Temes destacats del mes
PÀGINA 4

PÀGINA 6

PÀGINA 10

L’Escola Bressol Ralet Ralet participa
en un programa promogut pel Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, que pretén potenciar el consum de làctics.

Les dues empreses locals que han rebut
el distintiu de compromís per la sostenibilitat Biosphere 2017 són els restaurants Can Vinyers i La Mola-Torrent de
l’Escaiola.

El Club Billar Matadepera ha aconseguit l’ascens a la Primera Divisió de la
Lliga Catalana de Tres Bandes, després
de quedar campió del grup B de Segona Divisió.

PÀGINA 5

PÀGINA 9

Homenatge als
primers bombers

L’Agrupació Coral
celebra 40 anys

PÀGINA 12

El 17 de març passat, a Matadepera es
va retre homenatge als primers bombers voluntaris de la Diputació de Barcelona, que després es van integrar al
cos de la Generalitat.

Per tal de commemorar l’efemèride,
s’organitzaran diversos concerts especials en els quals comptaran amb
la participació d’altres corals convidades.

La Georgina Arnau, juntament amb
diverses persones del poble, ha promogut una nova iniciativa per recollir
fons pel Pediatric Cancer Center, de
l’Hospital Sant Joan de Déu.

Programa per potenciar el consum de làctics

Un grup d’alumnes sortint de classe.©Miquel Badia

PÀGINA 4

PÀGINA 6

Les preinscripcions escolars arrenquen aquest mes d’abril amb un calendari reduït. El termini per a realitzar-les serà del 13 d’abril al 24 del
mateix mes, ambdós inclosos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mes de preinscripcions xxxxxxxxxxxxxxxxxx
escolars

Dos alumnes de l’EBM Ralet Ralet.

©Miquel Badia

El Club Billar puja a
Primera Divisió

Dues empreses locals
reben el Biosphere

El “Pater” i en Ramon Guinjoan a l’acte. ©Bombers

Entrevista a Georgina
Arnau
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“La música, sigui per escoltar, per ballar, per compondre
o per interpretar-la, vocal i/o instrumental, és un bé al
que tothom hi té dret.”

TEMA DEL MES

Roses, llibres i un segle
de Gramàtica Catalana
Al mes d’abril hi ha uns clars protagonistes que inunden els carrers de tots
els pobles i ciutats del país: els llibres i les roses. Però aquest any, s’afegeix
a la celebració un nou protagonista destacat que està situat a l’Olimp dels
lingüistes més respectats; es tracta del mestre Pompeu Fabra, creador de
la Gramàtica Catalana normativitzada, que farà 150 anys que va néixer.

A primer terme, una de les belles protagonistes del mes d’abril.

©Miquel Badia

Pompeu Fabra va ser el primer lingüista que va entendre que la llengua catalana
havia de normalitzar-se a partir d’una
concepció nacional, és a dir, que la
llengua havia de servir com a distinció de la nació catalana. I, a banda del
gran valor de normativització i normalització que va representar la seva
Gramàtica Catalana, la normativa
fabriana va tenir una especial rellevància perquè va ser acceptada des de

l’òrbita del catalanisme tant de dretes
com d’esquerres.
Aquest 2018 es celebra el 150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra i el centenari de la publicació de la
seva gran obra de la Gramàtica Catalana. Per tal de celebrar aquesta doble
efemèride, la regidoria de Cultura ha
organitzat diversos actes commemoratius. Així doncs, el mes d’abril estarà
protagonitzat per la diada de Sant Jordi i per l’homenatge al mestre Fabra.

OPINIÓ
EDITORIAL

Gaseta de Matadepera Abril 2018
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Opinió

La nostra parla és una
Arriba el mes en què tot floreix i, esperem que
per extensió, també comencin a rebrotar les
idees i les solucions per resoldre l’entramat de
perjudicis a què s’ha sotmès el poble català des
de l’aplicació del 155.
L’estat d’ànim col·lectiu fa mesos que està sota
mínims i que les expectatives sobre l’esdevenir
polític s’han anat diluint.
Es fa difícil mantenir una actitud esperançadora i optimista quan les llibertats estan tan
oprimides i coartades i quan es percep un especial interès per fer aflorar el regne de la por
entre la ciutadania. La percepció de bona part
de la població és que s’ha retrocedit de forma alarmant en matèria de drets i llibertats
i aquesta idea ens hauria d’alarmar a tots i
totes. Però, en contraposició -o, més aviat, com
a resposta- a aquesta percepció d’opressió, els
darrers mesos s’ha visibilitzat, un cop més, la
necessitat manifesta de la població de mostrar
el seu rebuig a les imposicions polítiques, a les
decisions judicials polititzades i d’ensenyar al
món -si és que hi ha algun “món” observadorque el que s’està vivint a Catalunya està molt
lluny de qualsevol situació de normalitat democràtica.
Aquest mes que a Matadepera celebrarem el
150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra i el centenari de la publicació de la Gramàtica Catalana, es fa més palesa que mai la
necessitat de reivindicar, encara al segle XXI,
la nostra llengua de cultura, que és la que ens
uneix com a nació. Com versava Àngel Guimerà al poema “Himne a la nostra pàtria”:
La nostra parla és una
i és un nostre braó.
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GUIA
TELEFÒNICA
DE SERVEIS
Policia Local 092
Mossos d’Esquadra 112
Bombers 112
Emergències trànsit 112
Urgències mèdiques 112
Sanitat Respon 061
Ajuntament de Matadepera
93 787 02 00
oac@matadepera.cat / www.matadepera.cat
Fax de l’Ajuntament
93 730 00 48
Obres i Serveis
93 730 17 77
Urbanisme
93 730 17 77
Cultura
93 730 01 32
Esports
93 730 03 97
Benestar Social
93 730 17 71
Casal Gent Gran (Benestar Social) 93 787 17 69
Organisme de Gestió Tributària 93 730 16 56
Jutjat de Pau
93 730 17 82
Dl-dv: de 9h a 14h
Aigües de Matadepera, S.A.
93 787 02 06
Arxiu Municipal
93 730 17 77
Dl-dv: de 9h a 14h / Tardes amb cita prèvia
Associació de la Gent Gran
93 730 11 46
Pàrquing Casal de Cultura
93 787 06 76
AutoTaxi Matadepera
619 782 255
AutoTaxi Matadepera
610 225 956
Autobusos
Estació Central Terrassa
93 733 11 12
Estació Central Sabadell
93 727 92 92
De Sabadell a Matadepera (Gran Via - Pavelló)
Dl-ds: 8h (arriba a Les Pedritxes), 14h i 18h.
Festius: 8h (arriba a Les Pedritxes) i 18h.
De Matadepera a Sabadell (Pavelló / Gran Via)
Dl-ds: 8:45h (des de Les Pedritxes), 14:50h i 18:50h.
Festius: 8:45h (des de Les Pedritxes) i 18:50h.
De Terrassa a Matadepera
(Estació d’Autobusos - Plaça de La Mola)
Dl-ds: cada hora de 6h a 21h.
Festius: cada hora de 7h a 21h.
De Matadepera a Terrassa
(Plaça de La Mola / Estació d’Autobusos)
Dl-ds: cada hora de 6:55h a 21:55h.
Festius: cada hora de 7:55h a 21:55h.
Nou bus exprés Matadepera - Ferrocarrils
(Plaça Sant Jordi / Estació Nacions Unides FGC)
Dl-dv: cada mitja hora de 6h-10h, 14h-15h i 18h-22h.
Biblioteca Àngel Guimerà
93 730 01 92
Dl, dm, dc, dv i ds: de 10h a 13h
Dl-dv: de 16:30h a 20:30h
Bombers
112 / 93 730 00 18
Bar del Casal de la Gent Gran 93 730 03 44
Cementiri Municipal
Octubre-abril, de 9 a 18h. Maig-setembre, de 9 a 19h
CAP Matadepera
93 787 10 55
De 8h a 20h. El CAP no tanca al migdia
Correus
93 730 05 75
Deixalleria de Matadepera
902 464 465
Avinguda Rocafort, 2 (al costat de la riera)
Abril a setembre
Dl-dv: de 10h a 13h i de 16h a 19h
Ds: de 10h a 15h. Dg: de 10h a 14h
Octubre a març
Dl-dv: de 10h a 13h i de 15:30h a 18:30h
Ds: de 10h a 15h. Dg: de 10h a 14h
Recollida de voluminosos
902 464 465
Escola de Música
93 730 02 52
Escola Ginesta - Primària
93 787 00 68
Escola Ginesta - Infantil
93 787 11 11
Escola Joan Torredemer
93 787 06 94
Escola Bressol Ralet-Ralet
93 730 18 96
Farmàcia Brugueras
93 787 00 01
Farmàcia Ballbè
93 730 17 20
Institut Matadepera
93 787 16 14
La Mola
93 743 54 54
Matadepera Ràdio
93 730 00 00
www.matadeperaradio.cat
Matadepera Televisió
93 730 16 49
www.matadeperatv.cat
Parc Natural
93 831 73 00
Centre d’Informació del Coll d’Estenalles
Ctra. BV-1221 de Terrassa a Talamanca km 14,8
Parròquia de Sant Joan
93 787 01 08
Missa
Feiners (excepte dijous), ds i vigilies de festius: 19:30h
Dg i festes de precepte: 9h, 12h i 20h
Missa a la Residència Sagrada Família
Feiners: 9:30h / Dg: 10:30h
Horaris de despatx parroquial
Dl i dc: de 20h a 21h
Pavelló Municipal
93 730 06 94
Piscines Municipals
93 730 16 15
Camp de Futbol Municipal
93 730 10 33
Camp de Golf Municipal
93 730 05 16
Policia Municipal
092 / 93 787 01 35
Punt Jove
93 787 02 58
www.matadeperajove.cat

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

LA GASETA es distribueix
gratuïtament a tot Matadepera.
Si per alguna raó no la rebeu,
feu-nos-ho saber al 93 730 01 32
o a lagaseta@matadepera.cat

La Gaseta de Matadepera publicarà les cartes que els lectors ens
facin arribar a la redacció del carrer Pere Aldavert, 4; 08230
Matadepera, indicant al sobre GASETA: “El Poble Opina”;
o a través d’un correu electrònic a lagaseta@matadepera.cat
Siguin o no publicades, la Gaseta de Matadepera agrairà totes les cartes i correus electrònics que puguin fer
arribar els seus lectors i escollirà preferentment aquelles el text de les quals no superi les trenta línies tot i que
dependrà de l’espai disponible cada mes. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, serà imprescindible
que les cartes o missatges electrònics vagin signats amb nom i cognoms i haurà de constar-hi al sobre o al correu
l’adreça i el telèfon. No es publicaran escrits ni missatges que vagin signats amb pseudònim o inicials. La Gaseta
es reservarà el dret de resumir o extractar el contingut de les cartes i de publicar aquelles que consideri oportú.
No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats.

CARTES DELS LECTORS
Una opinió estètica
Anant en direcció cap a l’Ajuntament, la meva mirada es va
centrar en un nou element. Un
nou plafó que ens informa que
l’edifici és l’Ajuntament de Matadepera. El lloc on està ubicat,
les seves proporcions i el material en què s’ha realitzat, crec
que tot plegat altera la façana
estèticament.
Opino que hi ha altres alternatives per ubicar el plafó; una
d’elles pot ser al fris superior
de la balconada. En aquesta
superfície hi ha la possibilitat
d’incorporar-hi unes lletres de
metall, col·locades directament
sobre la façana, que al ser d’una
tonalitat clara, ja contrastarà
prou, en facilitarà la seva lectura i potser s’integrarà millor
a la façana.
Amb la meva opinió, sols voldria
proposar una possible alternativa estètica per si es vol reconsiderar la ubicació d’aquest nou
element.
T. Capella Martí

Quart aniversari del Casal
Popular Els Pins
El pròxim dissabte 7 d’abril
CELEBREM una festa en motiu del NOSTRE 4t aniversari.
DURANT EL MATÍ HI HAURÀ ACTIVITATS FAMILIARS, UN DINAR POPULAR
i la festa seguirà tot el dia al
ritme dels diferents grups DE
MÚSICA que HI ACTUARAN.
US hi esperem!
M.M.P

TEMA DEL MES

La plaça del Casal de Cultura va acollir, el 10 de març passat, el primer Aperitiu Solidari; una iniciativa
organitzada per recollir fons per al nou Hospital de Sant Joan de Déu, el Pediatric Cancer Center, de
Barcelona. L’acte, que va ser un èxit de públic, va comptar amb diverses actuacions musicals, entre les
quals, d’alumnes de l’Escola de Música Frederic Mompou; inflables, tapes elaborades pels restauradors
del poble i moltes sorpreses. A l’Aperitiu Solidari hi col·laborar nombrosos comerços de l’Associació Matadepera Comerç i va comptar amb la implicació de Mua Solidaris, una associació que té per finalitat recollir
fons per investigar la leucèmia infantil i que van destinats a l’Hospital de Sant Joan de Déu.

