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A

quests dies ens hem fet un fart de sentir a parlar
de decepció, frustració, tristor... Sentiments, com
d’altres, molt vàlids per entendre que la sentència
judicial coneguda dilluns passat trenca tots els paràmetres
del que vindríem a anomenar normalitat. No per ser més
esperada -més després de les filtracions del cap de setmana-,
ha estat un cop complicat d’assimilar. I cal tirar d’una empatia
necessària per entendre aquesta barreja de sentiments que et
porta, per moments, a posar-te en la pell de l’altre. Fins i tot,
quan aquest altre no pensa com tu. Una sensació que aquí a
Sabadell és encara més viva després que l’anomenada ‘sentència del procés’ ha tocat de ben aprop a dos dels nostres
conciutadans: Carme Forcadell i
Jordi Cuixart.
Mentrestant,
Més enllà de parlar de justíl’escletxa entre
cies o d’injustícies, què sempre
és entrar en territoris perillosales parts es cada
ment desconeguts, nosaltres
cop més evident
ens preguntem per aspectes
més mundans. Per exemple,
preguntar si els dos anys de
presó preventiva han servit de res. O si el judici al Suprem ha
vingut a aclarir alguna cosa. I potser el més important, saber si
amb aquestes condemnes estem avui més a prop d’arribar a la
solució del conflicte del que ho estàvem fa una setmana. I no,
no ens enganyem, les respostes, sobretot en l’últim cas, són no
rotund. I aquí és on plora la criatura.
Les reaccions, majoritàriament pacífiques, tot i que no
totes, ja les hem vist. Però el més preocupant és no saber què
ens espera en el futur més immediat. I és que, mentre que
en aquest temps, per més que ens pesés en molts moments,
hem après a conviure amb una realitat confusa carregada
d’interessos creuats, el punt de trobada actual és un garbuix
de problemes que els polítics no han estat capaços de solucionar. Conflictes ens els quals, aquests mateixos polítics, ni
tan sols han sabut (volgut) arribar a acords per rebaixar les
tensions existents. I és més, problemes que, entre els uns i els
altres, ens han fet acabar envoltats de piròmans de tots els
colors que semblen realment encantats amb la seva funció
d’anar alimentant el foc a base d’anar-hi tirant benzina en
dosis no sempre del tot calculades. Sobretot per allò de les
posteriors conseqüències.
Mentrestant, l’escletxa entre les parts es cada cop més
evident. Les distàncies cada dia més irrecuperables. I la porta
de sortida del problema cada vegada més tancada, malgrat
sempre ens quedi allò de l’esperança, que diuen que és l’últim
que cal perdre. Persistirem, doncs.
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ACTUALITAT

El Taulí ja tracta pacients
de càncer d’ovari de
tota la comarca
La nova Unitat per al càncer d’ovari permet fer tractaments
més personalitzats i efectius, segons els oncòlegs

Seguí: “La cirurgia
del càncer d’ovari
és molt complexa,
es necessita
molt personal i
una dedicació
molt exclusiva”

KAREN MADRID
@KMADRID_RIBAS

E

l Taulí ja està consolidant
la nova Unitat Funcional
Multidisciplinària per al
càncer d’ovari, nascuda com a
contrapartida a la pèrdua del servei d’oncologia pediàtrica, el mes
de febrer passat. Malgrat portar
pocs mesos en marxa, ja tracta
pacients derivades de tota la comarca i està oferint un tractament
més personalitzat del que rebrien
en un hospital que no comptés
amb una unitat especialitzada. De
fet, l’oncòleg Miquel Àngel Seguí
ha assegurat en declaracions al
programa Al Matí de Ràdio Sabadell que haver convertit l’Hospital de Sabadell en un centre de
referència d’aquesta patologia els
ha permès fer un salt endavant:
“La cirurgia del càncer d’ovari és
molt complexa, es necessita molt
personal i una dedicació molt
exclusiva. Ja ens estan arribant
casos de tot el Vallès i estem en
un procés de consolidació”. En
aquest sentit, assegura que la collaboració entre el Taulí i els altres
centres de l’àrea de referència
s’ha intensificat i s’està avançant
en el tractament de les pacients.

Marisa Cots, una de les fundadores

En els casos de càncer de mama i ovari hereditaris, amb famílies on un grup important de dones
ha mort per aquesta malaltia, la cirurgia
juga un paper preventiu. Extirpar el pit i
els ovaris pot ser, en alguns casos, l’única
manera d’evitar la patologia. “És una decisió difícil, però moltes dones l’acaben prenent”, apunta Seguí.

de l’AMOH | Roger Benet

Apostar per la investigació
Tot i que els tractaments del càncer
d’ovari i de mama han millorat considerablement, encara hi ha molta
feina per fer. Per exemple, un tema
pendent és com actuar davant dels
càncers d’aquest tipus hereditaris.
Marisa Cots, una de les fundadores
de l’Associació Mama i Ovari Hereditari (AMOH), admet que cal apostar clarament per la investigació per

“tallar la cadena”. “Si tens l’opció de
fer la selecció embrionària, ja evitaries la malaltia als teus fills, però els
que ja en tenim, ens hem d’enfrontar a què tinguin la mutació. S’ha
d’avançar molt i hi ha grans professionals que posen tot de la seva part
per fer descobriments”, assenyala
Cots. En aquest sentit, una altra de
les afectades per càncer d’ovari hereditari, Noelia Galan, assegura que
fer front a aquesta diagnosi és molt
dur però “s’intenta afrontar de la
millor manera possible i confiant en
els metges”. Galan, atesa en la nova
Unitat Funcional Multidisciplinària per al càncer d’ovari es mostra
satisfeta del tractament rebut pels
seus professionals i confirma que el
seguiment és “completament personalitzat”.
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ACTUALITAT

Ràdio Sabadell impulsa
una cursa d’obstacles
contra el càncer
La iniciativa, coorganitzada amb We Run Sabadell, forma part de l’AMOH
Day per commemorar el Dia Mundial del Càncer de Mama

L’objectiu és
sensibilitzar la
ciutadania per poder
prevenir la malaltia,
així com fer un clam
a la investigació

