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FLAIXOS

•

Montse Barden presenta 'El amor no duele'

La sabadellenca Montser Barderi va presentar dilluns la seva
nova obra 'El amor no duele'. Un llibre que pretén ser: «Un
manual per donar-li sentit a la vida, més enllá del amor dirigit
a persones atrapades en una relació sense sentit». En la
presentació, la va acompanyar la doctora Anna Pujadas.
•
Jornada de portes
obertes al Sincrotró Alba
Aquest dissabte, des de
les 9 del matí, i fins a les
7 de la tarda, el Sincrotró
Alba obrirá les seves
portes ais visitants. La
iniciativa ha estat tot un
éxit i l'interés suscitat
ha fet exhaurir les 2.760
entrades disponibles.
Durant la visita, la cinquena
Alba Open Day, ofereix la
possibilitat d'escoltar de
primera má les explicacions
deis científics i técnics
del Sincrotró. Descriuran
qué és i per a qué serveix
al voltant d'un circuit
que permet veure per
on passen els electrons,
contemplar una secció
del túnel d'acceleradors
o conéixer de primera
má les caracterfstiques
d'aquesta instal-lació
científica. També hi haurá
conferéncies i jocs per ais
més petits.
•
Activitats familiars
a la Festa Major CentreMercat
Des de divendres, i fins

al diumenge, se celebra la
Festa Major Centre-Mercat.
Tres dies d'activitats dirigides
a tota la familia. Ahir es va
donar el tret de sortida amb
el pregó, el sopar de Festa
Major i el ball, a cárrec del
Grup Palau. Avui durant
el matí i la tarda hi haurá
espectacles tradicionals de
puntaires i bastoners, jocs
infantils i balls. A les 14h hi
haurá una paellada popular.
Diumenge, el protagonisme
será a la festa de l'escuma.
Per la tarda es podrá gaudir
d'una gran varietat de balls.
Les havaneres i rom cremat
tancaran la festa (20h). Totes
les activitats són a la plaga
Vallés.
•
La Serra d'en Camaró
celebra la seva Festa Major
Després del pregó, el
llangament de coet i
l'espectacle inaugural, la
Festa Major de la Serra
d'en Camaró está de festa.
Aquest matí el tomeig de
petanca ha obert la jornada.
D ' l l a 13h els nens serán
els protagonistes amb
l'espectacle infantil 'Somnis'
i amb la festa de l'escuma

•

Un espectacular incendi al carrer Ribot i Serra socarrima tres contenidors

L'incident es va produir dijous a mitja tarda. Els veíns van ser alertats per una gran fumera
i van avisar la Policía Municipal, els Mossos d'Esquadra i els Bombers. Tot i aixó, no s'han
hagut de lamentar ferits. La rápida actuació deis Bombers va evitar que el foc s'estengués
més enllá reduint l'incendi ais tres contenidors, que van quedar totalment desintegrats.
(pl. Magdalena de Calonge).
També hi haurá berenar
infantil i gimcana de jocs, per
la tarda. A la nit (22.30h) será
el Gran Ball de Festa Major,
també a la plaga Magdalena
de Calonge, escenari de
totes les activitat de la
festa. Diumenge hi haurá
inflables, sardanes i actuació
de la Tuna Sabadellense.
La cloenda arribará amb les
havaneres (19.30h) i amb el
castell de focs.
•
Campoamor es vesteix
de festa aquest cap de
setmana
La plaga Picasso será
l'epicentre de la Fésta Major
de Campoamor. El tret de
sortida será dissabte amb
el 'chupinazo' (9.30h) i amb
la xocolatada popular (lOh).
També hi haurá activitats
infantils i una festa de
l'escuma (13h). La tarda
será per ais adults amb ball,
concert i actuació del Grupo
Rociero (19h) i correfocs
(22.30). Diumenge el
campionat de Petanca (9h) i
els tallers infantils ompliran
el matí. Durant la tarda hi
haurá festivals de playback,

exhibició de gimnástica
rítmica i Havaneres i rom
cremat. La festa es tancará
amb un espectacle pirotécnic
(22.30h) al camp de fútbol,
al costat del mercat de
Campoamor.
•
El 3 6 e premi BBVA Sant
Joan es coneixerá dilluns
El prestigiós premi de
literatura catalana anunciará
dilluns el guanyador de la 36a
edició. Es fará en un acte
solemne al Saló Modernista
de la Fundació Antiga Caixa
Sabadell 1859 (Grácia, 17) a
les 19-30h. Carme Forcadell,
presidenta del Parlament de
Catalunya presidirá l'acte. La
jornada s'amenitzará música,
textos, cangons i poemes
d'autors mallorquins d'ahir
i d'avui i amb un refrigeri al
jardíde l'Espai Cultura de la
Fundació Sabadell 1859 amb
l'actuació de l'Amici Band
Trio.
•
Primer diccionari
sabadellenc-angles
L'académia d'anglés What's
Up! de Sabadell ha editat el
primer diccionari sabadellencanglés. L'objectiu, explica

I'empresa, és «fomentar
el coneixement deis
sabadellenquismes i
potenciar el seu significat
en anglés». Es pot adquirir,
fins exhaurir existéncies,
a les instal-lacions de
l'académia, al carrer Jesús,
5-7, sense cap cost.
Paraules com 'xurruca',
'badabadoc' o 'petador',
són alguns deis mots que
hi figuren. «Hem volgut
posar el nostre granet de
sorra per conservar la parla
autóctona de la nostra
ciutat entre les noves
generacions», explica el
seu director, Óscar Sabater.
•
Presentació d'estudis
sobre Homofóbia, Bifobia
i Transfóbia
Dimarts, el Casal Pere
Quart (12.30h) acull la
presentació de dos estudis.
Un sobre la discriminació
de la transfóbia en un
grup de treballadores
sexuals de Barcelona; i
l'altre sobre experiéncies
de discriminació social en
homes gais i bisexuals
llatinoamericans residents
a Espanya.