EL 23 D’ABRIL ES FARÀ L’ENTREGA DE PREMIS DELS JOCS FLORALS

ENDEVINA QUI VE A SOPAR

A propòsit del 40è
aniversari de l’ACM

Un segle de Gramàtica Catalana
La nostra llengua i la nostra cultura no serien el que són sense l’herència de l’obra del mestre Pompeu Fabra, creador
de la nova gramàtica de la llengua catalana. Aquest 2018 es celebra el centenari de la publicació d’aquesta gran obra
i el 150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra.
Aquest 2018 es commemora el
150è aniversari del naixement
de Pompeu Fabra (1868-1948)
i dels 100 anys de la publicació de la
Gramàtica Catalana. Per tal de celebrar
la doble efemèride i retre homenatge a
l’erudit que va normativitzar la llengua
catalana, des de la regidoria de cultura
de l’ajuntament Matadepera s’han programat diverses activitats, que es duran
a terme durant el mes d’abril, coincidint
amb el mes en què els llibres, la literatura i la cultura i tradició catalanes prenen
un especial protagonisme.
La primera activitat serà el 24 d’abril i
consistirà en una conferència, que es titularà “Per què Pompeu Fabra va ser el
seny ordenador de la llengua catalana?”
i que anirà a càrrec de David Paloma
Sanllehí, Doctor en Filologia Catalana
i professor de llengua catalana a la Facultat de Ciències de la Comunicació de
la Universitat Autònoma de Barcelona.
Paloma ha escrit, juntament amb altres autors, diverses obres relacionades
amb les ciències del llenguatge, sobretot, d’ortopèdia i de lexicografia. En són
exemples el Diccionari de pronunciació
en català (2000), el Diccionari de dubtes i barbarismes (2008), la Guia fonètica per a les televisions locals (2009) i
el Diccionari de dubtes del català oral
(2017).
L’altra proposta que ha programat la regidoria de cultura amb motiu de l’any
Fabra és l’espectacle de titelles, que es
titula “Mestre Fabra, caçador de paraules”, que serà representat per Clara
Soler. La Carola viu en una casa plena
de llibres que amaguen coses màgiques
i inimaginables. Tota aquesta biblioteca
és del seu pare, un home ben especial
que és tot un savi i un gran mestre de les
paraules: es diu Pompeu Fabra. El Mes-

tre Fabra estima les paraules, les adorm,
les riu i les somia; les pesca, les planta
i les cull; les caça! Sí, és tot un caçador
de paraules que s’ha proposat posar fil a
l’agulla, fer neteja i ordenar-les com cal.
Es podrà veure al Casal de Cultura, el
dijous, 26 d’abril, a les 18 hores i l’entrada és gratuïta.
El nou portal Pompeu Fabra
Una altra iniciativa per commemorar
l’any Fabra és el Portal Pompeu Fabra,
que ha estat impulsat per la Universitat
Pompeu Fabra i l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta de la Càtedra Pompeu
Fabra i amb el finançament de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. El portal dona accés a cada
una de les obres de Fabra i permet cercar una cadena de caràcters (un mot o
un conjunt de mots) dins la totalitat de
l’obra, en un grup d’obres de la mateixa
categoria o en una obra concreta. Podeu consultar el portal en aquest enllaç:
www.upf.edu/web/portalpompeufabra
La rellevància dels Jocs Florals
Pompeu Fabra tenia una idea ben clara:
calia difondre la correcció de la llengua
catalana. I en aquest mateix sentit, cal
destacar la importància que han tingut
al llarg de la història els Jocs Florals,
també anomenats Jocs de la Gaia Ciència, com a promotors i difusors de la
llengua. Tot i que l’interès per normativitzar la llengua catalana i l’aparició
d’una incipient intel·lectualitat d’origen
popular ja es produeixen durant la Il·
lustració, serà amb la Renaixença quan
es comença a estendre l’interès per difondre el coneixement de l’idioma i el
desig d’encomanar aquest sentiment.
El moviment cultural de la Renaixença
s’identifica clarament amb la recupera-

ció del català i la identificació entre la
llengua i la pàtria i, de fet, el seu nom
sorgeix precisament de la voluntat de fer
renéixer el català com a llengua literària
i de culte després de segles de diglòssia
respecte el castellà. La pervivència dels
Jocs Florals no es pot desvincular, d’altra banda, del catalanisme polític i d’un
gran sector dels intel·lectuals catalans
que els va donar suport, fet que va contribuir al prestigi de la llengua catalana
culta. Gràcies, precisament, a la transversalitat i a l’extensió del catalanisme,
que va propugnar el reconeixement de
la personalitat política, històrica, lingüística, cultural i nacional de Catalunya, el certamen literari dels Jocs Florals
ha perviscut fins a l’actualitat, amb molt
bona salut.
Sant Jordi i els Jocs Florals a Matadepera
Aquest any, l’entrega de premis dels
Jocs Florals a Matadepera coincidirà
amb la diada de Sant Jordi. L’acte, organitzat per l’ajuntament, és un reconeixement municipal als guardonats i
guardonades dels quatre centres d’ensenyament del municipi en les categories de creació artística (de P3 a segon
de primària) i de creació literària (de
tercer a segona de batxillerat). Els Jocs
Florals, que tindran lloc el 23 d’abril, a
les 17:30 hores i a la plaça de Cal Baldiró, estaran presidits per l’alcaldessa
Mireia Solsona i la regidora d’ensenyament, Carme Querol, i comptaran amb
la presència dels directors i directores
de totes les escoles del poble. En acabar l’acte, Xarxa Matadepera oferirà,
a la mateixa Plaça de Cal Baldiró, l’espectacle de Sant Jordi “La Rateta”, que
anirà a càrrec de la companyia Campi
qui pugui.

Pensar en l’ACM és reviure, també, aquells
primers assajos amb aquella olor de llar de foc
d’aquell menjador.
Des d’aleshores, l’Agrupació Coral no ha deixat mai de cantar. Durant vint anys vàrem fer
camí junts. Després, sota el comandament
de noves i competents direccions artístiques
posteriors, ha continuat creixent i abordant
nous reptes impensables en aquells primers
anys. La Coral gaudeix de bona salut.
A tots els actuals cantaires, els qui n’hem
format part activa, i amb un record ben especial per els que vàrem començar a assajar
en aquell menjador, fem-nos nostres les paraules de la poetessa Clementina Arderiu “De no
cantar jo m’entristia, per a mi és el cant tal
com el pa de cada dia”.
Felicitem-nos-en!
QUE SIGUI PER A MOLTS ANYS.

Quim Sabater i Mitjans
Exdirector de l’Agrupació Coral de Matadepera
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El 23 d’abril, el protagonisme tornarà a ser de les roses i els llibres a diversos punts del centre del poble. També coincidirà amb l’entrega de premis dels Jocs Florals.

Al llarg d’aquests anys hem anat aprenent
com d’exigent és fer música. Aprendre a afinar,
saber escoltar, orientar-nos davant d’una partitura, tenir cura del fraseig i del discurs musical
és quelcom imprescindible en la interpretació.
Però, a més, ha volgut dir descobrir i prendre
consciència de la construcció i creació d’un
treball sonor propi que neix del mateix grup
amb el conseqüent sentiment de solidaritat i
consciència de grup. La veu té aquesta màgia!
Fer música afina la sensibilitat, la bellesa i
l’esperit, i ens ajuda a viure.

Tema del mes

La música, sigui per escoltar, per ballar, per
compondre o per interpretar-la, vocal i/o instrumental, és un bé al que tothom hi té dret.
Centrant-nos en aquests quaranta anys de vida
de L’Agrupació Coral, i en la part interpretativa, tots els que hi hem passat i els que actualment en formen part, hem experimentat el que
suposa tenir una experiència d’aquest tipus.
Aquesta ha estat una bella i entranyable història que recomença al menjador de casa els
Pintoret un dissabte havent sopat, herència de
l’antiga Agrupació Coral.

Engràcia Simon Pons, la persona més gran de Matadepera va celebrar el 3 de març passat un aniversari que
supera el centenari, concretament va complir 104 anys. L’Alcaldessa de Matadepera Mireia Solsona i la Regidora
de Benestar Social Carme Querol es van acostar fins a casa seva per tal de fer-li lliurament d’un ram de flors per
tal d’homenatjar-la per aquesta fita de longevitat. Engràcia Simon Pons té 3 fills, 6 néts i 10 besnéts i malgrat
l’edat, conserva un envejable estat de salut. L’any en què va venir al món Engràcia Simon Pons, va esclatar la
Primera Guerra Mundial, es constituïa la Mancomunitat de Catalunya, naixien, entre d’altres, Martí de Riquer i
Tyrone Power, i Charles Chaplin creava el llegendari “Charlot”.

ÉS NOTÍCIA

EL PERÍODE PER A LES PREINSCRIPCIONS SERÀ DEL 13 AL 24 D’ABRIL

BREUS

Les preinscripcions escolars arrenquen
aquest mes amb un calendari reduït

41a edició del Ral·li de Motos
Històriques

El 13 d’abril comença el període per presentar les sol·licituds de segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO.
El termini finalitzarà el 24 d’abril.

És notícia

E

l mes d’abril comencen
les preinscripcions per
als diferents centres del
sistema educatiu, tant per als
alumnes que volen ser admesos
per primera vegada en un centre
sostingut amb fons públics com
per canviar de centre.
Com és habitual, les preinscripcions a l’educació obligatòria
mobilitzaran el gruix de sol·licituds. Enguany s’ha reduït el
calendari gairebé un mes, per
facilitar que un major nombre
d’alumnes nouvinguts o en situacions de canvis (per exemple de
domicili) puguin participar en el
procés de preinscripció de manera ordinària. El termini anirà del
13 al 24 d’abril. Concretament,
durant aquest període es podran

©Miquel Badia

Un grup d’infants de P3 de l’Escola Ginesta.

presentar les sol·licituds per al
segon cicle d’educació infantil,
educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria (ESO). En el cas del Batxillerat, els cicles de grau mitjà
de formació professional i d’arts

plàstiques i disseny, el període de
preinscripció serà del 14 al 24 de
maig.
Pel que fa a altres estudis, enguany el període de presentació de sol·licituds s’iniciarà el
4 d’abril, per als ensenyaments

professionals de música i dansa,
i acabarà el 16 d’abril. Del 15
d’abril al 4 de juny serà el torn
dels cicles d’animació en circ i de
tècniques d’actuació teatral. Del
8 de maig al 6 de juny, per als
ensenyaments esportius (primer
període). Del 14 al 25 de maig,
per als programes de formació i
inserció. Del 29 de maig al 7 de
juny, per als cicles de grau superior de formació professional
i d’arts plàstiques i disseny. Del
18 al 26 de juny, per als ensenyaments d’educació d’adults.
Del 2 al 6 de juliol, per al curs de
formació específic per a l’accés a
cicles de grau mitjà (excepte els
que s’imparteixen en centres de
formació d’adults que segueixen
el seu calendari).

EL PREU DE L’ENTRADA ÉS DE 5€

Concert de la Cobla dels Sons Essencials
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Melodies, timbres i ritmes de la terra seran els protagonistes de la proposta musical de la Cobla dels Sons Essencials, que visitarà
Matadepera el proper 20 d’abril, a les 20 hores.
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L’Escuderia MATHC (Motor
Atlètic Terrassa Hockey Club)
torna a organitzar una nova
edició, la 41, del Ral·li de Motos Històriques, que tindrà lloc des de l’ Atlètic
de Terrassa el diumenge 22 d’abril, i que
acabarà, un any més, a Matadepera.
La prova, d’un centenar de quilòmetres,
constarà també d’un tram de regularitat, que es mesurarà al llarg de 34 quilòmetres amb diversos controls secrets.
La concentració i entrega de dorsals
tindrà lloc a partir de les 8 del matí i
inclourà un esmorzar dolç. En acabat, la
prova de regularitat amb parada a Navarcles, i després d’esmorzar, se sortirà
direcció Monistrol de Calders, amb arribada a Matadepera a quarts d’una del
migdia on hi haurà la meta i es procedirà al repartiment de premis amb aperitiu inclòs.

La Temporada Estable d’Arts Escèniques i
Música, que organitza
la Regidoria de Cultura, continua el proper 20 d’abril amb
una interessant proposta musi-

cal: la Cobla dels Sons Essencials. Es tracta d’un dels projectes
més versàtils de Marcel Casellas.
Melodies, timbres i ritmes de la
terra es presenten en un format
de rabiosa actualitat i d’improvi-

Els membres del grup de la Cobla dels Sons Essencials. 		
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sació ètnica.
La formació de deu músics posen
sobre l’escenari els instruments
d’una formació de world music,
percussions ètniques, guitarra i
veu d’una banda, i una secció de
vent pròpia de la cobla (tenora,
tible, fiscorn i flabiol). L’espectacle Juga amb els codis de la
tradició oral, la mediterraneïtat i
alguns aspectes del jazz, que es
posen al servei dels gèneres més
genuïns: contrapàs, sardana, jota,
ball pla i rebatuts coixos. Aquests
són el punt de partida per a la
fantasia de la cobla i dels seus
solistes, amb un repertori creat

especialment per Marcel Casellas que arrenca de la tradició.
La banda està formada per Jordi
Campos, tible, barítona i saxo;
Alfons Rojo, guitarra; Toni Rocosa, tenora, clarinet; Pep Moliné,
fiscorn i trombó; Pere Olivé, percussions; Joan Moliner, flabiol
i tamborí; Ivó Oller, trompeta;
Xarli Olivé, bateria; Heura Gaya,
veu, i Marcel Casellas, contrabaix, pandero i direcció.
L’espectacle es podrà veure el
divendres 20 d’abril a les 20 hores, a la sala d’actes del Casal de
Cultura. El preu de l’entrada és
de 5€.