KAREN MADRID
@KMADRID_RIBAS

S

abadell viurà per primer
cop el Dia Mundial del Càncer de Mama amb l’AMOH
Day, una iniciativa que durant el
cap de setmana del 19 i 20 d’octubre
oferirà un paquet d’activitats per
donar visibilitat al càncer de mama.
Entre les propostes de l’AMOH Day
hi ha la cursa coorganitzada per
Ràdio Sabadell i We Run Sabadell,
al Parc Catalunya i que oferirà dos
recorreguts; un amb obstacles i un
altre més llarg per a persones que
la vulguin fer corrent o caminant
tranquil·lament. L’objectiu és sen-

El Parc Catalunya serà l’escenari
de la primera cursa d’obstacles
de Sabadell | Roger Benet

sibilitzar la ciutadania per poder
prevenir la malaltia, així com fer un
clam a la investigació. El programa
d’actes de l’AMOH Day també inclou ponències de professionals sanitaris i pacients, dissabte, al Casal
Pere Quart.
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CIUTAT

Set sabadellencs a les
llistes per al 10-N
Sis dels candidats repeteixen, mentre que l’exalcalde Maties
Serracant debuta amb la CUP en unes eleccions generals

NÚRIA GARCÍA
@NGARCIAMATAS

S

et sabadellencs concorreran a les eleccions generals del pròxim 10 de
novembre, convocades per Pedro
Sánchez davant de la falta de suports per treure endavant la seva
investidura. Paco Aranda (PSC),
Joan Mena (ECP), Gabriel Rufián i Josep Domènec Meseguer
(ERC), Ramon García (Cs) i Eva
Prat (PP) repeteixen a les seves
respectives candidatures, mentre
que l’exalcalde de Sabadell i actual regidor de la Crida, Maties Serracant, s’estrena amb la CUP després que els anticapitalistes hagin

decidit presentar-se per primer
cop a uns comicis estatals.
En la majoria dels casos, els candidats repeteixen llocs respecte
de les eleccions del 28 d’abril. És
el cas del socialista Paco Aranda,
que tornarà a ser número sis per
Barcelona i del també exregidor
d’Esquerra Unida i Alternativa
a l’Ajuntament de Sabadell Joan
Mena, que de nou ocupa el lloc
cinc de la seva candidatura. El
millor posicionat en aquestes llistes és el republicà Gabriel Rufián,
que encapçalarà la candidatura
d’Esquerra després que el Tribunal Suprem hagi inhabilitat Oriol
Junqueras, condemnat a 13 anys
de presó per sedició. Juntament

comicis és Maties Serracant, que
debuta en uns comicis espanyols
com a número sis de la formació
liderada per Mireia Vehí.

El pròxim 10 de novembre tornarà a

amb Rufián, la llista republicana inclou un altre sabadellenc a
les seves files, Josep Domènec
Meseguer, que escala un lloc
respecte del 28-A i ara ocupa el
número dotze. A més d’ells dos,
també repeteix Eva Prat com a
número setze del Partit Popular,

haver eleccions al Congrés | Cedida

mentre que l’exregidor de Ciutadans Ramon García, que l’abril
passat ocupava la posició 22 per
Barcelona, va ara com a suplent
de la candidatura del partit taronja. La gran sorpresa d’aquests

56 col·legis electorals i 226
meses
Un total de 153.826 sabadellencs
estan cridats a les urnes. Podran
exercir el seu dret a vot en un dels
56 col·legis electorals, un menys
que en les últimes eleccions, que
hi haurà repartits arreu de la ciutat. Durant la jornada electoral,
s’hauran de constituir 226 meses
de les quals en formaran part poc
més de 2.000 sabadellencs que
aquest dimarts han estat triats a
través d’un sorteig.

Sabadellinformatiu | 18 de octubre de 2019 | 07

CIUTAT

11 i mig i
9 anys de
presó per
a Forcadell
i Cuixart

Manifestacions i
vaga, resposta a la
sentència del procés
La mobilització de dimarts a la nit davant de la comissaria de la Policia
Nacional acabava amb aldarulls entre la policia i els manifestants

Els líders independentistes

MIREIA SANS
@MIREIA_SANS

al Tribuna Superm | EFE

M.S.

L

a Intersindical CSC i la Intersindical Alternativa de
Catalunya han convocat per
aquest divendres una jornada de
vaga general “per denunciar la retallada de drets que han viscut els
treballadors en els darrers anys”,
però que es vincula directament
amb la sentència del judici del procés que condemna al govern català
i als activistes a penes d’entre 13 i
9 anys de presó. La jornada tanca
una setmana de reivindicacions
que arrencaven el mateix dilluns
en què es coneixia el veredicte del
Suprem amb diferents mobilitzacions ciutadanes. Els moments més
complicats es van viure dimarts a
la nit. La concentració va arrencar
de plaça Sant Roc i es va dirigir fins
a la comissaria de la Policia Nacional, a la Gran Via. I va ser en aquest
punt on es van viure moments de
tensió amb càrregues policials entorn de la Gran Via, del Parc Taulí
i dels carrers adjacents acabant
en una autèntica batalla campal
entre els manifestants i els cossos
policials. Segons Sanitaris per la
República, els incidents se saldaven amb una vintena de persones
ferides i un detingut. Precisament
el mateix dia, però a Barcelona, la
policia va detenir quatre persones,

L

Dimarts es van viure incidents

11.000 persones
es van concentrar
dilluns a plaça
Sant Roc en
contra la sentència

entre elles una veïna de Sabadell
que es troba en presó sense fiança.
Però aquesta no ha estat l’única reivindicació de la setmana.
Dilluns 11.000 persones es van
concentrar a plaça Sant Roc per
mostrar el seu rebuig a la decisió
judicial i 8.000 d’elles van participar d’una manifestació fins als
Jutjats de Sabadell. Dimecres,
uns 300 estudiants van tallar la
C58 al migdia, una protesta que

a la Gran Via | Roger Benet

va acabar amb càrregues policials
pel barri de Gràcia. Una afectació
viària que es va repetir a la nit, en
aquest cap amb 3.000 persones
convocades pels CDR. I dijous
arribava a Sabadell la Marxa per
la Llibertat provocant importants
complicacions de trànsit i la nit es
tancava amb una concentració de
suport a la Policia Nacional.

