça
Salvador Espriu i la del
Vapor Ventalló, entre al-
tres, ha permès complir,
sobretot el cap de setmana,
un dels objectius amb el
qual renaixia aquesta sise-
na edició de la mà del
CAET i amb el nom de
TNT Dansa: que la gent de
carrer conegués les diver-
ses tendències i que, al ma-
teix temps, pogués conèi-
xer la cada vegada més es-
treta relació amb altres gè-
neres com ara el teatre. De
fet, la intenció del festival
en aquesta nova etapa és
convertir-se en una plata-
forma de noves tendències
vinculades a la dansa.

El TNT Dansa d’aquest
any ha permès veure tam-
bé figures internacionals
com la companyia israe-
liana Kibbutz que va pre-
sentar l’espectacle Eko-
doom al Centre Cultural de
Caixa Terrassa o el premi
nacional de Dansa 2005,
Israel Galván al Teatre
Alegria. Diumenge es va
cloure el festival amb l’es-
trena a l’Estat de Hungry

ghosts de la companyia
Lost Dog, però ahir i avui
Nats Nuts encara farà re-
presentacions de l’espec-
tacle per a escoles anome-
nat Momentaris.

L’Ajuntament, a través
de la xarxa de biblioteques

públiques, també ha pro-
gramat 23 activitats fins al
22 de novembre relaciona-
des amb la dansa i que ja es
van iniciar el passat dia 2
incloses en del TNT Dan-
sa. Les activitats són per a
adults i també per a menuts

i inclouen tallers de dansa
del ventre, biodansa, coun-
try, break dance i explica-
cions de contes, a més de
xerrades i taules rodones
relacionades amb la dansa.
Totes les activitats es faran
a les biblioteques.

Terrassa tanca el festival TNT
Dansa amb èxit al carrer i estén
les activitats a les biblioteques

Fins al novembre s’organitzen 23 tallers, xerrades i contes per a adults i nens
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● La nova orientació que el Centre
d’Arts Escèniques de Terrassa
(CAET) ha donat a la sisena edició
del Festival Internacional de Dansa,

A dalt, l’espectacle Zootropo de la companyia Antigua&Barbuda al raval de Montserrat. A so-
ta un moment de l’actuació de la companyia Kibbutz al Centre Cultural./ ANNA ALEJO

rebatejat com a TNT Dansa, ha estat
un èxit de participació al carrer, se-
gons els organitzadors. La diversifi-
cació d’escenaris concentrats per les
places del centre i a Vallparadís, ha

permès un dels objectius del certa-
men: apropar més la dansa al públic.
Ara l’Ajuntament ho completa orga-
nitzant 23 activitats a les bibliote-
ques relacionades amb la dansa.

● L’exportaveu de CiU a
Sabadell i exregidor de Sa-
lut, el doctor Pere Obiols,
s’encarregarà de coordinar
les polítiques sociosanità-
ries de la ciutat i l’àrea
d’influència en virtut d’un
conveni acordat entre l’A-
juntament de Sabadell i el
Consorci Sanitari Parc
Taulí. Obiols té una trajec-
tòria professional de més
de 35 anys en el món de la
medicina i sis anys d’ex-
periència política en
aquest àmbit com a regi-
dor de Salut.

Segons l’alcalde de Sa-
badell, Manuel Bustos,
Obiols «ha tingut respon-
sabilitat política a l’Ajun-
tament i també com a pro-
fessional, i coneix les ne-
cessitats, els dèficits i el
que s’ha fet». «Hem estat
encertats en escollir una
persona que té coneixe-
ments, bona disposició i
confiança per part de tots».
Bustos ha argumentat la
necessitat d’aquest nou
càrrec perquè: «Estem en
un moment clau i per això
hem de reforçar la coope-

ració i la coordinació.»
«Durant massa temps els
serveis sanitaris a la co-
marca han tingut un dèficit
de manca d’inversió», ha
dit l’alcalde.

Entre les funcions d’O-
biols hi haurà la coordina-
ció institucional per la mi-
llora en la prestació dels
serveis sanitaris i la inter-
locució amb les diferents
administracions públiques
i les entitats del ram.
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L’exportaveu de CiU Pere
Obiols coordinarà la política

sanitària de Sabadell

Pere Obiols

«Em fa il·lusió el
càrrec perquè és
necessari en un
moment en què

la comarca
necessita més

recursos»

EL PROTAGONISTA

● La Generalitat destinarà
135.000 euros aquest 2008
per a la Ciutat de la Música
de Sabadell, un macropro-
jecte d’arts escèniques que
es vol aixecar a l’Eix Ma-
cià. L’aportació econòmi-
ca, una de les primeres,
s’emmarca en un conveni
que l’Ajuntament i el go-
vern català van signar el
2006, que establia les ba-
ses de la col·laboració en-

tre les dues administra-
cions en relació amb
aquest projecte.

El finançament del
complex musical, que in-
clourà un centre de pro-
ducció i difusió de referèn-
cia, un hotel i un aparca-
ment, és un dels fronts me-
nys desenvolupats fins ara.
En canvi, el més avançat
són els projectes bàsic i
executiu, encarregats al
gener al despatx d’arqui-

tectura de Carles Ferrater i
Ramon Sanàbria, guanya-
dors del concurs interna-
cional d’avantprojectes
sobre la Ciutat de la Músi-
ca convocat per la Diputa-
ció de Barcelona l’any
2003. A més, s’està treba-
llant en el que serà la for-
mació a distància i en el
pla d’estudis de la futura
escola d’òpera. Precisa-
ment, al juliol, les comis-
sions tècnica i ciutadana

del projecte ultimaven un
document de bases, ser-
veis i activitats per a la
Ciutat de la Música. Se-
gons fonts municipals,
fruit del debat «en el camp
polític, com també entre
els experts en la matèria i
en l’àmbit ciutadà», s’han
concretat «molt més» les
propostes inicials en l’a-
partat de formació, a més
dels canvis en l’Orquestra
Simfònica del Vallès i la

temporada d’òpera. L’ob-
jectiu és definir un nou
projecte artístic per a l’or-
questra, «que la faci evolu-
cionar cap a l’excel·lència
artística i que sigui econò-
micament viable».

Pel que fa al camp jurí-
dic, ara tant l’Ajuntament
com la Generalitat encara
estan reflexionant sobre el
model idoni per gestionar
el projecte, que podria ser
una fundació.

La Generalitat aportarà abans de tres mesos 135.000
euros per a la Ciutat de la Música de Sabadell
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� Sabadell tanca el debat de l’habitatge. Més d’una
cinquantena d’entitats van signar ahir el pacte local per a
l’habitatge en el marc del Consell de Ciutat. Es tanca així
el debat obert ara fa un any per l’alcalde, que va culminar
a finals de setembre amb l’aprovació del pla per part del
ple –CiU hi va votar en contra. / EMILI BELLA