CADA MATÍ TOTS ELS INFANTS DEL CENTRE BEUEN UN GOT DE LLET

Un got de llet per als alumnes de la Ralet Ralet
L’escola bressol municipal Raler Ralet participa en un programa per promoure el consum de làctics, que ha estat impulsat
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
Els alumnes de l’escola
bressol municipal Ralet
Ralet tindran cada dia
lectiu a la seva disposició un got
de llet. El centre participa en el
Programa de Consum de llet dels
curs escolar 2017-2018 promogut
pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat de Catalunya.
La campanya de subministrament de la llet es va iniciar a
principis de març i finalitzarà el
mes de juny. Cada dia lectiu, els
nens i les nenes de l’escola bressol Ralet Ralet podran beure un
got de llet facilitat per la Corpo-

ració Alimentària Guissona. La
llet sencera UHT arriba al centre
majoritàriament en envasos d’un
litre, juntament amb gots de plàstic reutilitzables; una quarta part
se subministra en envasos individuals de 200ml.
La campanya s’emmarca en un
programa europeu de distribució
de llet a les escoles i busca promoure el consum de llet i els seus
derivats en les dietes dels alumnes
durant l’etapa de formació dels
seus hàbits alimentaris. En cap
cas, els brics de llet que arriben
al centre se subministren a les famílies.

Instantània del moment de repartir el got de llet a l’EBM Ralet Ralet.
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Jornada de portes obertes a l’EBM
Ralet Ralet
Com és habitual, cada any els
centres educatius realitzen per
aquesta època de l’any les seves jornades de portes obertes de cara a
les preinscripcions que tindran lloc properament. L’Escola Bressol Ralet Ralet n’ha organitzat una que tindrà lloc
aquest dimecres 18 d’abril a les 18:15
hores, amb una reunió informativa on
la directora explicarà el projecte educatiu del centre, els horaris, els serveis de
l’escola i es lliurarà el dossier de preinscripció; i tot seguit, a les 18:45 hores,
es realitzarà una visita del centre educatiu amb la presència de les educadores a
les aules. La visita acabarà als volts dde
les 19:15 hores del vespre.
Cal recordar que no es pot assistir a la
jornada amb els infants, ja que el contingut de la reunió està adreçada a les
famílies per tal de donar a conèixer el
projecte educatiu i el procés administratiu de preinscripció pel curs 2018/19.

Sessió doble del Cineclub Matadepera
El Cineclub Matadepera organitza, el proper 29 d’abril, a les
18:30 hores, una doble sessió
de cinema existencial, amb la projecció
de Waking Life, una pel·lícula del director americà, realitzada l’any 2001; i
Upstream Color, un film de l’any 2013,
obra de Shane Carruth. La sessió, com
és habitual, es durà a terme a l’Hotel i
l’entrada és gratuïta.

Un fotograma del film Upstream Color
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ÉS NOTÍCIA

L’OBJECTIU DEL PROGRAMA ÉS ELABORAR PROJECTES CONCRETS PER IMPLEMENTAR AL MUNICIPI

Sortides en BTT per a dones que es
vulguin iniciar en la bicicleta
El Club BTT Esport de Matadepera ha posat en marxa una
nova iniciativa destinada exclusivament a les dones. Es tracta d’una sortida setmanal en bicicleta de muntanya
per a principiants. Les sortides es faran
els dijous al migdia, de 14 a 15:45 hores,
i el punt de trobada és a davant de la botiga BTT de Matadepera. Amb aquesta
nova activitat es pretén fomentar la pràctica de la bicicleta de muntanya, de manera que totes les interessades assoleixin un
bon nivell, que els permeti pedalar a bon
ritme i fer sortides llargues. L’únic requisit que es demana per participar-hi és que
s’adopti el compromís de continuïtat.

©ClubBTT

Conferència sobre nutrició amb
Montse Folch
DAMA Matadepera organitza el
proper dijous 5 d’abril, a les 20
hores i al Casal de Cultura, una
nova conferència oberta a tothom que
portarà per títol “Alimentació i bellesa”.
i que anirà a càrrec de la doctora Montserrat Folch.
Després de la conferència hi haurà, com
és habitual, el sopar opcional al restaurant “Can Torrella” de Matadepera, amb
l’assistència de la conferenciant.

Xarxa Matadepera organitza un
concert per a nadons
Xarxa Nadons organitza un
espectacle per als més menuts del poble, que tindrà
lloc a la sala d’actes del Casal de Cultura, el proper diumenge 15 d’abril, a
les 11 del matí. Serà un taller-concert
per a nadons que anirà a càrrec de la
Companyia Abiabai. L’aforament és
limitat i cal fer la reserva de localitats al Casal de Cultura. El preu per
família és de 15 €.

Un instant del taller-concert d’Abiabai.
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Igualtat de gènere, respecte a la diversitat
sexual i lluita contra les violències masclistes

La regidoria de Joventut promourà aquests valors a nivell municipal mitjançant propostes de projectes que desenvoluparan
al llarg del programa “3 Voltes!”, en el qual participen des del mes passat.
Els tècnics de la regidoria de Joventut participen, des del mes passat,
en la primera fase de formació
del programa “3 Voltes!”, impulsat per la Direcció General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya, a partir del qual es pretén promoure fins a una trentena
de projectes a diferents municipis de Catalunya que fomentin
la igualtat entre nois i noies, la
diversitat sexual i de gènere i la
prevenció de les violències masclistes entre els i les joves.
La formació dels professionals

de joventut i de gènere corre a
càrrec de la Cooperativa Candela, una entitat sense afany de
lucre nascuda l’any 2004 amb
l’objectiu de contribuir a una
transformació social basada en
l’educació en valors amb perspectiva feminista i comunitària.
A partir de les formacions que
es realitzaran, els diversos ens
locals elaboraran projectes concrets per a implementar al municipi, com poden ser tallers de
sensibilització, campanyes en
espais de lleure o la incorporació
de la perspectiva de gènere en els

equipaments juvenils que ja hi ha
en funcionament.
La segona fase del programa
consistirà en l’acompanyament,
és a dir, en la definició i disseny
dels projectes i accions que es
volen posar en marxa; i la darrera
serà la d’acció, és a dir, la posada en pràctica de les actuacions
dissenyades. Per tal de dissenyar
i implementar amb èxit aquestes
accions, els ens locals comptaran
amb l’assessorament de personal
especialitzat en inclusió de gènere a càrrec de la Direcció de
Joventut.

A hores d’ara, formen part del
projecte unes 31 poblacions, 10
de les quals són de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Val a dir que el nom escollit per
aquest projecte que s’impulsa,
“3 Voltes!” fa al·lusió al poema
“Divisa” de la poetessa i lluitadora pels drets de les dones Maria-Mercè Marçal, que versa:
A l’atzar agraeixo tres dons:
haver nascut dona,
de classe baixa i nació oprimida.
I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.

SERÀ EL 28 D’ABRIL AL PAVELLÓ

LA SESSIÓ SERÀ EL 10 D’ABRIL, A LES 19:30 HORES

28a Festa de la gent
gran de Matadepera

Es projecta “Les noies
d’Alba Daurada”

Totes les persones a partir de 65 anys rebran el programa detallat de la Festa de la Gent Gran, que organitza Benestar Social.

Les projeccions del Documental de Mes tenen lloc al Casal de
Cultura i l’accés és gratuït.

La Regidoria de Benestar
Social torna a organitzar,
un any més, i en aquesta ocasió el proper 28 d’abril, la
Festa d’homenatge a la gent gran
de Matadepera, que aquest any
arriba a la seva 28a edició. Com
sempre, es retrà un homenatge a
les persones majors de noranta
anys i als matrimonis que al llarg
del 2018 celebrin les noces d’Or.
La celebració començarà a les 12
del migdia amb una Missa a la
Parròquia de Sant Joan de Matadepera. Acabada la Missa, els i
les alumnes de l’Escola Municipal
de Música Frederic Mompou tocaran i cantaran unes cançons i,
seguidament, la Coral Endavant

oferirà un repertori especial per
a l’ocasió. Després de les actuacions, tots els assistents es traslladaran al Pavelló Multifuncional, on
la Regidoria de Benestar Social,
amb la col·laboració de nombroses voluntàries i voluntaris, els obsequiaran amb un dinar, que anirà
a càrrec del Càtering Par-ill.
Els interessats que vulguin participar de l’homenatge caldrà
que avisin abans del dimecres 19
d’abril al Casal de la Gent Gran.
Els tiquets per la festa es podran
recollir al mateix Casal, del 9 al 19
d’abril. Val a dir que totes les persones de 65 anys en amunt rebran
el programa detallat de la celebració a casa.

La sessió d’aquest mes
tindrà lloc el dimarts 10
d’abril i portarà per nom
“Les noies d’Alba Daurada” (“Golden Dawn Girls”),
una obra de 2017 dirigida pel noruec Havard Bustnes.
En els últims anys, la imatge d’un
país amb platges assolellades i
gent amigable ha estat enfosquida
per ideologies polítiques properes al nazisme que s’encarnen en
Alba Daurada, el partit que a les
eleccions del 2012 va aconseguir
21 escons al Parlament grec.
Quan nombrosos membres destacats del partit de l’extrema dreta
són empresonats, les seves dones
agafen les regnes de la formació i

continuen propagant el missatge.
Entre elles hi ha la filla del líder
Nikos Michaloliakos. Totes elles
tenen la suficient experiència per
evitar escletxes en el discurs oficial i s’asseguren que les entrevistes
que els fan queden tal com volen.
Però en un moment de distracció,
el director marxa corrent amb la
càmera i aconsegueix enregistrar
imatges compromeses del partit
neonazi. El material resultant,
complementat amb imatges d’arxiu, no deixa cap dubte sobre el
costat depravat d’aquest partit
polític. En revela l’abisme, cada
vegada més clar, entre la realitat i
la imatge que les seves responsables pretenen donar.

L’HOMENATGE ES VA CELEBRAR EL 17 DE MARÇ PASSAT

El Casal de Cultura acull l’acte d’homenatge als
primers bombers voluntaris
L’homenatge va ser promogut pel “Pater” Josep Lluís Fernández i en Ramon Guinjoan, amb el suport de l’Ajuntament de
Matadepera. Als 25 bombers assistents se’ls va entregar un document de nomenament com a membres d’honor.
El 17 de març passat, la
sala d’actes del Casal de
Cultura va acollir l’acte
d’homenatge als primers Bombers
Voluntaris de la Diputació de Barcelona, que es remunten a l’any 1962
i que, posteriorment, es van integrar
als Bombers de la Generalitat de Catalunya. L’homenatge, promogut pel
“Pater” Josep Lluís Fernández i en
Ramón Guinjoan, fundador de l’Associació de Bombers Voluntaris de
Catalunya i dels Bombers Voluntaris
de Matadepera, va comptar amb el
suport de l’Ajuntament de Matadepera. La presentació de l’acte va anar
a càrrec del regidor de medi ambient

Foto dels homenatjats, amb l’alcaldessa, Mireia Solsona, i el regidor, Marcel·lí Bosch.
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i protecció civil, Marcel·lí Bosch i va
comptar amb una xerrada sobre la
figura dels bombers voluntaris i el
procés de creació d’aquest cos pioner, a càrrec del “Pater” i Ramon
Guinjoan. A continuació, es va fer
el reconeixement oficial als 25 bombers voluntaris que van formar part
del primer cos de la Diputació, a
cadascun dels quals se’ls va entregar un document de nomenament
com a membres de la secció d’honor
del cos de bombers voluntaris de la
Generalitat de Catalunya. L’acte va
cloure amb un parlament a càrrec
de l’alcaldessa de Matadepera, Mireia Solsona.

És notícia

La Regidoria de Benestar Social
continua amb el tercer cicle de
xerrades d’interès general obertes a tothom que amb el lema “A Matadepera envellim activament, vine i escolta” tenen lloc al Casal de la Gent Gran. El
cicle es va iniciar el passat mes de febrer.
La tercera xerrada del cicle, que es titularà “Moments de natura”, tindrà lloc el dimecres 11 d’abril a les 17:30 hores i anirà
a càrrec de Narcís Serrat.
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Conferència de Narcís Serrat sobre
natura
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BREUS

La primera sortida femenina en BTT.