a sentència del judici
del procés condemna
a penes d’entre 13 i 9
anys de presó per sedició i, en
alguns casos malversació, als
líders i activistes independentistes, entre els quals dos sabadellencs. Carme Forcadell ha estat
condemnada a 11 anys i mig de
presó, mentre que en el cas de
Jordi Cuixart, la pena és de 9
anys, el mateix temps que Jordi
Sánchez. El Suprem també els
inhabilita de forma absoluta per
exercir qualsevol càrrec públic.
La pena més alta és per a l’exvicepresident Oriol Junqueras
que s’enfronta a 13 anys de presó i d’inhabilitació. Els mateixos
delictes s’atribueixen a Jordi
Turull, Raül Romeva i Dolors
Bassa i se’ls imposen 12 anys de
presó i inhabilitació per sedició
i malversació, mentre que Joaquim Forn i Josep Rull han estat
condemnats a 10 anys i 6 mesos
de presó i 10 d’inhabilitació.
D’altra banda, els exconsellers
Carles Mundó, Meritxell Borràs
i Santi Vila no entraran a presó,
però sí que hauran de pagar una
multa de 60.000 euros per desobediència.
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CIUTAT

Es lloga
l’edifici
històric de
la Fundació
Caixa
Sabadell

La UAB vol traslladar
el campus sabadellenc
a la Gran Via

La FCS aposta per
allotjar-hi serveis
administratius

La rectora Margarita Arboix també denuncia la manca de finançament

SERVEIS INFORMATIUS
@RADIOSABADELL
Es busca nou llogater per a
l’edifici històric de la FCS | S. I.

S.I.

L

a Fundació Caixa Sabadell (FCS) busca llogaters
per l’edifici modernista
del carrer Gràcia, després de la
marxa del BBVA al carrer Sant
Quirze. El lloguer de l’immoble
suposava el 40% del pressupost
anual de l’entitat. De moment,
la viabilitat econòmica per l’any
2020 està garantida, però necessiten inquilins per l’any següent.
La principal opció per la fundació és que l’espai sigui adquirit
per l’administració. “La idea és
que aquest espai es pugui utilitzar
per oferir serveis de la Generalitat
o l’Ajuntament”, ha explicat Joan
B. Casas al programa El Cafè de la
Ràdio. De moment, “la receptivitat és altíssima”. A part de la planta
baixa, la FCS també posa al mercat
el Saló Modernista del primer pis,
destinat a allotjar “esdeveniments
privats o actes institucionals que
necessitin un marc especial”. En
qualsevol cas, la venda de l’edifici
de Jeroni Martorell queda totalment descartada perquè “és una
joia del modernisme català que no
es pot quantificar”.

L

a Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) vol
traslladar el campus de
Sabadell, situat al carrer Bonavista del barri de Covadonga, a la
Gran Via. Així ho ha anunciat la
rectora, Margarita Arboix, a Ràdio Sabadell, just quan ja ha demanat una reunió amb l’Ajuntament per fer-ho possible: “Tenim
un projecte de sortir a la Gran Via
i portarem algunes propostes en
aquesta línia a l’alcaldessa”. En
aquest sentit, Arboix aposta per
traslladar la totalitat del campus
o diversificar-lo en immobles de
propietat municipal de l’eix de la
Gran Via per “donar-li visibilitat
i per integrar-lo molt més a la
ciutat”. “És un projecte estratègic
inclòs en el pla fins al 2030, que
preveu la integració de més títols
a Sabadell”, apunta la rectora.
Entre les noves titulacions n’hi ha
una de Gestió Esportiva i un títol
propi amb l’Hospital de Sabadell
sobre radiologia.
El creixement de titulacions
de la UAB s’està impulsant malgrat la delicada situació econòmica del centre, que comparteix
amb la resta d’universitats públiques arran de tenir l’aportació de la Generalitat congelada
des del 2011. Arboix denuncia

Actual ubicació del campus de la

El creixement
de titulacions
de la UAB s’està
impulsant malgrat
la delicada situació
econòmica
del centre

que la situació s’agreuja any rere
any, perquè creixen les despeses
de personal i el simple manteniment dels edificis i els consums
de llum i aigua és molt elevat.
“Amb l’aportació de la Generalitat no paguem ni les nòmines.
I necessitem inversions per renovar els laboratoris i biblioteques, així com les adequacions
dels edificis”, apunta la rectora.
En aquest sentit, assegura que si

UAB a Sabadell | Roger Benet

la situació encara no s’ha notat a
les aules, és perquè es traspassen recursos de la recerca a la
docència; situació que ha acabat
portant una pèrdua de competitivitat i de qualitat: “Tenim joves
talents dins de la casa o a Catalunya i podríem rebre talent de
fora que no ve perquè no som
competitius”, lamenta Arboix.
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Una diada bastonera
“pels presos polítics”
Els Bastoners de Sabadell canvien la programació de la diada “per l’excepcionalitat del moment”

SERVEIS INFORMATIUS
@RADIOSABADELL

D

emà tindrà lloc la XXII
Diada dels Bastoners
de Sabadell. A partir
de les 17 h arrencarà una cercavila amb els bastons sabadellencs i set colles convidades.
Posteriorment, cap a les 19.30
h, hi haurà parlaments a la plaça Doctor Robert, amb especial
protagonisme “pels detinguts
el 23-S i la resta de presos polítics”, detalla Rubèn Ramiro,
president de l’entitat. El concert
nocturn de l’Orquestra Mitjanit
s’ha anul·lat perquè “la situació no és gaire festiva” i s’ha
preferit fer danses tradicionals

En les darreres
10 jornades, el
Sabadell va segellar
el seu bitllet per a
la Copa de Fires

i punxadiscos. “No volem normalitzar la situació però també
creiem que ens hem de cuidar,
descansar i trobar l’equilibri per
continuar mobilitzats”, ha conclòs.
A més, aquest any els diners
dels records per les colles convidades es donaran a la recuperació de la Ribera d’Ebre.

Els Bastoners de Sabadell viuran
demà la seva diada | Roger Benet

Els Saballuts celebren
una Diada còmoda molt
marcada per les baixes
S. I.

E

ls Castellers de Sabadell
han celebrat la seva 26a
Diada amb una actuació
que ha estat molt condicionada
per la baixa, una setmana abans,
d’un dels seus castellers, l’Adrià
Gil. Aquesta baixa ha provocat

que els Saballuts hagin hagut de
fer canvis en el que és “un pis
delicat per nosaltres”, tal com
explica Bea Jiménez, cap de Colla dels Camises Verdes. Tot i
això, Jiménez fa una molt bona
valoració de la Diada. Per la cap
de colla, que avui hagin pogut
treballar de manera colla amb

la baixa de Gil, “ens demostra
que tenim marge i que estem
treballant a fons, no només per
portar el castell a plaça sinó de
fons”.
Els Saballuts van descarregar
amb solvència un 4 de 8, un 3 de
8 i un 5 de 7 de manera còmoda i
elegant.

