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Estampa del públic als Jardinets, amb una estricta distància entre taules / VICTÒRIA ROVIRA

El pati dels Jardinets també
acollirà concerts per la Festa Major
Aleix Pujades • @diaridesabadell #FM2020

UiU allarga el cartell d’espectacles amb ‘Hi som per
Festa Major!’, que tindrà lloc entre el 4 i el 7 de setembre
MÚSICA

La sabadellenca UiU Promotors
organitza el programa Hi Som per
Festa Major! als Jardinets de l’Espai
Cultura. Tindrà lloc del 4 al 7 de setembre, tot coincidint amb la festivitat local. El polifacètic Manel
Fuentes serà l’encarregat d’obrir
la programació amb un concert en
acústic, el divendres 4 (21.30 h). Es
tracta d’una ampliació de vuit espectacles del cicle Hi som! que ja
s’està duent a terme al mateix indret (i que ha portat cantants com
Elena Gadel, Gemma Humet i Judit Neddermann).

El seguirà la vetllada flamenca
amb el cantaor sabadellenc Cristian
Saucedo, el dissabte 5 (18 h). El mateix dia a les 22 h hi haurà l’actuació
de The Beatboys (un tribut a The Beatles); mentre que l’actor Joan Pera
amenitzarà la tarda del diumenge
dia 6 (18 h). Així mateix, Kim Marín actuarà en un format de quartet,
el mateix dia, a les 22 h. Tanquen el
programa els matadeperencs Mariners de Riera amb Les millors havaneres, en un concert organitzat el
dilluns 7 (12 h).
La programació compta tam-

bé amb dos espectacles pensats
per poder gaudir en família. D’una
banda, The Beatboys farà un concert amb La Iaia Rockera dissabte 5
(12 h), mentre que Rosa Fité oferirà el diumenge l’espectacle Contes
que fan festa (12 h).
Mesures de seguretat
Les entrades pels diferents concerts ja estan a la venda per Internet i a La Granja. Els organitzadors
garanteixen que es prenen totes les
mesures de seguretat per fer front
al coronavirus.

Laura Rosel substituirà
Terribas a Catalunya Ràdio
Albert Segura • @bertusegura #LauraRosel

La periodista sabadellenca Laura Rosel dirigirà i presentarà El matí
de Catalunya Ràdio a partir del 31
d’agost. A més, l’actual presentador
del programa en la seva versió estival, el també vallesà Albert Segura
Arcas, serà el subdirector de l’espai.
Aquesta és l’aposta del director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, per a la nova etapa del programa, després de la sortida de Mònica
Terribas que ella mateixa va anunciar el passat 17 de juliol. El Consell de
Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
aprovarà aquest dimecres aquesta
aposta. L’emissora situa l’arribada
de Rosel al capdavant del programa matinal com la “culminació” del

projecte de renovació de la graella
de Catalunya Ràdio iniciat el 2016.
Després de set temporades, Terribas va anunciar per sorpresa la
seva sortida del programa tot i que
encara tenia un any més de contracte. L’aposta de la direcció de l’emissora per substituir-la passa per dues
veus ja conegudes pels oients de la
casa. Rosel copresentava fins ara el
programa Catalunya nit, juntament
amb Kilian Sebrià, assumint la segona hora del programa d’actualitat.
A partir del 31 d’agost es posarà al capdavant del programa matinal amb un equip “renovat, jove i
dinàmic”. Amb Rosel es completa
un gruix de programes radiofònics
d’àmbit nacional on les veus saba-

Rosel ha estat col·laboradora del
Diari de Sabadell / D.S
dellenques prenen un protagonisme destacat. A la mateixa emissora,
Roger Escapa és l’encarregat de llevar-nos els caps de setmana amb El
Suplement, mentre que a l’altre cantó de l’avinguda Diagonal, a RAC1,
Xavi Bundó fa el mateix amb un dels
referents de l’emissora del Grup
Godó: Via Lliure.

9 SALES / Venda d’entrades
a www.cinesdesabadell.com
o als caixers automàtics situats
als cinemes / Telèfon informació 24 hores: 937 239 800
Padre no hay más que uno 2
(Apta) 16.00, 17.00, 18.15, 19.00,
20.30
Retratos de un amor
(7 a ) 16.00, 18.15, 20.30
Madre oscura
(16 a) 20.15
Zapatos rojos y los siete trolls
(Apta) 16.00, 18.15
Voces
(16 a) 16.00, 18.15, 20.30
La familia que tú eliges
(7 a) 16.00, 18.00, 20.15
Superagente Makey
(7 a) 16.00, 18.15, 20.30
¡Scooby!
(Apta) 16.00, 18.00, 20.15
Mi hermano persigue
dinosaurios
(Apta) 16.00, 18.00, 20.15
Dijous dia 30, les sessions de
Mi hermano persigue dinosaurios seran en VOSE
Dilluns dia 3, tancat

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
Padre no hay más que uno 2
(Apta) 16.00, 16.30,
18.10, 19.00, 20.20
Superagente Makey
(7 a) 16.00, 18.10, 20.20
La familia que tu tries català
(7 a) 16.00, 18.10, 20.20
Sabates vermelles i els set trols
català (Apta)
16.00, 18.00, 20.00
¡Scooby!
(Apta) 16.00, 18.10, 20.20
El meu germà persegueix dinosaures català
(Apta) 16.00, 18.10, 20.20
Retrato de un amor
(7 a) 16.00, 18.10, 20.20
Unplanned
(18 a) 16.00, 18.10, 20.20
Los Goonies
(Apta) 16.00
Pulp Fiction
(18 a) 19.00
¿Dónde estás, Bernadette?
(Apta) 16.15, 19.15
Dilluns dia 3, tancat

9 SALES / Venda d’entrades
a www.cinesdesabadell.com
o als caixers automàtics situats
als cinemes / Telèfon informació 24 hores: 937 239 800
Padre no hay más que uno 2
(Apta) 16.00, 17.00, 19.00, 20.15
La caza
(16 a) 16.00, 18.15, 20.30
Mina y el mundo de los sueños
(Apta) 16.00, 18.00, 20.15
Madre oscura
(16 a) 16.00, 18.00, 20.15
Superagente Makey
(7 a) 16.00, 18.00, 20.15
La familia que tú eliges
(7 a) 16.00
Voces
(16 a) 18.15, 20.30
¡Scooby!
(Apta) 16.00, 18.15, 20.30
Gatos
(Apta) 16.00
Mi hermano persigue
dinosaurios
(Apta) 18.15, 20.30
Dijous dia 5, les sessions de La
caza seran en VOSE
Dilluns dia 3, tancat

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
Padre no hay más que uno 2
(Apta) 16.00, 16.30,
18.10, 19.00, 20.20
La caza
(16 a) 16.00, 18.10, 20.20
Sabates vermelles i els set trols
català (Apta)
16.00, 18.00, 20.00
Superagente Makey
(7 a) 16.00, 18.10, 20.20
¡Scooby!
(Apta) 16.00, 18.10, 20.20
Gats català
(Apta) 16.00, 18.00, 20.00
Mina i el món dels somnis
català (Apta)
16.00, 18.00, 20.00
El meu germà persegueix
dinosaures català (Apta)
16.00, 18.10, 20.20
Unplanned
(18 a) 16.00, 18.10, 20.20
¿Dónde estás, Bernadette?
(Apta) 16.15, 19.15
Dilluns dia 3, tancat