El 15 de març passat es va presentar al Club Egara l’Exin Masters World Cup, una competició que comptarà amb 132
equips, de 24 països diferents i més de 3000 esportistes, i que tindrà lloc del 27 de juliol al 5 d’agost d’enguany. El
torneig representarà l’esdeveniment esportiu més gran que s’ha organitzat mai a la ciutat de Terrassa.
L’EXIN Master World Cup és una competició de la International Masters Hockey Association (IMHA), reconeguda per
la Federació Internacional de Hockey (FIH),que té per objectiu promoure l’hoquei entre els esportistes de més de 35
anys. Es divideix en deu categories, cinc de masculines i cinc de femenines: +35, +40, +45, +50, +55.
A l’acte de presentació hi van assistir l’alcaldessa de Matadepera, Mireia Solsona, i el regidor d’esports, Quico Sala.

AJUNTAMENT

La Regidoria de Medi Ambient acaba de realitzar una nova actuació d’aclarida a la zona de la Tartana, que ha consistit en una neteja del sotabosc i d’alguns arbres seleccionats, per tal de tendir a
mantenir una estructura alta de l’arbrat, tot traient els pins més decadents, que s’haurien trencat
tard o d’hora i l’eliminació de les restes vegetals. En total, s’han netejat unes 5 hectàrees.
El regidor de Medi Ambient, Marcel·lí Bosch, ha explicat que “l’actuació que s’ha dut a terme s’ha
realitzat a petició dels Bombers Voluntaris i l’ADF, ja que la zona és un nus de barrancs i és un dels
punts on, en cas d’incendi, aquest es podria bifurcar i provocar-ne un de més gran”.

ORGANITZAT PER LA REGIDORIA DE FESTES
3 VOLTES
La Regidoria de Joventut
s’ha sumat al projecte 3 VOLTES, un
assessorament especialitzat en clau
de gènere impulsat per la Direcció
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, per dissenyar i implementar accions de promoció de la
igualtat entre homes i dones, sobre
diversitat sexuals i de gènere, i de
prevenció de les violències masclistes amb joves.

Gaseta de Matadepera Abril 2018
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És notícia: Ajuntament

La primera fase de l’assessorament
ha consistit en una formació impartida per la cooperativa Candela, on
els professionals de joventut s’han
format en les arrels de les violències
masclistes, les manifestacions de la
violència masclista en adolescents i
en estratègies d’intervenció contra
la discriminació del col·lectiu LGTBI.
La segona fase consisteix en rebre
una assessorament per definir i dissenyar un projecte en clau de gènere
adaptat al territori. El primer repte
passarà per incorporar la perspectiva
de gènere en tots els àmbits de l’espai jove de l’Hotel i en les polítiques
de joventut municipals.

Algun dubte o comentari?
93 787 02 58
matadeperajove.cat
puntjove@matadepera.cat
@Puntjove

BREUS
Cinquena edició del programa
Kautic40

El mes passat es va donar el
tret de sortida a la cinquena
edició del programa d’incubació KauTic40, destinat a totes
aquelles persones emprenedores o
empresàries del sector de les TIC
que es trobin en fase de maduració de la seva idea de negoci, o bé,
en el seu primer any de creació de
l’empresa.
La iniciativa està impulsada des
del Servei d’Innovació de l’Ajuntament de Terrassa i Leitat, dos
dels partners del Parc Científic
i Tecnològic Orbital40 i compta
amb la col·laboració de l’Euncet
Business School.
Les candidatures seleccionades
rebran, durant 9 mesos i de forma
gratuïta, un espai de treball compartit, un programa formatiu especialitzat i l’acompanyament per
part dels tutors i tutores que ajudaran a què puguin adquirir noves habilitats i coneixements per
a millorar la seva competitivitat al
mercat.
Totes les persones interessades en
participar del programa, poden
consultar les bases legals i presentar la candidatura mitjançant el
formulari de registre que es troba
al següent enllaç: http://kautic40.
com/formulari/.
El període d’inscripció al programa finalitza el 6 d’abril.

EL DISTINTIU ES VA LLIURAR EL 13 DE MARÇ

Concurs per la portada Dues empreses locals
reben el Biosphere
de Festa Major
Les obres es poden presentar fins al proper 18 d’abril, a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.
La Regidoria de Festes
ha posat en marxa la 21a
edició del concurs per
triar la portada de programa de
Festa Major, que se celebrarà
entre el 30 d’agost i el 3 de setembre i el guanyador de la qual
serà guardonat amb un premi
en efectiu de 300€. Cada participant podrà presentar al concurs un disseny original i inèdit,
realitzat seguint qualsevol tècnica i d’estil totalment lliure.
El disseny ha incloure obligatòriament el text “Del 30 d’agost
al 3 de setembre de 2018” i pot
incorporar, opcionalment, un
eslògan representatiu de la Festa
Major. Tots aquells que vulguin
participar-hi, poden presentar
les seves creacions a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC)
fins al 18 d’abril, de dilluns a divendres de 8:15h a 14h i tardes
de dimecres de 16h a 19h. Un

cop tancat el concurs, un jurat
triarà la millor portada, seguint
els criteris de disseny, originalitat i la capacitat de comunicar
l’esperit de la Festa Major. La
imatge escollida, que representarà les festes d’aquest any, es
donarà a conèixer en el transcurs del lliurament de premis
dels Jocs Florals, que tindran
lloc a la Plaça de Cal Baldiró el
proper 23 d’abril. Com sempre,
totes les obres presentades s’exposaran durant uns dies al Casal
de Cultura a partir de la data del
veredicte del jurat.

Les dues empreses que han rebut el distintiu són els restaurants
Can Vinyers i La Mola-Torrent de l’Escaiola.
El 13 de març passat, va
tenir lloc l’acte de cloenda
dels distintius de “compromís per la sostenibilitat Biosphere
2017”, que es van atorgar a 245
empreses i serveis de la demarcació de Barcelona. A l’acte, presidit
per la presidenta de la Diputació
de Barcelona, Mercè Conesa, hi
van assistir l’alcaldessa de Matadepera, Mireia Solsona, i la regidora
de Promoció Econòmica, Núria
Garcia.
D’entre les empreses que han rebut el distintiu Biosphere 2017 hi
ha dues empreses de restauració de
Matadepera: el restaurant Can Vinyers i el restaurant La Mola-Torrent de l’Escaiola.
Al llarg de l’acte, la presidenta de
la Diputació, Mercè Conesa, va
destacar que “la Diputació de Barcelona compta amb una estratègia
de territori fonamental a través de
la seva sostenibilitat i el respecte al

Els premiats amb les autoritats municipals. ©M.B.

medi ambient i el patrimoni” i va
posar èmfasi en la idea que “hem
de posar en valor aquest Compromís Biosphere perquè fem futur
des del sector del turisme. Perquè
volem posicionar el nostre territori
com una de les millors destinacions del món”.
La Diputació de Barcelona va
obtenir l’any 2017 la certificació
“Biosphere Responsible Tourism”,
que reconeix la demarcació de Barcelona com a destinació turística
sostenible i responsable.

ÉS UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ

Suport local a
l’emprenedoria
El conveni potencia l’impacte de les polítiques de promoció econòmica a nivell local.
El mes de gener passat, els ajuntaments de
Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls van signar un conveni
de col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa per
a la prestació de serveis a persones emprenedores
i empreses.
Amb aquest conveni, l’Ajuntament de Matadepera pretén potenciar la prestació de serveis que
millorin l’impacte de les polítiques de promoció
econòmica a nivell local, per la qual cosa és necessari implementar fórmules que promoguin la
cooperació entre administracions i la concentració
de serveis.
Mitjançant aquest conveni, l’Ajuntament de Terrassa, des del seu Centre Local de Serveis a les
Empreses (CLSE), prestarà els seus serveis també
a les persones emprenedores i empreses del nostre
municipi que ho requereixin.
Entre els nombrosos serveis que ofereix el CLSE
hi ha: programes destinats a empreses consolidades, com el d’acceleració en òrbita, el business
confidence en innovació empresarial i el Ket 4.0;
programes transversals, que inclouen projectes de
valor per Terrassa i el seu àmbit d’influència o el
projecte de dinamització del clúster de tecnologies
vinculades a la salut; programes destinats a empreses consolidades, com l’explorer by, l’espai emprèn-UPC o el Centre d’Alt Rendiment en emprenedoria fotònica; i finalment, diversos programes
orientats a projectes avançats i empreses de recent
creació, com el Kautic 40 o el programa d’acompanyament a les empreses allotjades.
Per a més informació sobre qualsevol dels programes o serveis que s’ofereixen, us podeu adreçar a
la Regidoria de Promoció Econòmica, per telèfon,
trucant al 93 7870200, o bé, enviant un correu
electrònic a: ferreba@matadepera.cat.
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Moltes gràcies per
fer-ho possible

La discriminació
de gènere

Ni un pas enrere!

LLIBERTAT
D’EXPRESSIÓ

Un any més, Matadepera
segueix sent líder indiscutible en recollida selectiva
des de la implantació del sistema de
recollida porta a porta l’any 2005.

El dia 8 de març vam viure
una jornada de mobilitzacions diverses per a reivindicar la igualtat de drets entre homes i
dones, amb un èxit d’assistència sense precedents, que va posar de relleu
una vegada més la gravetat de la situació, i va aportar novament molts
elements per a reflexionar-hi. S’hi
denunciaven les diferències salarials,
l’assetjament sexual, i la violència de
gènere, entre d’altres aspectes. De
fet, al llarg dels anys s’ha demostrat
que l’existència de lleis i disposicions
legals ja vigents sovint no garanteix
la solució a moltes d’aquestes reivindicacions, atès que, per a que siguin
eficaces, cal aplicar-les amb fermesa i continuïtat, cosa que, atesos
els resultats obtinguts fins ara, és evident que no s’està portant a terme.
La recerca de solucions a aquests
comportaments discriminatoris, va
molt més enllà de les mesures legals, i es basa en determinar-ne els
motius subjacents, que expliquin la
raó per la qual arrelen tant intensament. Aquests motius fan referència
inicialment a les interaccions que, ja
des del naixement, s’estableixen entre els infants i les persones adultes.
Aquestes inculquen als nens i nenes
patrons de conducta estereotipats
que s’ han anat transmetent de generació en generació. Òbviament, els
patrons familiars han anat millorant,
encara que molt lentament. I, per
descomptat, des de l’àmbit escolar
s’han fet molts esforços al respecte, però aquests canvis encara estan
molt lluny de poder resoldre els comportaments sexistes: el “currículum
ocult” en els continguts dels llibres
de text, mostra majoritàriament el
protagonisme masculí en tots els
àmbits de la història, la literatura, la
ciència i l’art, entre d’altres, i aconsegueix que aquests estereotips arrelin de forma inconscient, tant en nens
com en nenes. Això succeeix també
en la publicitat, el cinema, les sèries de televisió, les cançons, i les joguines, per a posar alguns exemples,
on els estereotips es filtren de manera subliminal però també explícita.
Podem considerar, doncs, que s’han
aconseguit diagnosticar algunes de
les principals causes, però les solucions per a arribar a una societat més
igualitària suposen la conscienciació
de tots els agents socials implicats, i
això comporta l’ adopció de mesures
que, malauradament, solen ser molt
complexes, i requereixen la inversió
de molts més recursos.

Dies difícils, quan una
foto amb nas de pallasso al costat d’un guàrdia
civil et pot costar una condemna
per delicte d’odi. Quan la lletra
d’una cançó val anys de presó,
quan tallar una carretera, promoure una vaga, obrir una pàgina web,
escriure un tuit o un article periodístic et pot amargar la vida seriosament. Quan escoltar la voluntat
del poble –no necessàriament complir-la– t’envia a la presó o a l’exili.
Quan mestres, bombers, estudiants, periodistes, impressors o
humoristes viuen sota sospita per
defensar els actes més quotidians
de democràcia. Quan hi ha una
Generalitat sencera intervinguda,
un Parlament paralitzat. El català
a l’escola, de nou amenaçat. Una
República negada i perseguida.
Dies difícils, amb un Estat espanyol
en plena deriva repressiva, feixistitzant, que dispara la seva ràbia
-amb l’ajut d’una Justícia sotmesa
i dependent- contra tot allò que
es mou. No només aquí: allò que
ens passa a nosaltres, està passant
també a Euskadi -no oblidem a
Julen ni als joves d’Altsasu, any
i mig ja a la presó- i a molts altres
llocs: l’ocupació policial de Múrcia, de Granada, persecució mortal a Lavapiés, les detencions de
l’Alfon -després pres- i la Daira,
de Vallecas...
Però en tenim el contrapunt, que
no podem obviar: tones de dignitat que planta cara als carrers:
les dones, els pensionistes, l’escola, la universitat, l’antifeixisme, el rebuig al rei i al sistema
del 155... la solidaritat groga
amb presos i exiliats. Els CDRs.
Milers i milers de veus, i de punys,
que s’aixequen cada dia per dir
que Som república, que els carrers sempre seran nostres, que no
renunciarem, que no hi ha pas enrere. No hi haurà treva contra la
repressió. Sempre serem al costat
dels qui lluiten. Ja som moltes,
som molts, hi convidem a tothom. I
guanyarem. Perquè tenim raó.