Els Saballuts carregant el
4 de 8 | Roger Benet
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CULTURA

Sabadell, capital del
gènere negre
Les Dames del Crim organitzen la segona edició del Sabadell Negre
portant a la ciutat noms com Marc Pastor o Jordi Sierra i Fabra

Des de dimarts
i fins demà a
Sabadell s’hi
succeeixen un bon
grapat d’activitats

MIREIA SANS
@MIREIA_SANS

D

es de dimarts i fins demà a Sabadell s’hi succeeixen un bon grapat
d’activitats que reivindiquen el
gènere negre que acumula més de
70.000 préstecs a les biblioteques
de la ciutat. És en el marc de Sabadell Negre, la llar del crim literari que arriba, en aquesta segona
edició, “amb taules molt potents i
un increment de les entitats que
hi participaran”, assegura una de
les organitzadores, la Lídia Urrutia. Una proposta que arrenca “de
forma innocent” amb el club de
lectura.

Demà acaba la segona edició
del Sabadell Negre | P. D.

Entre les propostes que s’han
programat hi ha una taula rodona amb Jordi Sierra i Fabra, Marc
Pastor, Carles Bassa i Sebastià Benassar (dissabte 19h) o una tertúlia sobre la literatura en català de
gènere (diumenge 12:45h) o una
aproximació als clàssics d’Andrea
Camillieri (diumenge 19h).
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La Cenerentola
inaugura la
temporada del
cicle Òpera
Catalunya

Rah-Mon
Roma, 35 anys
d’animació infantil
L’animador sabadellenc
presenta el seu últim espectacle
el dissabte 19 a l’Estruch

Una temporada que anirà marcada per la
creació de la Fundació Òpera Catalunya

Rah-mon Roma als estudis

S. I.

R
Presentació de la temporada

SERVEIS INFORMATIUS
@RADIOSABADELL

E

l cicle Òpera Catalunya,
organitzat des de l’Associació d’Amics de l’Òpera de
Sabadell juntament amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, inaugura
el dimecres 23 d’octubre la seva
nova temporada amb un clàssic conegut pel gran públic: La Cenerentola, o com es coneix en català, La
Ventafocs. En aquesta ocasió però,
aquest conte creat per Daisy Fisher
és de carn i ossos i amb una banda sonora composta per Gioacchino Rossini l’any 1817. En aquesta
versió és Daniel Gil de Tejada qui
serà l’encarregat de dirigir-la i Pau
Monterde qui ha dirigit tot allò que

veurem dalt de l’escenari del Teatre de la Faràndula. Atenció, però,
que aquesta Ventafocs ve amb un
gir de guió adaptat a l’època de la
seva estrena: “Aquí no hi ha sabata.
Aquí és un braçalet, i el que s’ha de
trobar és la parella del braçalet. A
l’època quan es va fer no era de bon
to que una dona ensenyès el seu
peu nu en escena”, explica Jordi
Torrents, vicepresident de l’AAOS.
A Sabadell, La Cenerentola es podrà veure al Teatre de la Faràndula,
els dies 23, 25 i 27 d’octubre.
Seguidament, la següent obra
que es podrà gaudir a la ciutat és
La Traviata, un clàssic de Giuseppe Verdi aquest cop sota la direcció
musical de Xavier Puig. Aquesta
obra arribarà els dies 19, 21 i 23

de l’OSV a Barcelona | ACN

de febrer a Sabadell. Per tancar
el cicle, a finals del mes d’abril es
representarà el clàssic de William
Shakespeare Macbeth, versió operística del mateix Verdi.
L’AAOS i l’OSV afronten una
temporada que comportarà grans
canvis organitzatius en les dues entitats. D’aquí a poques setmanes es
crea la Fundació Òpera Catalunya,
una nova entitat, de caràcter privat
però amb ajuts de la Generalitat,
que agruparà sinergies i funcionament de l’Associació d’Amics de
l’Òpera de Sabadell i de la Simfònica. L’objectiu? Incrementar el
nombre d’amants de l’òpera a la
nostra ciutat i arreu del país.

ah-Mon Roma, sabadellenc, s’inicia l’any 1985
dins el món de l’animació infantil. El mateix Roma ha
explicat, en una entrevista al
programa Connectats, que la
seva passió per aquesta professió neix del món del lleure, on
ell mateix veia que “les cançons
canviaven la cara de la gent,
descobrien noves maneres de
relacionar-se. Es creava una
ànima al grup”.
A partir d’aquest moment,
Rah-Mon s’ha creat un nom dins
del món de l’animació amb diferents espectacles com El petit
Gest o TXOOF! Animació amb
jocs d’aigua.
Des de Xesco Boix fins al grup
Xiula, animadors infantils n’hi
ha hagut tota la vida. Així doncs
perquè és especial Rah-Mon?
Ell mateix explica en aquesta
mateixa entrevista que, gràcies

de Ràdio Sabadell | PD

als viatges que ha realitzat per tot
el món, ha sigut capaç d’aportar
instrumentalització en un art que
estava dominat per cantautors.
També ha aportat repertori d’arreu del món, com per exemple,
el seu espectacle AKWABA, Cançons i contes africans.
El pròxim 19 d’octubre Rah-

Rah-Mon s’ha creat
un nom dins del
món de l’animació
amb diferents
espectacles com El
petit Gest o TXOOF!
Mon Roma presenta el seu últim
espectacle, l’anomenat 35 anys
d’animació al Pati de l’Estruch
de Sabadell.
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DE

ROGER BENET (@ROGERBR21)
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AGENDA

OCTUBRE 2019

Kedades per teixir.
Cada divendres a
les 17.30h. Biblioteca
de La Serra

Activitats Espai Natura
Fundació Sabadell
1859. Diumenges
(excepte agost).
Masia de Can Deu

El Modernisme i les
Flors. De la natura
a l’arquitectura.
Exposició. Fins al 8
de desembre. Museu
d’Història de Sabadell

Llorenç Balsach i Grau
(1922-1993). Industrial,
pintor, col.leccionista.
Exposició. Fins al 23 de
febrer del 2020. Museu
d’Art de Sabadell

“1936. Cartells
de Festa Major a
Sabadell. 1939”.
Exposició. Fins al 27
d’octubre. Museu
d’Art de Sabadell

Biodansa. Taller. Fins
al 29 de novembre.
Antic Mercat de Sant
Joan. Centre d’activitats
per a la Gent Gran.

