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Si fa poques setmanes han 
estat els castellers els que 
anunciaven que tornaven a 
plaça, ara són els bastoners 
els que tornen al carrer aquest 
mateix diumenge.

Serà en el marc de la XXIV 
Diada, que tindrà lloc a la pla-
ça de Sant Roc amb una balla-
da, a partir de les 11.30 h. En ha-
ver dinat, la Colla Bastoners 
de Sabadell es deixarà portar 
pel vessant més festiu, amb 
una festa amb el PD Gansos 
(que tindrà lloc al local del car-
rer Emprius, 7). 

Torna així el so de casca-
vells, tan característic, i el repic 
de bastons. Certament, ja van 
fer un assaig general a la pre-
sent Festa Major, amb actuaci-
ons al recinte de Fira Sabadell. 
A més a més, han renovat part 
de la indumentària dels Bas-
toners, que presentaran ara en 
societat a la plaça Sant Roc.

Els bastoners celebren 
la seva diada tornant 
físicament als carrers
A.Z  •  @diaridesabadell  

A.Z

La quinzena edició del Certa-
men Coreogràfic de Sabadell ar-
riba avui dissabte a Ca l’Estruch 
(19 h), impulsada per l’Associa-
ció Petit Món i la fàbrica de cre-
ació de les arts en viu. Enguany 
s’hi podran veure 6 peces esco-
llides entre les 80 propostes re-
budes. L’objectiu del concurs, 
nascut el 2006, és descobrir 
nous talents de la dansa i alhora 
acostar aquesta disciplina artís-
tica al públic. 

Les peces finalistes del Cer-
tamen són: #LOVEWINS (cia. 
Mutuo), Rojo Rojo Verde (Colec-
tivo Banquet), Symbiosis (cia. 
Urban Motion), Doma (Andrea 
El Ameri), Between (Sense Pell) 
i Rua da Saudade (Adriano Bo-
lognino).

Ca l’Estruch 
acull avui el 
Certamen 
coreogràfic

Presentació, dijous passat, de l’àlbum ‘Sunakay’ a La Llar del Llibre / LLUÍS FRANCO

LLIBRES  El tàndem creatiu de Meritxell Martí i Xavier 
Salomó publica ara l’àlbum il·lustrat ‘Sunakay’

‘Sunakay’, a solcar els mars 
quan són plens de plàstic
A.Z  •  @anderzurimendi  #AgendaSBD

L’escenari: el mar s’ha convertit 
en un immens abocador sense vida 
submarina. Dues germanes sobre-
viuen en una illa de plàstic, entre la 
deixalla. 

Però més enllà de ser un àlbum 
sobre la contaminació de plàstics 
i amb visió ecologista del planeta, 
Sunakay és una oda als nostres mars 
i un himne a la necessitat de protegir 
el planeta Terra.

L’àlbum és fruit de gairebé tres 
anys de treball, que culminen en 
aquesta publicació de l’editorial 
Flamboyant. 

Torna així el tàndem creatiu saba-
dellenc Martí-Salomó. Xavier Salo-
mó és il·lustrador per l’Escola Mas-
sana de Barcelona. Martí ha estat 
professora d’Art, Cinema i Litera-
tura a la UOC durant 10 anys. El seu 
anterior treball és Sota les onades.

Es tracta 
d’un àlbum 
il·lustrat 
amb visió  
ecologista 
del planeta

A.Z 

‘Leda’, obra escrita i dirigi-
da per Tom Colomer i inter-
pretada per Maria Soley, arriba 
aquest cap de setmana al Teatre 
Principal. 

Estrenada aquest febrer pas-
sat al Centre Cívic de Sant Ole-
guer, fa ara el salt fins al Princi-
pal amb sengles sessions avui 
(20 h) i demà (18 h). Les entra-
des tenen un cost de 7 euros.

No sembla cap casualitat que 
una obra així Leda és un text 
(amb format de monòleg i  que 
apel·la el públic.) provingui 
d’una joveníssima companyia 
de teatre com Amfiteatre, fun-
dada el 2015 a Sabadell pel ma-
teix Colomer i l’equip d’aquella 
primera obra, Llestos. 

‘Leda’ puja 
al Teatre 
Principal avui 
i demà

Cartellera

DE L’1 AL 7 D’OCTUBRE

Eix Macià 
Multicinemes

9 SALES / Venda d’entrades
a www.cinesdesabadell.com  
o als caixers automàtics situats als 
cinemes / Telèfon informació 24 
hores: 937 239 800

NO RESPIRES 2  
16:00, 18:00, 20:15, 22:30

SIN TIEMPO PARA MORIR  
16.00, 20.30

DUNE  
16.00, 19.00, 22.00

QUIEN ES QUIEN  
16:00, 18:00, 20:15, 22:30

MEDITERRANEO  
16:00, 18:15, 20:30, 22:45

LA PATRULLA CANINA  
16.00, 18.00

CRY MACHO  
20.15, 22.30

MAIXABEL  
16.00, 19.00, 22.00

SIN TIEMPO PARA MORIR (atmos)  
18.15, 22.00

BEBE JEFAZO: 
NEGOCIOS DE FAMILIA  
16.00, 18.15

SHANG-CHI Y LA LEYENDA  
DE LOS DIEZ ANILLOS  
20.30

VOSE DIA 07/10  
SIN TIEMPO PARA MORIR

Cines Imperial

11 SALES / Venda d’entrades 
a  www.cinesdesabadell.com  
o als caixers automàtics situats als 
cinemes / Telèfon informació 24 
hores: 937 263 131

SIN TIEMPO PARA MORIR  
17.00, 20.30

SIN TIEMPO PARA MORIR (atmos)  
16.00, 19.00, 22.00

MAIXABEL 16.15, 19.15, 22.15

NO RESPIRES 2  
16.00, 18.10, 20.20, 22.30

RESPECT  16.00, 19.00, 22.00

DUNE  16.00, 19.00, 22.00

CRY MACHO  
16.00, 18.15, 20.30, 22.45

BENEDETTA  16.00, 19.00, 22.00

LA PATRULLA CANINA: 
LA PELÍCULA 16.00

SHANG-CHI Y LA LEYENDA…   
19.00, 22.00

MEDITERRANEO  16.15, 19.15, 22.15

BELLA I EL CIRC MÀGIC (català)  
16.00, 18.00

FREE GUY  20.00, 22.30

 DIJOUS DIA 7 
“SIN TIEMPO PARA MORIR” EN 
V.O.S.E. A LES 17:00 I A LES 20:30 

Cineclub Sabadell

Més informació a
www.cineclubsabadell.org 

DIJOUS 30 - Fuente Álamo. 
La caricia del tiempo 20.00, 22.30 h 
(Cinemes Imperial) 
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