La llibertat d’expressió és
el dret de tot individu d’expressar idees i opinions lliurement i per tant, sense censura. És
un dret fonamental, recollit en l’article 19 de la Declaració Universal
dels Drets Humans i en la majoria de
sistemes democràtics. La Constitució
Espanyola i l’Estatut de Catalunya
també la mencionen. Això, qualsevol
demòcrata ho entén i aquest Dret s’ha
donat per exercir-ho. Darrerament
s’ha confós la llibertat d’expressió
amb la mala educació; en fer el pallasso; desitjar la mort de persones,
expressades en cançons o incitar l’odi
o, que és lo mateix, fer supurar la ràbia
continguda del que practica aquesta
LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ. Diguem, que són fets de mala educació
el cremar fotografies dels Reis d’Espanya, posar-se un nas de pallasso i
fer-se una foto al costat d’un Guàrdia
Civil o càntics, desitjant la mort d’algunes persones odiades. Però també
pot resultar mal educat, a més del qui
ho fa, també ho sigui, qui riu la gracieta. Lo que és pitjor és que aquests fets
van contra la Democràcia de la que
tan mencionen, voler-la. Atenten contra la convivència perquè no respecten
les idees del parent, amic, veí o ciutadà. Es queixen de que se’ls trepitgen
les seves idees, que són ILEGALS,
però atentant contra el respecte a les
persones i les Institucions. En molts
casos es comprèn per la manca de
cultura del protagonista incendiari, o
pallasso o cantautor, però lo que no té
perdó és que persones cultes i espavilades, amb seny, ho aplaudeixin.
Això també es pot comparar amb
les campanyes d’Om.Cul. i ANC, que
després d’embaucar a les multituds,
es desesperen en concursar a veure qui es posa el llacet més gros, qui
puja per les faroles, qui pinta les façanes i voreres amb “grafittis”; això
sí, tot de color groc, com les bufandes
i mocadors. Què diuen els ecologistes
d’això de contaminar l’ambient amb
plàstics? i d’embrutar les façanes i
les voreres amb pintura?... què hi diu
l’Ajuntament? Això és llibertat d’expressió? No. Això és mala educació!!!
Recomanem als independentistes mal
educats, els que embruten els carrers
amb pintades i plàstics, que s’ofereixin a la Brigada d’Obres per la neteja
dels carrers. Amb les escales i tisores
per posar llaços a les faroles, que podin els boscos i tallin les bosses de les
orugues de processionàries, així faran
una obra bona, no com lo que estan
fent fins ara, que això que fan sí que
és dolent... i que la Justícia faci el seu
camí i, si es porten bé, ja tindran la
LLIBERTAT que se’ls hi demana.

Molts materials que es llencen a les
escombraries es poden tornar a utilitzar: es poden reciclar. Això comporta
estalvi de primeres matèries i energia,
així com una disminució de la quantitat d’escombraries i una major protecció de l’entorn. Afortunadament a
Matadepera ens hem adonat de la
importància de reciclar bé i ajudar
a que la Terra es recuperi dels efectes
nocius del ritme de vida de les persones dels últims anys.
El passat 2017 es va assolir un
índex de recollida selectiva del
90,67%, millorant lleugerament
les xifres dels darrers 4 anys, i superant amb escreix l’objectiu del
60% de recollida selectiva fixat a
Catalunya per l’any 2020. Per poder
valorar aquests resultats cal destacar
que la mitjana de l’índex de recollida
selectiva a Catalunya se situa al voltant del 40%.
A nivell de generació de residus cada
matadeperenc va generar, de mitjana,
1,28 kg de residus cada dia, dels quals
només 120 grams van ser de fracció
resta o rebuig. Tenint en compte que
la gestió de la fracció resta comporta unes despeses molt superiors a les
altres fraccions, aquesta dada és especialment rellevant, ja que permet que
el total de les despeses de la gestió de
residus es compensin amb els ingressos provinents de la taxa de residus i
del retorn de part del cànon de l’Agència de Residus de Catalunya. Aquest
cànon, que suposa una de les despeses
importants en la gestió de la fracció
resta, s’ha incrementat any rere any
des del 2011, partint dels 10 €/tona
fins arribar als 35,6 €/tona aquest
2018, fet que suposa un increment del
256% en els darrers 8 anys.
En resum, hem d’estar satisfets de
ser un municipi referent a nivell de
gestió de residus, aconseguint cada
any uns resultats excel·lents gràcies a l’esforç a les llars i comerços.
Per celebrar-ho, el proper dissabte 5
de maig tindrà lloc la festa del reciclatge, que com cada any serveix per
commemorar l’inici del sistema porta
a porta a Matadepera, el 5-5-2005.
Us esperem !!!

matadepera@esquerra.org
@ERCMatadepera

Uneix-te i col·labora a l’assemblea de
la CUP.
Informa’t o opina!
Twitter: @CUPMatadepera
Facebook: /CUPMatadepera
Web: matadepera.cup.cat
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Agermanament sense fronteres va organitzar, l’1 de març passat i al Casal de Cultura, una conferència que
anava a càrrec de l’ONG Proactiva Open Arms i que portava per títol “Defensa i denúncia dels drets humans
al mar”. Proactiva Open Arms és una organització no governamental i sense ànim de lucre que va néixer
d’una empresa de socorrisme i salvament marítim amb dilatada experiència en les costes espanyoles. Es
dediquen a la vigilància i salvament de les embarcacions de persones que necessiten auxili al mar Egeu i
Mediterrani Central, així com a la denúncia de totes les injustícies que estan passant i que ningú explica.

EL REPTE DIGITAL ÉS EL FOCUS D’ATENCIÓ DE L’ARXIVÍSTICA

L’Arxiu, transparència a
l’abast de la ciutadania
Qualsevol ciutadà té dret a accedir a la informació pública de l’Arxiu Municipal de Matadepera (AMMAT), on es conserven documents amb més
de dos segles d’antiguitat.

Gaseta de Matadepera Abril 2018
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Reportatge

L’arxiver Jaume Munuera, al dipòsit de l’Arxiu Municipal de Matadepera.

Accedir a la informació pública és un
dret que qualsevol ciutadà pot exercir.
L’Arxiu Municipal de Matadepera (AMMAT) és el servei de l’Ajuntament de
Matadepera encarregat de fer-ho possible, gràcies al sistema de gestió documental. En Jaume Munuera és l’arxiver
municipal que està al capdavant d’aquest
servei, que esdevé una eina de transparència amb la qual la ciutadania pot retre
comptes amb l’administració.
Tradicionalment, s’ha vinculat la idea
dels arxius als indrets on s’acumulava,
de manera més o menys ordenada, la
documentació administrativa i històrica.
Res més lluny de la realitat. A Matadepera, l’AMMAT es troba situat a l’edifici
municipal de l’Àrea Tècnica, al carrer de
Sant Quirze, i conserva documents amb
més de dos segles d’antiguitat, però també de nous.
L’AMMAT conserva, formalment, 26
fons documentals. La producció documental de l’Ajuntament de Matadepera dona forma al fons més voluminós i
destacat de l’Arxiu Municipal, que va
des del segle XVIII fins a l’actualitat.Tots
aquests documents constitueixen una
font primària per descobrir i entendre
la història de Matadepera de la segona

meitat del XIX fins a l’actualitat, ja que
s’hi reflecteixen les decisions d’alcaldes
i regidors, els pressupostos, les llicències
concedides...
De documentació oficial, a més del fons
de l’Ajuntament, l’AMMAT conserva el
fons del Jutjat de Pau, un fons viu que es
remunta al 1849.
La feina de l’Arxiu va més enllà d’acumular i conservar documentació i posar-la al servei del ciutadà. La disposició
de la documentació (és a dir, la eliminació o preservació), la garantia de la
transparència proactiva, la correcta descripció de la documentació i la producció
de dades de qualitat són també tasques
atribuïdes a l’Arxiu.
La digitalització, un nou món
Segons explica l’arxiver municipal, Jaume Munera, el repte digital és el focus
d’atenció principal de l’arxivística en
l’actualitat. “Els documents oficials,
abans, es mecanografiaven i se signaven.
Ara, es fan amb ordinadors i ni tan sols
s’imprimeixen, però han de signar-se
per tenir validesa. Ara es treballa amb
signatures electròniques i certificats digitals”, explica Munuera.
Un altre repte vinculat amb el món di-

Agenda d’activitats de Matadepera
DIA

HORA LLOC

Dim 4
Dij 5
Dim 10
Dime 11
Dime 11
Div 13
Diss 14
Diu 15
Diu 15
Diu 15
Dim 17
Div 20
Diu 22
Diu 22
Dill 23
Dim 24
Dime 25
Dij 26
Dij 26
Dive 27
Diss 28
Diu 29

17.00
20.00
19.30
17.30
18.00
20.00
11.00
07.30
10.30
11.00
19.00
20.00
12.30
19.00
18.00
19.00
22.00
18.00
19.00
22.00
12.00
18.30

©Miquel Badia

ACTE

gital és el dels formats. “S’ha de vetllar
perquè els documents es conservin en el
temps i siguin consultables. L’obsolescència del programari digital pot ser un
problema en el futur, igual que ho pot ser
penjar documents en plataformes d’Internet que potser algun dia tanquen els
seus servidors”, afegeix l’arxiver, que
posa com a exemple una eventual desaparició de Facebook i, amb ella, de totes
les fotografies i textos compartits a la
xarxa durant els darrers anys. Al marge
d’això, es treballa en la digitalització de
documents antics per tal de facilitar-ne
tant la consulta com la conservació.
Un pou d’història
L’altra gran cara, i potser la més coneguda, de l’AMMAT és la conservació
de documentació històrica, inclosos diversos fons d’origen particular. Entre
els fons que aporten informació sobre
moments històrics de Matadepera hi
ha el Fons del Centre Català Republicà,
creat el 1934; el Fons de la Hermandad
Sindical de Labradores de Matadepera,
sindicat agrícola reconvertit l’any 1940;
el Fons Pratginestós, una de les primeres famílies que van viure al nucli urbà
de Matadepera; o el Fons personal de
Salvador Piferrer i Iter, matadeperenc
aficionat a l’escriptura i jardiner, entre
d’altres.
També hi ha col·leccions fotogràfiques,
com les de Miquel Ballbè i Boada, la
cedida per la família Bellós, els fons de
Llorenç Pomar o el fons de Marc Sellarès. A més de documents escrits i fotografies, també hi ha un fons audiovisual
cedit per la família de Joan Soley i Pons,
impulsor de Matadepera Televisió l’any
1985.
El document més antic que es conserva a l’AMMAT és un apeo o cadastre
del 1768, quan encara no existia el nucli
urbà de Matadepera i la població estava
dispersa en masos.
Per indagar en la història de Matadepera, però, caldria investigar en multitud
d’arxius, ja que hi ha documents repartits arreu. Així, no només l’AMMAT
conserva documentació sobre Matadepera. L’Arxiu Històric de Terrassa-Arxiu Comarcal del Vallès Occidental és
una de les principals fonts per a historiadors i erudits sobre Matadepera. Altres
arxius, com l’Arxiu de la Corona d’Aragó, també compten amb referències de
fa segles al terme de Matadepera.