La Castanyera. Titelles. Fins
el 27 d’octubre. Dissabtes
a les 18h i diumenges a
les 12h. Teatre Arlequí

La bona doctora.
Teatre. 19 i 26
d’octubre a les
21h. Espai d’Arts
Escèniques
Songi kune

Ballades de sardanes.
Sabadell Sardanista. 20
d’octubre a les 11:30h.
Plaça Doctor Robert

La vi(d)a de la butxaca.
La gran aventura
dels ‘Bolsilibros’ de
la Bruguera (19461986). Exposició. Fins
al 29 de març. Espai
Cultura Sabadell

Oliver, el noi de
l’orfenat. Dissabte 26
a les 19h i diumenge 27
a les 11:30h i a les 18h.
Teatre Sant Vicenç

Rah-mon Roma, 35
anys d’animació.
Dissabte 19
d’octubre a les
16.30h. L’Estruch
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El repte de mantenir-se
a la zona noble
El Sabadell, que diumenge rep l’Espanyol B a la Nova Creu
Alta, suma set jornades consecutives sense perdre

ADRIÁN ARROYO
@ADRIAN_ARROYO

E

ls números del Centre
d’Esports en aquest inici
de temporada estan sent
esperançadors. Després de dos
mesos de lliga l’equip és quart,
ocupant l’última plaça que dóna accés a la promoció d’ascens.
Els homes d’Antonio Hidalgo fa
set jornades que no paeixen una
derrota i fora de casa acumulen
unes estadístiques espectaculars,
amb tres victòries i un empat en
els quatre desplaçaments fets fins
ara. “El Sabadell té una afició immensa i els hem de dedicar vic-

Aleix Coch
reapareix 10
mesos després en
un onze titular
El tarragoní va sortir d’inici
a Llagostera rendint a gran
nivell i oblidant definitivament
la greu lesió patida

Pinya arlequinada després del gol
d’Édgar a Llagostera | Críspulo Díaz

tòries també a casa, però ara no
hem de pensar en consolidar-nos
a dalt, sinó en el pròxim partit i
prou”, ha demanat Édgar Hernández. El davanter té la millor
ràtio de gols per minuts jugats
de la plantilla, anotant una diana
cada 141 minuts. El gavanenc ha
fet els mateixos dos gols que en
tota la lliga passada, i els dos han
arribat a pilota aturada, contra
l’Atlético Levante de penal i dissabte passat al Municipal de Llagostera de falta directa. Diumenge (17.30h) qui posarà a prova la
ratxa arlequinada serà l’Espanyol
B, en el primer dels dos duels seguits contra filials barcelonins.

A.A.

“V

aig parlar amb
ell perquè estava
frustrat i ha sabut
tenir paciència”, ha destacat l’entrenador del Sabadell, Antonio
Hidalgo, del seu central, Aleix
Coch, després del seu debut com a
titular enguany. El defensa feia 10
mesos que no apareixia en la foto
d’un onze titular arlequinat en lliga i a Llagostera ho va fer, jugant
de forma imperial i passant pàgina definitivament al trencament
dels encreuats patit el dia de Reis.
“M’estic impregnant de tot el que
transmet l’entrenador”, explica un

Coch no jugava un partit sencer

Aleix Coch que en aquest inici de
campionat ha tingut durant dos
mesos molèsties derivades de la
recuperació “que eren ximpleries
però no deixaven estar al nivell
òptim”. Curiosament, l’àrbitre del

des del 22 de desembre del 2018
al camp de l’Ejea | Roger Benet

retorn a l’onze, Carbonell Hernández, era el mateix que al partit en
el qual es va lesionar.
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Sabadell i Mercantil reviuen
el derbi de Nacional quatre
temporades després
Situació desigual després de set jornades: el Centre d’Esports és el
millor juvenil ‘A’ del grup i els mercantilistes arriben en descens

Els de Miki Lladó
avantatgen en
vuit punts als de
Carlos López

PAU VITURI
@PAUVITURI

O

límpia es prepara per
viure dissabte (17h) el
primer derbi del curs a
Lliga Nacional Juvenil. El Sabadell i el Mercantil, després de la
muntanya russa dels últims anys
amb ascensos i descensos, es retroben quatre temporades després a la segona màxima categoria del futbol formatiu. Un derbi
de contrastos. Els de Miki Lladó
són cinquens amb 14 punts i, ara
mateix, serien el primer equip que
pujaria a Divisió d’Honor com
a millor juvenil ‘A’. “Encara no
hem presentat candidatura”, diu

El Futsal Pia
es torna a
il·lusionar amb
la Copa del Rei
El conjunt dirigit per Pedro Donoso
s’imposa a Pallejà i accedeix a la
següent ronda de la competició

Ràdio Sabadell va reunir els
dos tècnics abans del derbi
de demà | Roger Benet

el tècnic del Centre d’Esports tot
rebaixant l’eufòria. Els de Carlos
López, per la seva part, no carburen després d’una pretemporada
immaculada. Són quinzens amb
només sis punts i quatre gols a favor. “El que més em preocupa és
l’aspecte mental dels jugadors”,
admet l’entrenador del Mercantil.
Les cartes estan sobre la taula, però és un derbi i pot passar de tot.

SERGI PARK
@SERGIPARKV

L

’Escola Pia ha passat ronda
a la Copa del Rei de futbol sala. Els escolapis van
sortir vencedors de l’esbojarrada
eliminatòria a Pallejà (entrenat
per l’ex del Club Diego Blanco)
gràcies a un gol de Santi Sardà a
les acaballes de la pròrroga, que va
posar el 3-4 final. Gairebé sobre la
botzina, el també director esportiu de la secció va donar el passi
a la pròxima ronda, que tindrà
lloc el mes que ve contra un con-

Alegria dels escolapis al

junt de Segona Divisió. En aquest
cas, l’eliminatòria, també a partit
únic, es disputarà al carrer Garcilaso. Els homes de Pedro Donoso
buscaran repetir gestes com la de
fa un parell de temporades en la

vestidor | Futsal Pia

mateixa competició, quan va poder enfrontar-se a tot un Barça; o
la final a quatre de Copa Catalunya
de l’any passat.
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El futbol africà, una
història indomable escrita
per Alberto Edjogo
El comentarista sabadellenc fa el salt a la literatura per dibuixar
un retrat de la societat africana a través de la pilota

ADRIÁN ARROYO
@ADRIAN_ARROYO

L

’exfutbolista sabadellenc i
analista televisiu, Alberto
Edjogo-Owono, s’ha estrenat com a escriptor amb Indomable, un quadern en el qual repassa
històries del continent d’origen
de la seva família:
-D’on sorgeix Indomable?
Sempre m’ha agradat escriure.
Vaig començar un llibre de vivències, però la meva carrera no va
ser gran cosa, així que vaig aprofitar les històries amb Guinea
Equatorial per fer-ne un de futbol
africà. He buscat les grans gestes
i tragèdies d’allà: el Camerun de
Milla, la Nigèria dels 90, Ghana
el 2010, Drogba, Eto’o, Weah...

Ha estat un bon psicòleg, un oasi
per descansar la ment del que faig
cada dia.
-El llibre no només és futbol.
També història, geopolítica,
economia...
No és pedagògic, però sí que vol
ensenyar el continent des d’un altre punt de vista. Aquí tot es mira
de dalt avall i el llibre mostra la
visió africana del món aprofitant
el futbol per explicar històries.
Em bull la sang quan la gent no
sap situar Guinea Equatorial o
dubta si Sudan és Àfrica o Àsia.
-El pròleg és de Kanouté i
parla de ser responsable amb
les arrels.
És la famosa trucada d’Àfrica. Ell
estava a la prellista de França per

Edjogo explicant les interioritats

“L’essència del
poble africà és
aixecar-se després
de ser colpejat”

a l’Eurocopa i va decidir anar amb
Mali. Jugava al Tottenham i el més
fàcil hauria estat esperar, però creia que havia de fer el camí invers.
L’Àfrica sempre ha estat espoliada
i els que som originaris d’allà hem
de tornar una part de tot allò.
Presentació d’Indomable a Barcelona
amb el sabadellenc Axel Torres, Aitor
Lagunas i Tommy N’Kono | Panenka

-Comences amb Mandela.
És molt potent i ajuda a entendre

per què a Sudàfrica un negre no
podia banyar-se a la mateixa platja que un blanc. Va ser a la presó
per fortificar els drets humans i
després va utilitzar la pilota per
oblidar les diferències de races.
-Guinea Equatorial tampoc
podia faltar.
Hi ha molt dels Juvenal, Epitié,
Bodipo o Benjamín, que van passar per malalties, morts de presidents, conflictes territorials... als
viatges amb la selecció.
-Quin capítol destacaries?
Pell de gallina amb el de Zàmbia. A Seül’88 van golejar 4-0

del seu llibre al programa
Hotel Suís | A. A.

Itàlia, però gairebé tot l’equip
va morir en un accident aeri.
Els tres que jugaven a Europa
anaven directes i es van salvar.
Podrien haver dit fins aquí, però
Kalusha Bwalya, que havia fet
un hat-trick als italians, va decidir seguir com a jugador i més
tard president de la federació.
És l’essència del poble africà,
colpejat però sempre aixecantse. Ens hem de treure l’estigma
de victimisme i tirar endavant
no veient els problemes com
obstacles.
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Blanchart, entre el somni de Kona i
la possible retirada de la competició
El triatleta sabadellenc, cinquè a l’Ironman de Barcelona, assegura que
“si hagués fet podi” hagués deixat probablement la vida professional

Blanchart: “si
hagués fet
podi a Calella,
probablement
hagués deixat la
vida professional”

SERGI PARK
@SERGIPARKV

N

i tan sols igualar la seva
marca en un Ironman,
les vuit hores i dos minuts, ha servit a Miquel Blanchart
classificar-se per al Mundial de
Kona de l’any 2020. El bitllet cap
a Hawaii surt molt car. Només hi
ha una plaça per prova i va a parar
a mans del vencedor. A l’Ironman
de Barcelona, a Calella, i tot i un
gran registre, només va poder ser
cinquè. És per això que el sabadellenc ha replantejat un canvi
d’estratègia: anar a una prova en
un altre continent on no hi siguin
els millors. Una decisió, però, que
ha de ser ben meditada pel seu alt

Blanchart es troba decidint el
seu futur esportiu | Cedida

cost econòmic i d’aclimatar-se.
És el que sembla pel que optarà
Blanchart, tot i que pel seu cap ja
ronda la possibilitat de retirar-se.
En el programa Tretze va declarar: “Si hagués fet podi a Calella,
probablement hagués deixat la vida professional”. No va ser així i
l’opció de Kona segueix bategant.
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La nova pell de
David de la Cruz
El ciclista sabadellenc signa amb l’UAE Team Emirates
i tanca una etapa de dos anys al Team INEOS

Sergi Giralt,
vuitè al Ral·li de
Portugal Històric
El copilot sabadellenc va millorar
tres posicions respecte l’any passat

De la Cruz estrenarà nou equip la

PAU VITURI
@PAUVITURI

D

avid de la Cruz es troba actualment a la Xina participant al Tour
de Guangxi, l’última cita del calendari UCI World Tour que fa
amb els colors del Team INEOS.
A partir de l’1 de gener del 2020,
el ciclista de Campoamor lluirà el
mallot de l’UAE Team Emirates.
De la Cruz s’ha compromès per
dues temporades amb l’equip de
l’orient mitjà després de tancar
un altre període de dos anys amb
l’anteriorment conegut com a Team Sky. Un cicle que va començar
amb llums —victòria d’etapa a la
París-Niça 2018 i a la contrarellotge de la Ruta del Sol— i que
ha acabat amb ombres, amb especial menció al controvertit episodi d’inclusió a última hora a La

De la Cruz: “No
només es tracta
del projecte, també
de la cabuda”

Vuelta en substitució del francès
Kenny Elissonde. “Tothom vol
anar a aquest equip però no ha
estat el que jo esperava i no he
acabat d’encaixar en la seva filosofia”, assegurava el ciclista sabadellenc a Ràdio Sabadell.
Als seus 30 anys, De la Cruz
buscarà impulsar novament la
seva carrera després d’una campanya que també ha estat marcada per les lesions. A l’UAE Team
Emirates, es trobarà amb estrelles emergents de la talla de l’eslovè Tadej Pogačar, mallot blanc
i una de les grans sensacions de

pròxima temporada | Cedida

la darrera Vuelta a Espanya, o
els italians Davide Formolo i
Fabio Aru. “No només es tracta
del projecte, també de la cabuda
que tens tu en aquest projecte. A
l’Sky/INEOS em vaig fixar més
en el projecte que en la cabuda i aquest cop he mirat més el
meu paper i si puc ser un corredor important en aquest espai”,
explicava el de Campoamor, tot
admetent que també havia tingut
propostes del Movistar o el Cofidis. La idea inicial de De la Cruz
serà tenir un paper protagonista
a cites d’una setmana com la Itzulia o la mateixa París-Niça, i
formar part dels vuit seleccionats
de l’equip de Joxean ‘Matxín’,
amb qui va coincidir al QuickStep, per a la pròxima Vuelta a
Espanya.