+info a www.matadepera.cat
ORGANITZA

Bar del Casal Gent Gran Última tertúlia cafè: “temes importants de la vida”
Regidoria de Benestar Social
Casal de Cultura
Conferència: “Alimentació i bellesa”
DAMA Matadepera
Casal de Cultura
Documental del mes: “les noies de l’alba daurada”
Regidoria de Cultura
Casal de la Gent Gran Xerrades Benestar Social: Narcís Serrat parla de natura Regidoria de Benestar Social
Biblio. Àngel Guimerà Una hora del conte amb el Mag Atxís
Biblioteca Àngel Guimerà
Casal de Cultura
“Una nit d’òpera”: ‘Faust’, d’Arrigo Boito
Regidoria de Cultura
Casal de Cultura
Meditació sense fronteres: “L’acceptació”
Agermanament sense fronteres
Pavelló (costat de la riera) Excursió al Puigsacalm
Unió Excursionista de Matadepera
Font de la Tartana
Inici de la 6ª edició de Molatrail
Trail Runners de Matadepera
Casal de Cultura
Taller concert per a nadons. Cal inscripció prèvia
Xarxa Nadons
Casal de Cultura
Nova Tertúlia Musical amb Maria Glòria Farrés
Biblioteca Àngel Guimerà
Casal de Cultura
Arts escèniques i música: “Cobla dels sons essencials” Regidoria de Cultura
Centre del poble
Arribada del Ral·li de Motos Històriques del MATHC
Escuderia MATHC
Casal de Cultura
Concert de quars i bols tibetans
Agermanament sense fronteres
Plaça de Cal Baldiró
Jocs Florals + teatre infantil
Regidoria Ensenyament / Xarxa
Casal de Cultura
Conferència de David Paloma sobre Pompeu Fabra
Regidoria de Cultura
107.1 FM
Radioteatre: “Dramatúrgies breus per intèrprets ideals” Matadepera Ràdio
Casal de Cultura
Espectacle de titelles: “Mestre Fabra, caçador de paraules” Regidoria de Cultura
Biblio. Àngel Guimerà Club de Lectura: “Nosaltres en la nit”, amb Núria Mundó Biblioteca Àngel Guimerà
Pavelló
Concert solidari amb “Nutcrackers”
Oncolliga
Església i Pavelló
28ª Festa de la Gent Gran
Regidoria de Benestar Social
Hotel
Doble sessió de cinema: “Waking life” / “Upstream color” CineClub Matadepera
REBEU L’AGENDA PER CORREU ELECTRÒNIC INSCRIVINT-VOS A www.matadepera.cat
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El Llibre del mes

per Cesc Bosch

Fa unes setmanes vaig retrobar el magnífic recull Poemes i cançons (Edicions
62 – Empúries, 1998) de Bertolt
Brecht;treball antològic de Feliu Formosa que hauria recomanat avui si
no fos perquè resulta que ja ho havia
fet el juliol de 2010. Aleshores és de
justícia reivindicar la figura de Feliu
Formosa (Sabadell,1934),i recomanar Papallona
de l’ombra (Pagès editors, 2017). Es tracta d’una
selecció dels seus millors poemes, feta pel mateix
autor, i compta, a més a més, amb il·lustracions de
l’artista matadeperenc Albert Novellon. Després
d’una trajectòria poètica de gairebé mig segle, és un
bon moment per fer-ne una revisió i comprovar que la
poesia de Formosa segueix vigent i viva.
També cal destacar que, encara en el terreny de la
poesia, però des de la faceta de traductor, Adesiara
publica la seva traducció del llibre El meu piano blau
d’Else Lasker-Schüle, una de les grans poetes alemanyes del segle XX. I que el digital de cultura Núvol
ha publicat la reedició d’El present vulnerable. Diaris
(1973-1978), el seu primer dietari. Publicat per primera vegada l’any 1979,era introbable a les llibreries
des de fa temps.

El Film del mes

per Albert Beorlegui

Ara que ja sembla que ha arribat
la primavera definitivament, recuperem un títol que utilitza aquesta
estació de l’any metafòricament,
com un retorn (efímer) a la joventut, i que va batejar una reconeguda novel·la de Tennessee
Williams. Es tracta de La primavera romana
de la Sra. Stone, rodada l’any 1961, disponible, com totes les que comentem en aquesta
secció, a la Biblioteca Àngel Guimerà, i que
compta amb una crepuscular i extraordinària
Vivien Leigh encarnant a un actriu en decadència que es nega a admetre el pas del temps, i
que té una aventura amb un jove gigoló italià,
un carismàtic Warren Beatty. Malgrat un cert
convencionalisme en la seva factura que no pot
dissimular els elements escenogràfics que va
imposar el seu director, en José Quintero (va
ser la seva única incursió darrera les càmeres),
el film reflexiona magníficament sobre el temps
que ja no es pot recuperar i la frivolitat del jovent a l’hora de menysprear-lo.

El Disc del mes
per Ivan Caparrós
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El món del rock, durant molt de
temps, massa, va ser feu d’homes. A
diferència del jazz, el blues o el soul,
amb les seves “dives”, o fins i tot el
pop, el rock va ser cosa de “mascles”. Una autèntica destil·leria de testosterona, en tots els sentits.
Afortunadament, hi ha pioneres que traspassen limitacions que no són les seves i destrossen tanques
i estereotips fent, així, avançar la societat. Janis
Joplis, Patti Smith o Joan Jett, entre d’altres, van
obrir un camí imparable. L’eclosió de l’indie dels
90 i el moviment Riot Grrrl van donar el penúltim
cop sobre la taula.Ja en el segle XXI ha sorgit una
nova fornada de noms com Torres, Sharon Van
Etten o Angel Olsen que dibuixen un present del
rock i folk elèctric més femení que mai. En aquesta línia, et proposo Lucy Dacus, una nord-americana de 23 anyets que acaba de publicar el seu
segon disc, Historian, basat sobretot en veu sobre
guitarres. Folk, rock i blues, d’essència, amb cor i
ànima. I és que posar-li gènere a la música és com
posar-n’hi a l’univers.

MÉS TEMES

QUÈ ÉS LA DISLÈXIA?
Xerrada a càrrec de Carla Roldán
logopeda de Salut i Més
Dirigida a pares, mares, mestres i a tota
persona que tingui interès en el trastorn
que afecta la lecto-escriptura

DIVENDRES 20 D'ABRIL A LES 18 h.
CAP DE MATADEPERA
Entrada lliure

El proper 20 d’abril, el CAP de Matadepera acollirà una xerrada sobre la dislèxia, que anirà a
càrrec de la logopeda del servei Salut i Més del Consorci Sanitari de Terrassa, Carla Roldán. La
xerrada, dirigida a les famílies, mestres i a qualsevol persona que tingui interès en el trastorn
que afecta la lecto-escriptura, serà a les 18 hores i l’entrada és gratuïta.
El Consorci Sanitari de Terrassa és una entitat pública de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Terrassa i la Fundació Sant Llàtzer.

BREUS

L’ACTE ES VA CELEBRAR EL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Concert benèfic d’Oncolliga amb el
grup Nutcrackers

DAMA homenatja Francesca Marlet

Sessió mensuals de meditació dedicada a l’acceptació
La Delegació d’Agermanament
sense fronteres a Matadepera continua organitzant una
meditació cada mes. La propera serà el
dissabte 14 d’abril al Casal de Cultura, a
les 11 del matí, i com sempre, s’agrairà la
puntualitat.
El tema a tractar serà “L’acceptació”. Es
dedicaran uns moments de reflexió sobre
què fem davant les situacions que vivim.
Tenim tendència a evitar-les quan no ens
agraden? les defugim? amaguem el cap
sota terra? les neguem? les acceptem per
trobar la millor manera de encarar-les?
L’acceptació és una actitud sovint controvertida i esbrinarem la manera justa
d’acceptar el que la vida ens proposa viure.

Coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, l’Associació DAMA va voler rendir homenatge a una de les cofundadores de l’entitat, Francesca Marlet, que va morir el mes de març de l’any passat.
DAMA Matadepera es
va afegir a la commemoració del Dia de la Dona
el passat dijous 8 de març amb
un acte al Casal de Cultura dedicat a qui va ser la seva fundadora,
la promotora cultural Francesca
Marlet. A l’acte hi van assistir familiars seus, així com l’alcaldessa Mireia Solsona, i els regidors
Montse Royes, Carme Querol,
Santi Pavon i Abelardo Gil.
Amb el títol “Dia de la dona... amb
una gran dona”, l’acte va constar
d’un recital de lieder per a piano
i violoncel que va anar a càrrec de
Katia Michel i Peter Smith respectivament, que va incloure obres de
Brahms, Schumann, Clara Schu-

La Presidenta de DAMA, Cristina Ballbé, presentant els músics Peter Schmidt i Katia Michel. ©Miquel Badia

mann i Fanny Mendelssohn. També es va projectar un vídeo que havia elaborat Matadepera Televisió
amb motiu dels 80 anys de Marlet,
quan se li va lliurar la insígnia d’or.
Filla del polifacètic artista Ricard
Marlet, Francesca Marlet va néi-

xer a Sabadell l’any 1926, però va
viure pràcticament tota la seva vida
a Matadepera, on va desenvolupar
múltiples activitats relacionades
totes elles amb la cultura. Escollida la primera dona regidora a les
primeres eleccions democràtiques

del 1979, sota la seva legislatura es
van fundar diverses entitats culturals (Matadepera Ràdio, Agrupació Sardanista La Mola), així com
la Biblioteca Àngel Guimerà, el
Festival Internacional de Música,
en la que encara hi participava directament, i la temporada estable
d’arts escèniques. Cofundadora
de Dones d’Avui de Matadepera
i col·laboradora en diverses iniciatives relacionades especialment
amb la música clàssica, Marlet va
ser l’encarregada de fer el Pregó de
Festa Major l’any 2002, i al 2006,
amb motiu dels seus primers 80
anys, se li va concedir la Insígnia
d’Or. Marlet va morir el mes de
març de l’any passat.

TINDRÀ LLOC EL 22 D’ABRIL, A LES 19 HORES

SERÀ EL 13 DE MAIG, AL BOSC DE LES FARIGOLES

Arriba la setena edició Concert del so curatiu
del Cross Matadepera dels bols tibetans
Les inscripcions per participar al Cross Matadepera s’obriran a
partir del 16 d’abril.

El concert està organitzat per Agermanament sense Fronteres i
anirà a càrrec de María Rosa Miranda Marín.

El calendari esportiu del
mes de maig a Matadepera està marcat, des de
fa set anys, pel Cross Matadepera,
una iniciativa esportiva de l’atleta
Marc Otero, organitzada per la Comissió Tècnica Cross Matadepera,
amb la col·laboració de Handbol
Veterans, Frankfurt’s Vallès i Mun
Cuina evocativa.
L’edició d’enguany, que tindrà lloc
el 13 de maig, a partir de les 9:30
del matí, al Bosc de les Farigoles,
també serà solidària, de manera
que cada participant haurà de portar dos quilos de menjar a canvi del

L’ONG matadeperenca
Agermanament sense
Fronteres organitza, el
proper 22 d’abril, a les 19 hores
i al Casal de Cultura, un concert
que anirà a càrrec de María Rosa
Miranda Marín i que estarà protagonitzat per bols tibetans.
Aquests estris tibetans produeixen unes freqüències de so que
recorren el nostre cos i ajuden
a equilibrar la tensió muscular
i a aconseguir la pau interior,
tot augmentant la capacitat del
nostre cos per defensar-se. Al
mateix temps, també contribu-

dorsal. Un cop acabada la competició, tot el menjar que es reculli
s’entregarà al Rebost d’aliments de
la Creu Roja.
Les inscripcions per participar al
Cross Matadepera s’obriran el 16
d’abril i es poden fer al següent enllaç: https://goo.gl/E8CKY6.

Tret de sortida del Cross Matadepera.

©M.B.

ESTÀ ORGANITZAT PEL CLUB DE GOLF MATADEPERA

eixen a equilibrar els dos hemisferis del cervell, fet que beneficia especialment a les persones
que pateixen estrès. Es tracta
d’energia i vibració, que a través del so dels bols connecta
amb la nostra essència i afavoreix l’harmonia.
Precisament, és la manca d’harmonia emocional la que deriva
en malalties, problemes de relacions amb les persones, desequilibris emocionals i baix estat
d’ànim.
La sessió té un preu de 5€ per
persona.

EL 22 D’ABRIL VINDRÀ UNA CORAL DE PARÍS

Curs infantil de golf 40 anys de l’ACM
Destinat a alumnes de les escoles del municipi, el curset
començarà el 9 d’abril i s’allargarà fins al mes de juny.
El Club de Golf Matadepera, juntament amb
el Camp de Golf Municipal i la Regidoria de Benestar
Social, organitza un curs infantil
d’iniciació al golf que començarà
el proper 9 d’abril i s’allargarà fins
al mes de juny. L’objectiu del curs
és dotar als alumnes de les nocions bàsiques del golf, tant del joc
llarg com del joc curt i putt. També s’ensenyaran les normes bàsiques i regles per a poder obtenir la
llicència federativa i el handicap,
que els permetran poder sortir
al camp. En acabar el curs, també està previst que se celebri un
campionat per parelles de pares i
fills per a poder gaudir en família
d’aquesta disciplina esportiva.
El curs d’iniciació al golf consis-

tirà en quatre sessions d’una hora
a la setmana, els dimarts o dimecres, de 17:30 a 18:30 hores.
Per tal de dur-lo a terme, es requereix un mínim de sis alumnes
per dia. Hi haurà un servei de recollida i trasllat gratuït des de les
escoles Ginesta i Torredemer fins
al Camp de Golf Municipal, on es
realitzarà el curs amb instructors
especialitzats en educació infantil
i amb tot el material necessari. El
preu del curs és de 35€/mes per
cada alumne i es podrà contractar
mensualment.
Per a les inscripcions, les persones interessades poden enviar un
correu a: mtdp.dinam.clubgolf@
matadepera.cat, o bé, adreçar-se
a la recepció del Camp de Golf
Municipal.