Giralt va tornar a copilotar el

SERGI PARK
@SERGIPARKV

S

ergi Giralt ja descansa
a casa després de participar durant bona part
de la setmana passada al Ral·li
de Portugal Històric, una de les
grans cites de la temporada en
el món del motor i, concretament, en el dels cotxes d’època.
El copilot sabadellenc, donant
les indicacions a David Nogareda, va finalitzar vuitè, millorant
així en tres posicions el resultat
de l’any anterior. Tot i acabar en
el Top-10 entre els gairebé 90
cotxes que participaven, Giralt
va arribar a situar el Porsche 911
Carrera en cinquena plaça. Dues
errades de navegació, no obstant
això, van fer que caiguessin a la
classificació. Al final es van recuperar guanyant els dos trams

cotxe de Nogareda | Oficial

més prestigiosos del ral·li, els de
Sintra. El Ral·li de Portugal Històric és una de les dues proves
marcades en vermell en el calen-

Giralt i Nogareda
van arribar a
situar-se cinquens
dari internacional de Giralt. L’altra arribarà en poc més de tres
mesos: el Ral·li de Montecarlo.
Abans, la seva pròxima cita serà
el Clàssic Comtat de Cerdanya,
un ral·li que ja va guanyar l’any
anterior fent parella amb Juan
Pedro Garcia en l’Autobianchi. Se
celebrarà aquest cap de setmana i
tancarà l’anomenat Critèrium Regularitat Pirineus.
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Jordi Montalbo, un
sabadellenc a Betevé
El periodista esportiu repassa la seva trajectòria fins a arribar a ser la
veu dels esports els caps de setmana a la televisió de Barcelona

PAU DURAN
@PAUDURANIDEHARO

E

ls caps de setmana de Betevé, la veu dels esports
és en Jordi Montalbo,
un sabadellenc que va començar
fent pràctiques a la ràdio del mateix grup i ha arribat fins on és
ara. Montalbo va explicar al programa Connectats de Ràdio Sabadell amb quina filosofia treballen al seu equip: “Podem estar a
una final de Champions i l’endemà a un campionat de petanca de
barri”. De petit, jugava a gravarse narrant partits amb un aparell

Montalbo als estudis de
Ràdio Sabadell | PD

registrador del seu pare, i ara diu
que “el que més m’apassiona són
les retransmissions, perquè el
que tu hauràs d’explicar, no ho
pots preveure”. A més, creu que
“els camps de futbol són un ecosistema increïble”. Cal afegir el
valor que en Jordi, en els programes que fa, no té ‘teleprompter’
per llegir.
A banda dels esports, té més
idees. Li agradaria “fer un reality
amb els districtes de Barcelona de
petanca”. És de la broma, per això
als seus programes no hi falta mai
una dosi d’humor. Però també li
ha tocat narrar la realitat en dies

De petit jugava a
gravar-se narrant
partits amb un
aparell registrador
del seu pare
com l’1 d’octubre, una jornada en
què va passar moltes hores tancat
al plató rebent informació, mirant
les xarxes i explicant-ho per televisió. La cavalcada dels Reis, amb
els nens, és una altra de les seves
passions, i un bon record en la seva trajectòria.
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Parlem de Sexe?
Empoderament
femení i sexualitat

BATECS

Viu el Rodal amb
la UES: El riu Tort
LLUÍS FERNÀNDEZ LÓPEZ, MEMBRE DE LA
@UESABADELL

LAURA CLOTET, METGE DE FAMÍLIA,
@CLOTETSEXOLOGIA

A

TERAPEUTA I SEXÒLOGA

lguns tallers i xerrades que amb el
títol d’empoderament femení en un context
d’una suposada formació sexual, acaben oferint joguines
sexuals com a complement
quasi necessari a aquest empoderament, i a mi em posa
els pèls de punta aquesta associació. No ens podem empoderar des del discurs que no ens cal un ‘penis’ i sí un
vibrador o succionador.
Definiria l’empoderament sexual com la capacitat per decidir de forma lliure, amb
qui, quan, on, com, i amb quines eines o pràctiques vols tenir relacions afectivosexuals.
Empoderar ha de servir per conèixer les necessitats, gustos, límits, habilitats pròpies i fer-ho servir a favor nostre. Són eines per saber identificar si una relació és o
no saludable, saber com posar límits i fer-los complir, saber demanar el que volem
de forma assertiva i no violenta, saber dir que no i acceptar un no sense sentir-nos
malament per fer-ho, no deixar que passi res que no vulguem que passi per una falsa
creença que cal pensar més en les necessitats de l’altre que en les nostres... Empoderar és triar el camí que ens porta al nostre plaer de forma tranquil·la.
Una relació sexual, requereix una relació personal. Quan assolim una relació des
de la igualtat i en la que la comunicació sigui fluïda i empàtica, ja sigui amb algú que
coneixem fa 10 minuts com amb algú que coneixem fa 10 anys, podem esperar que la
sexualitat també estigui alineada amb aquesta confiança i respecte.
La nostra sexualitat serà bona si tenim confiança en nosaltres mateixes, si sabem
el que volem i ens donem permís per gaudir sense autojutjar-nos. A partir d’aquí
decidim si volem compartir o no aquesta sexualitat. Si la volem compartir ha de ser
des de la igualtat, la confiança i el respecte. Escoltant les nostres necessitats i gustos,
demanant-ho amb naturalitat, escoltant també les altres persones amb qui vulguem
compartir i arribant a una pràctica satisfactòria per totes les parts. Si en aquest joc
sigui individual o compartit incloem joguines ha de ser com un complement a la nostra imaginació, al nostre cos i a les nostres practiques. No com a substitució de res.