Amb motiu de l’efemèride, al llarg d’aquest any, l’Agrupació Coral Matadepera oferirà diversos concerts especials.
L’Agrupació Coral està
d’aniversari.
Aquest
any celebra el 40è aniversari de la seva fundació i, per
tal de commemorar l’efemèride,
s’organitzaran diversos concerts
especials, en els quals comptaran amb la participació d’altres
corals convidades.
El primer acte de celebració va
tenir lloc l’11 de març passat,
amb un concert a la Parròquia
de Dant Joan, que va comptar
amb la participació de l’Orfeó
Andorrà d’Andorra la Vella i la
Coral Casamanya d’Ordino, dirigides per Josep Puig.
Aquest mes d’abril, l’Agrupació
Coral de Matadepera oferirà un
nou concert, que tindrà lloc el
dia 22 i tindrà una coral de París

com a convidada especial.
L’Agrupació Coral Matadepera
va iniciar les seves activitats l’any
1978. Forma part de la Federació Catalana d’Entitats Corals
(FCEC) i ha participat en diverses activitats col·lectives, com el
Vè aniversari de la Consagració
de la Sagrada Família i l’11è
Simposi Mundial de Cant Coral,
celebrat a Barcelona l’any 2017.
En Joaquim Sabaté va ser el director durant els primers vint
anys de l’existència del cor.
També l’han dirigit Víctor Rabasseda, Lluís Vila i Emili Forte. L’actual directora és Rosa M.
Ribera, que també és directora
del Conservatori de Música de
Terrassa, d’on també n’és professora.

Més temes

A

banda de les sessions mensuals
de meditació, la delegació local
d’Agermanament sense fronteres
ha iniciat un nou projecte que amb el nom
“Teixint complicitats”, que té per objectiu participar en l’acolliment de persones
que vénen al nostre país cercant una millor situació.
“Essencialment el que oferim és el nostre
temps i les ganes de facilitar la inserció
dels nouvinguts, compartint amb ells els
coneixements de les llengües que han
d’aprendre, de la nostra història, de l’organització social, dels nostres costums”,
afirma Tònia Cortadellas, una de les components del grup, “però a la vegada estem interessats en acollir els seus relats,
què els ha empès a arribar fins aquí o les
coses que els sorprenen de la nostra manera de viure.
El grup “Teixint complicitats” està format actualment per quatre persones i
compta amb el suport de l’Alcaldessa
Mireia Solsona i diversos regidors del
consistori matadeperenc. Col·labora amb
Creu Roja, i especialment amb Dones del
món, un grup de dones de Terrassa que
està realitzant aquesta tasca des de fa 13
anys.
Les trobades, obertes a tothom, tenen
lloc al Centre Cívic Montserrat Roig de
Terrassa de 15:15 a 16:30 cada dos dilluns. Per a més informació, us podeu
adreçat per correu electrònic a isabelrenom@yahoo.es

93 736 87 73
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“Teixint complicitats”, grup de suport d’acolliment
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La delegació local d’Oncolliga
anima als veïns a participar del
Concert Solidari, que organitza
l’entitat el proper 27 d’abril a les 22 hores i que anirà a càrrec dels Nutcrackers.
L’esdeveniment serà al Pavelló Multifuncional de Matadepera (carrer Enric
Genescà, 8) i cada entrada consistirà en
un donatiu de 10 euros, que es destinarà
íntegrament a l’ajuda de les persones que
pateixen càncer i als seus familiars.

Un any més, el que fa sis, els Trail Runners Matadepera organitzen una nova edició de la cursa de muntanya Mola Trail,
que enguany tindrà lloc el diumenge 15 d’abril. Com d’altres anys, la cursa presenta tres modalitats: la primera és la
Kids, especialment pensada per als nens i nenes d’entre 5 i 16 anys i que consta de 6 categories. La cursa està inclosa
a la lliga Catalonia Kids i les inscripcions cal fer-les a www.cataloniakidscup.com. Pel que fa a les altres modalitats, hi
ha la L, cursa de 6 quilòmetres i 300 metres de desnivell positiu; i la XL, de 15 quilòmetres i 850 metres de desnivell
positiu. El punt de sortida serà la Font de la Tartana i els horaris varien segons la cursa i la categoria: de 10:30 a 11:45.
Els dorsals es podran recollir una hora i mitja abans des del punt de sortida. Per a més informació: www.molatrail.cat.

MÉS TEMES
MARGARIT VA QUEDAR PRIMER I DEBATS SEGONA

BREUS

Debats i Margarit s’imposen en
la disciplina de raquetes de neu

Betriu i Planell guanyen la cursa mixta Epic Camí de Cavalls

Margarit s’imposa en la prova de la ISF a l’estació d’esquí nòrdic de Guils-Fontanera
i Ragna Debats assoleix la segona posició en el Campionat del Món de la WSSF.

Més temes

L’atleta Jan Margatit en plena competició.

©J.M.M

El jove atleta matadeperenc Jan Margarit es va
proclamar, el 3 de març passat, campió d’Europa de raquetes de neu, una competició de la
International Snowshoe Federation que es va disputar
a l’estació d’esquí nòrdic de Guils-Fontanera. La cursa, organitzada per la Unió Muntanyenca Eramprunyà,
també va ser vàlida pel campionat de Catalunya de
l’especialitat. Es tractava d’una prova amb un recorregut d’11 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 300
metres, on es combinaven trams plans molt ràpids amb
seccions més tècniques. Les condicions de la neu van ser
excel·lents.
Per la seva banda, l’esportista catalana d’origen holandès Ragna Debats, estretament vinculada amb Matadepera, es va proclamar subcampiona del món de

raquetes de neu el primer cap de setmana de març en
una prova celebrada enguany a Fuente Dé, a Astúries.
Debats va aconseguir la segona posició en la V Picos
Snow Running i X Campionat del Món de Raquetes de
Neu WSSF, amb un temps de 1:01:21. Només la nordamericana Michelle Hummel va ser més ràpida (57:05).
L’any passat l’esportista havia aconseguit proclamar-se
campiona mundial amb la selecció holandesa, tot lluint
al cap una cinta amb una estelada, i el 2016 ja n’havia
estat subcampiona.
En la mateixa prova a Fuente Dé, el matadeperenc Pere
Aurell va finalitzar en una meritòria sisena posició en la
categoria masculina. Va establir un registre de 52:20. El
campió va ser el francès Stéphane Ricard (46:23). Més
de 350 esportistes van participar en la competició.

©MB

Ragna Debats en l’anterior edició del Campionat del Món.
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MARTÍN, TORO I SUÁREZ ES CLASSIFIQUEN PER A LES FINALS DE CATALUNYA

El Club Billar Matadepera puja a
Primera Divisió
El Club Billar va aconseguir l’ascens a primera, després de proclamar-se campió de
manera matemàtica, en la competició que va tenir lloc el mes passat.
El Club Billar Matadepera va assolir l’ascens a la
Primera Divisió de la Lliga Catalana de Tres Bandes, com a campió del grup B de Segona Divisió. A
falta d’una jornada per acabar la lliga, el club matadeperenc
va certificar la gesta en proclamar-se campió de manera matemàtica gràcies al triomf contra el Canet de Mar, a les instal·lacions de l’entitat ubicades al carrer d’Antoni Genescà, 3.
L’equip campió del Club Billar Matadepera ha estat format
per Alejandro Pérez Zorrilla, Rafael Pérez, Albert Pablo,
Francisco Moreno, Andreu Martín, Lluís Boya i Germán
Toro.
D’altra banda, els jugadors del club Andreu Martín, Ger-

Els membres del Club Billar, l’any 2016.

©Club Billar

El matadeperenc Pau Betriu i la terrassenca Cristina
Planell van proclamar-se
vencedors en la classificació general
mixta de la cursa Epic Camí de Cavalls Experience 360º, disputada del
2 al 4 de març a l’illa de Menorca. A
més, el tàndem de corredors va ser
el guanyador de les tres etapes de la
prova en la categoria mixta.
Era la primera vegada que el matadeperenc i la terrassenca participaven en aquesta cursa i, a més, era
la primera vegada que competien
junts. La primera posició de Betriu i
Planell té encara més mèrit atès que
la terrassenca és corredora habitual
d’asfalt, però no de muntanya. Tot
i això, va ser la dona amb un millor
registre de totes les participants.
La cursa Epic Camí de Cavalls Experience 360º consta de tres etapes,
amb una mitjana de 34,9 km i 656 m
de desnivell.

Betriu i Planell durant la cursa.

©P. Betriu

Pedalada en BTT a les illes
Açores
La setmana del 26 de febrer fins al 3 de març, un
grup del Club BTT Matadepera es va desplaçar fins a les
illes Açores per pedalar en BTT. El
grup va recórrer una part de l’illa de
San Miguel, l’illa més gran que hi ha.
Els participants d’aquesta sortida
destaquen l’amabilitat de la gent de
l’illa, el menjar, així com les seves
muntanyes i tota l’illa en sí, que és
com un jardí gegant. A banda de fer
recorreguts en bicicleta, també és
un destí pels amants del surf. Els
membres del Club BTT recomanen
visitar les Açores a tothom, ja que és
un espectacle en majúscules.

mán Toro i José Suárez es van classificar per a les finals de
Catalunya en la modalitat de Banda, a Segona, Segona B i
Tercera Divisió, respectivament.

LA CURSA VA TENIR LLOC EL 3 DE MARÇ PASSAT

Genís Zapater, tercer a l’Ultra
Trail de Mèxic
L’atleta matadeperenc va ser l’únic esportista europeu que va competir a l’Ultra Trail de
Mèxic, que porta per nom “Desafío en las Nubes”.
L’atleta matadeperenc Genís Zapater va aconseguir una destacadíssima tercera posició a
l’Ultra Trail de Mèxic, que va tenir lloc el 3 de
març passat al municipi de Xicotepec de Juàrez, Pue-

L’atleta Genís Zapater, en un dels trams de l’Ultra Trail de Mèxic.

©U.T.M

bla (Mèxic). La prova, que porta per nom “Desafío en
las Nubes”, constava de tres carreres diferents: una de
21 km (Fast Run), una de 40 km (Marathon) i la de
60 km (Ultra). Zapater, que va ser l’únic esportista europeu que hi va participar, va competir com a ambaixador de la marca de roba i calçat esportiu tècnic Merrel
a la prova més exigent, consistent en un recorregut de
60 km, amb 3620 m de desnivell positiu, per l’accidentada geografia de la Sierra Norte de Puebla, amb
senders i corriols molt tècnics i travessant extensions
de cultius de gingebre, boscos de boira i les diferents
comunitats del municipi de Xicotepec.
A banda de l’especial dificultat tècnica de la prova Ultra, els participants destacaven la bellesa dels paisatges
i l’experiència de conviure amb les comunitats locals.

Garrotxa. És el punt més alt de la
Serralada Transversal i els seus entorns són plens de paisatges verds i
frondosos, amb magnífiques vistes
als cims i les serres del Principat. El
recorregut passarà per la Collada de
Bracons, la Roca del Corb, el Tosell
Xic, el Tosell Gros, el Puigsacalm, el
Puig dels Llops, la Font de la Trencadissa, la Collada de Sant Bartomeu, el Faig Gros, fins a retornar a
l’aparcament.
Per participar, cal inscriure’s per
correu a: uem@uem.cat, o bé, trucar al telèfon 608 096 668. Per a
més informació: www.uem.cat.

Medalla d’Or al Campionat de
Catalunya d’halterofília
Amb tan sols 12 anys,
l’atleta Mariona Padillo
Gómez, del Club Halterofília Matadepera, va aconseguir la
medalla d’Or a la categoria de 48 kg
del Campionat de Catalunya, després d’aconseguir una marca de 27
kg en arrancada, 34 en dos temps i
un total olímpic de 61 kg. El campionat es va celebrar el mes passat a
les instal·lacions del Club de Peses
Terrassa.

El Club Patí puja al podi al
Campionat de Catalunya
El Club Patí Matadepera
va aconseguir una meritòria tercera posició al
Campionat de Catalunya de Xous
Petits, celebrat a Reus a finals de
febrer. Ho va fer amb l’espectacle
“Guia’m”, i va quedar just després
de l’equip de l’Aldea de Tarragona (que havia assolit el Campionat
d’Espanya l’any 2016), i el Massenet
de Girona, campió del món de 2017.
Fa només tres anys que el Club Patí
Matadepera va crear el seu grup
“Xous” i en aquest curt recorregut
ja competeix entre els millors clubs
del món.
Recepció a l’Ajuntament
La Sala de Plens de l’Ajuntament
de Matadepera va acollir el passat
dijous 1 de març al vespre als components del Club Patí Matadepera,
que el mes de febrer van guanyar el
Campionat de Barcelona de Xous
Petits, i van quedar tercers al Campionat de Catalunya de Xous.

El grup que va participar de la sortida. ©Club BTT

Excursió al Puigsacalm
La Unió Excursionista de
Matadepera
organitza,
el proper diumenge 15
d’abril, una excursió al Puigsacalm.
El punt de trobada serà al Pavelló
Municipal pel cantó de la riera a les
7:30 del matí, i d’allí, es desplaçaran
en cotxes particulars fins a l’aparcament de la Collada de Bracons.
La distància a recórrer és de 8’62
quilòmetres, la dificultat és mitjana,
el desnivell màxim és de 378 metres,
i el temps aproximat és de 2 hores i
45 minuts sense comptar aturades.
Cal portar esmorzar. Pels socis, l’excursió és gratuïta i pels qui encara
no ho són és de 5 €.
El Puigsacalm és la muntanya que
separa les comarques d’Osona i la

Recepció del Club Patí a l’Ajutnament

©M.B.