SECCIÓ HISTÒRIA

UES

E

l riu de Sabadell és el Ripoll, evidentment. Però, sabíeu que tenim dos rius
més que també passen pel nostre terme? I, sabíeu que els dos tenen el nom
d’una sola síl·laba? I que els dos nom defineixen el seu tarannà?
Segur que ja ho deveu haver endevinat: el riu Sec i el riu Tort.
Parlem d’aquest últim. El riu Tort és un afluent per l’esquerra del Ripoll. Es veu
fàcilment si ens col·loquem dalt del pont de la Salut, mirant aigües amunt, perquè just
allà, davant nostre, és on es troben tots dos.
El riu Tort neix molt a prop del cementiri de Castellar del Vallès, passa per terres
de les masies de Puigverd, Can Casamada i Can Torrents i dins del terme de Sabadell
per les de Can Vilar i la de la Torre del Canonge Barata. Encara, abans de trobar el
Ripoll, banya els peus del Turó d’Arraona.
No hi ha dubte que el curs del riu Tort no és gaire recte, però la seva part més baixa
era força més torta encara, fins als anys 1960, ja que feia un gran volta que es coneixia
pel meandre del Toixó, just a l’indret de la fàbrica Ricard.
Us suggereixo un itinerari per poder observar de prop el riu Tort. Podeu sortir
de la torre de l’Aigua, baixar per les escales de Cal Vilarrúbies, en direcció a la Salut
i trencar pel carrer de l’esquerra, abans del pont, baixar cap al molí d’en Torrella i al
riu, travessar-lo i després en comptes de seguir el camí del Ripoll, seguir el camí de la
dreta, en direcció a la Salut. El pontet que hi ha allà mateix és el del riu Tort. Després
seguiu el camí. A la dreta us quedaran les cases del Raval d’En Bastida. A la cruïlla
seguiu cap a l’esquerra. L’ampla pista de terra us portarà fins dalt on trobareu el camí
de Togores i de la Torre del Canonge. Un cop a aquesta masia podreu baixar fins al riu
Tort de nou i seguint-lo per baix fins que arribareu de nou al pont de la Salut.

COORDINADORA DELS ‘BATECS’: RAQUEL GARCÍA. @RAQUELPETITA

Sabadellinformatiu | 18 de octubre de 2019 | 23

BATECS

L’obesitat infantil en el
nostre entorn, la nostra
cultura gastronòmica!
LAIA ROVIRA, DIETISTA-NUTRICIONISTA DE
MOVIMENT NAT
@LAIAROVIRA_DN @MOVIMENTNAT

E

ls índexs de sobrepès i obesitat en
el nostre entorn són alarmants. És
un problema real de salut pública
a tot el món, una pandèmia (ja es defineix
com la verdadera pandèmia del segle XXI).
L’Organització Mundial de la Salut
(OMS) ens diu que l’any 2016 més de 1.900
milions d’adults de tot el món patien de sobrepès i més de 650 milions d’obesitat. Es
calcula que cada any almenys 2,8 milions

de persones moren a causa d’això. El més
alarmant és que la prevalença d’obesitat
s’ha gairebé triplicat entre els anys 1975 i
2016. I si ja ens fa posar els pèls de punta
que s’hagi multiplicat per 3 en l’àmbit global, en aquest mateix període de 40 anys,
l’obesitat infantil s’ha multiplicat per 10.
En el nostre entorn, el creixement en el nombre de persones amb sobrepès i obesitat també
és alarmant, amb aproximadament 3 milions
de nous casos per dècada i amb un 30-40% dels
petits del nostre país amb excés de pes.
Els números parlen per si sols. L’obesitat infantil és un problema real i hem de

remar tots en la mateixa direcció per tal
de solucionar-ho i, encara més important,
per tal de prevenir-ho.
Hem de tenir en compte que molts
nens creixen actualment en un entorn que
afavoreix l’augment de pes i l’obesitat. Per
això, cap intervenció per si mateixa pot
frenar la creixent epidèmia d’obesitat, la
lluita contra l’obesitat infantil al nostre
entorn ha de ser un treball en equip: fa-

mílies, professionals de la salut, agents de
salut pública, docents, major regulació de
la publicitat, etc.
Amb totes aquestes dades, és urgent
actuar. La seva associació amb altres malalties, tant en la infància com en la vida
adulta, així com la seva elevada prevalença fan que sigui imprescindible intervenir
quan abans per aconseguir una major fidelització a l’alimentació saludable.

Hipàtia d’Alexandria, la
darrera astrònoma clàssica
ALBERT MORRAL, DIRECTOR
CIENTÍFIC DE L’AGRUPACIÓ
ASTRONÒMICA SABADELL
@ASTROSABADELL

A

ctualment hi ha moltes dones astrònomes
estudiant l’Univers,
però això no ha estat sempre
així. Durant segles a les dones
no se’ls permetia estudiar. Tot

i això, de tant en tant va haver-hi
alguna dona que, ja fos per lliure o ajudant al seu marit o al seu
pare es va convertir en una gran
estudiosa del Cosmos. Una de les
primeres astrònomes conegudes
és Hipàtia d’Alexandria, almenys
és la primera de la qual en tenim
un coneixement raonablement
segur i detallat. Va néixer a mitjans del segle IV, de la nostra era,

i va morir a principis del segle V.
I va tenir la sort de néixer en la
capital mundial de la cultura de
l’època: la ciutat d’Alexandria, a
Egipte. Allí s’havia acumulat tot el
saber de l’època en diversos centres molt importants, sobretot en
la seva famosa biblioteca. De fet
Hipàtia no era només astrònoma,
els seus estudis abraçaven moltes
més branques del saber, era una

filòsofa completa. Però va destacar en astronomia i matemàtiques. Sembla que el seu pare va
ser l’astrònom Teó, per tant l’astronomia ja la tenia a casa.

No es coneix molt la seva vida ni la seva obra, però se sap
que va escriure tractats sobre
matemàtiques i sobre astronomia, va millorar instruments
astronòmics com l’astrolabi; i
sabem que va ser una mestra
carismàtica que va deixar empremta en els seus deixebles.
El final de la seva vida va ser
molt tràgic, ja que va morir assassinada, linxada per una turba
de cristians. Ella era pagana i
en aquella època el cristianisme
s’anava imposant no sempre amb
mètodes pacífics. No cal dir que a
partir d’aleshores, amb la pujada
del cristianisme, no trobem cap
més dona astrònoma ni científica
fins molts segles després.