6 podis al Trofeu del CN Terrassa
El 17 de març passat, el Club Patí
Matadepera va obtenir 6 pòdiums
al Trofeu del CN Terrassa, que es
va disputar al Pavelló La Maurina.
Emma Cervelló va quedar tercera a
la categoria infantil B; Clara Delcor
segona al Certificat; en el Certificat
1, Marta Xapellí va obtenir la primera posició al pòdium, Maria Muñoz
la segona i Laia Garriga la tercera;
i, finalment, en iniciació B1, Irene
Domínguez va aconseguir la primera
posició del pòdium.

OCI I COMUNICACIÓ

Programació Temporada 2017/2018
DILLUNS

La Biblioteca Àngel Guimerà ha incorporat recentment noves pel·lícules a la seva col·lecció,
entre les quals: Moonlight,The Imitation game,
El incidente, Los odiosos ocho, Florence Foster Jenkins, La
gran seducción, Operación U.N.C.L.E.,The lady in the van,
Café Society, JurassicWorld, Figuras ocultas, Incerta glòria,
Jackie, la primera dama, Sully, ¡Ave, César!, Frantz, La La
Land: la ciudad de las estrellas, Piratas del Caribe: la venganza de Salazar, Big little lies (sèrie TV), Mañana empieza todo, Alien: covenant, El guardián invisible, Macbeth...
Totes elles estan ja a disposició dels usuaris.
Pel·lícules per als més petits
També s’hi han incorporat diverses pel·lícules infantils:
¡Canta!, Peter y el dragón, Ballerina, Chuggington: aventura helada, Doraemon en busca del escarabajo dorado,
Doraemon y Nobita, Holmes en el misterioso Museo del
Futuro, Gru 3, Mi villano favorito.
Torna el Club de Lectura juvenil
A més, en la programació del mes de març de la Biblio-

teca Àngel Guimerà s’inclouen noves sessions de les activitats habituals: l’Hora del Conte, el Club de Lectura i les
Tertúlies Musicals.
El dimecres 11 d’abril torna l’Hora del Conte, a partir de
les 18 hores. El “Mag Atxís” és un espectacle de màgia
amb un mag sorprenent i divertit, amb ganes d’entretenir
a grans i petits, per passar una estona molt màgica. La
sessió dirigida a nens i nenes a partir de 4 anys i tindrà
lloc a la Biblioteca.
També a la Biblioteca tindrà lloc, el dijous 26 a les 19
hores, el Club de Lectura. “Nosaltres en la nit”, de Kent
Haruf, serà el protagonista en una sessió moderada per
Núria Mundó. De la seva banda, la sessió de març de les
Tertúlies Musicals tindrà lloc el dimarts 17 a les 19 hores
i donarà continuïtat al tema “El personatge i la música”.
Com ja es va fer en els mesos anteriors, Maria Glòria Farrés, Mariàngels Alfonso i Núria Munt acompanyaran els
assistents en la descoberta de personatges que en algun
moment de les seves vides han estat indirectament vinculats al món de la música. La sessió tindrà lloc a la sala S1
del Casal de Cultura.

El llibre infantil del mes per Gemma Serra Burguès
Chen, Chih-Yuan. Guji Guji.
Barcelona:Thule, 2005.

de les imatges que estan molt ben aconseguides i hi encaixen a la perfecció.

En Guji Guji és un cocodril però neix al niu d’una família
d’ànecs. Amb ells viu d’allò més feliç i sense complexos
de cap mena, però un dia es topa amb tres cocodrils que
fan que posi en dubte allò que ell creia que era.

Es tracta d’un àlbum il·lustrat genial que narra una història de coneixement i reconeixement d’un mateix molt
ben travada i entranyable.

Les il·lustracions captiven del tot, especialment els seus
personatges que són d’allò més expressius i les tonalitats

Edat orientativa: a partir de 4 anys.
Si teniu ganes de llegir-lo, el podreu trobar a la Biblioteca
Àngel Guimerà.

Grüß Mariapfarr
o
t
t

A finals d’aquest mes d’abril, aprofitant el
pont de l’1 de maig, rebrem a Matadepera
la visita d’un grup de Mariapfarr.
Els visitants són treballadors de l’ajuntament de Mariapfarr que, des de fa dos anys, ha organitzat un viatge
d’incentius per a agrair l’esforç als seus treballadors.
El grup vindrà de visita a Matadepera una tarda i els
rebrà l’alcaldessa Mireia Solsona a la sala de plens i,
tot seguit, faran una ruta turística pel poble. Com que
es tracta de treballadors municipals,mestres,bombers,
brigada, etc., visitaran també diversos equipaments

EDI... OTESES

municipals, per tal de conèixer instal·lacions del municipi i compartir, entre tots, experiències professionals.
Durant la seva estada a Barcelona tenen previst visitar la ciutat,
el camp del Barça i el Monestir de Montserrat.

00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-09.05
09.05-12.00
12.00-12.05
12.05-15.00
15.00-15.05
15.05-18.00
18.00-18.05
18.05-19.00
19.00-20.00

Grans èxits de tots els temps
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
El món en una hora
Informació, debat i anàlisi d’afers
internacionals.
Aníbal Garzón
21.00-22.00 Stellar Music
Música de tràilers i bandes sonores originals
Xavier Hernández Padrós
22.00-23.00 No pot ser mentida
Just cau aquell que està dotat per fer-ho
Pere Ejarque,Josep Maria Cistaré,Mireia Sol
23.00-00.00 Sonotone (darrer dimarts de mes)
Explorant el subsol del rock contemporani
Ivan Caparrós, David Benaiges
DIMECRES
			
00.00-07.00 Grans èxits de tots els temps
07.00-09.00 Grans èxits + novetats
09.00-09.05 Agenda de Matadepera
09.05-12.00 Grans èxits + novetats
12.00-12.05 Agenda de Matadepera
12.05-15.00 Grans èxits + novetats
15.00-15.05 Agenda de Matadepera
15.05-18.00 Grans èxits + novetats
18.00-18.05 Agenda de Matadepera
18.05-19.00 Grans èxits + novetats
19.00-20.00 Anònims
Misteris, llegendes i fets paranormals.
Xavi Duran i Isabel Pérez
20.00-21.00 El projector
Un viatge pel cinema de tots els temps
Xavi Portillo
21.00-22.00 La paparra
Ràdio show setmanal de mestissatge
musical. Javi Romero
22.00-23.00 Dama de nit (primer dimecres de mes)
Un gir per la vida d’una gran dona

DIJOUS
Cristina Ballbè, Abelardo Gil
Radioteatre (darrer dimecres de mes)
Petites i grans obres de la dramatúrgia
Quadre d’actors de Matadepera Ràdio
00.00-07.00 Grans èxits de tots els temps
07.00-09.00 Grans èxits + novetats
09.00-09.05 Agenda de Matadepera
09.05-12.00 Grans èxits + novetats
12.00-12.05 Agenda de Matadepera
12.05-15.00 Grans èxits + novetats
15.00-15.05 Agenda de Matadepera
15.05-17.00 Grans èxits + novetats
17.00-19.00 Per no dir res
Un programa sense etiquetes. Marc Clapés
19.00-20.00 Coses que ens passen
Parlarem d’allò que vivim.
Montserrat Roig,Joan Ferré,Emma Rabanal
20.00-21.00 Matadepera notícies
Informatiu Local. Albert Beorlegui
21.00-22.00 El provisional
Magazin pel jovent		
Roser Puigbó i Elena Ramon
22.00-00.00 Ones de Jazz
Jazz
Francesc Gil, Cesc Bosch, Francesc
Florensa, Pere Ferreres
00.00-01.00 Només clàssica
La millor música a la mitjanit de dijous
Maria Glòria Farrés, Albert Beorlegui
		
DIVENDRES
00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-09.05
09.05-12.00
12.00-12.05
12.05-15.00
15.00-15.05
15.05-17.00
17.00-18.00

Grans èxits de tots els temps
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
La pera
Temes que són la pera i altres que toquen la pera
Ester Pagès, Carla Vidal, Patricia Capel,
Clàudia Raventós
18.00-18.05 Agenda de Matadepera
18.05-19.00 A les portes de Troia
Divulgació Històrica.
Oliver Vergés, Alberto Reche,
Sergio Rodríguez
19.00-20.00 Matadepera notícies (Repetició)
Informatiu Local. Albert Beorlegui
20.00-21.00 La cova del drac
Cultura tradicional amb història,
actualitat, rigor i entreteniment
Jordi Saura,Teresa Guitart,Tomàs
Manyosa,Teresa Orriols
21.00-23.00 La llista del Per no Dir Res
La llista amb més novetats de la ràdio
Marc Clapés
23.00-00.00 Grans èxits + novetats
				
DISSABTE I DIUMENGE
			
00.00-07.00 Grans èxits de tots els temps
07.00-00.00 Grans èxits + novetats

Els vídeos destacats
www.matadepera.cat | www.youtube.com/matadeperatv
Projecte d’intercanvi
artístic de la Ginesta

Nevada del 28 de
març

Xerrada sobre economia social

Xerrada sobre seguretat al Montcau

Homenatge a Francesca Marlet

Conferència sobre la
dona a Uganda

Oci i comunicació

La Biblioteca Àngel Guimerà incorpora un bon grapat de noves pel·lícules a la seva
col·lecció.

Matadepera Ràdio 107.1 FM
www.matadeperaradio.com

11

Noves pel·lícules per a tothom

Grans èxits de tots els temps
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
A peu de camp
Tots els esports, els de casa i els de fora.
Miguel Zapater, Joan Aureli Raich, Daniela
Gómez, Hugo Lobo i Cèsar Vázquez
20.00-21.00 Still Waiting
El so més alternatiu de la ràdio.
Marc Clapés
21.00-23.00 On the road
Viatge per la millor musica dels 60’ i 70’
Xavi Almirall, Alfons Ferran, Marina
Comelles, Carles Artés
23.00-00.30 Exòtica Ràdio
Música i actualitat electrònica
Toni Martínez		
			
DIMARTS

Gaseta de Matadepera Abril 2018

NOVA SESSIÓ DE L’HORA DEL CONTE I DEL CLUB DE LECTURA

00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-09.05
09.05-12.00
12.00-12.05
12.05-15.00
15.00-15.05
15.05-18.00
18.00-18.05
18.05-19.00
19.00-20.00

ENTREVISTA
Georgina Arnau Jiménez
per Míriam Vila

“Estem impressionats per
la solidaritat i la implicació del poble ”

Gaseta de Matadepera Abril 2018
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Entrevista

El 10 de març passat es va organitzar el primer Aperitiu Solidari a Matadepera, amb l’objectiu de recollir fons pel nou
Pediatric Cancer Center de Sant Joan de Déu. La Georgina
ha estat una de les impulsores de la iniciativa, en la qual s’han
involucrat molts comerços del poble.

La Georgina Arnau, mostrant el cartell del primer Aperitiu Solidari, que van organitzar el mes passat a Matadepera.

©Miquel Badia

Currículum
Nascuda l’any 1977 a Terrassa, la Georgina Arnau va estudiar a l’escola Montcau-La Mola
de Matadepera. Es va formar com a odontòloga a la Universitat Internacional de Catalunya
i es va especialitzar en periodòncia i cirurgia.
Tot i que en aquests moments està d’excedència per poder atendre la seva filla, a qui van
detectar un limfoma de Hodgkin el juny passat, exerceix de professora a la UIC, una feina
que compagina amb visites i intervencions a diverses clíniques odontològiques per les quals
treballa.

D’on surt la iniciativa d’organitzar
l’Aperitiu Solidari?
És una iniciativa d’un grup de persones, que
ha tirat endavant gràcies a l’entusiasme i la
implicació de l’Anna, la Mariona i l’Olga
Borrell, la Maria de Solís, el Lluís Sanromà, el
Pep Domènech i l’Esther Lao. A mi m’ho van
proposar perquè sabien que estàvem patint la
malaltia. I, la veritat és que ens va anar molt
bé ser un grup nombrós, perquè hi havia molta feina i ens la vam distribuir en funció de les
habilitats i contactes de cadascú. La nostra intenció és repetir l’Aperitiu Solidari cada any.

els queden per fer realitat el SJD Pediatric
Cancer Center. Estem impressionats per la
solidaritat i la implicació del poble.

Aquest any vau decidir dedicar els fons
recollits al Pediatric Cancer Center.
Sí, aquest és un centre que depèn de l’Hospital Sant Joan de Déu, que està en procés
de construcció. Estan recollint fons per fer-lo
possible i diria que encara els falten uns 8 milions d’euros, dels 30 que necessiten. Aquest
hospital estarà molt bé, perquè es destinarà
exclusivament a infants amb càncer i estarà
enfocat a tot Europa. Serà el centre de càncer
infantil més gran del sud d’Europa i tindrà
capacitat per atendre 400 pacients l’any, que
suposa un 30% més dels que atén actualment
l’Hospital Sant Joan de Déu.
Nosaltres, que ara hi hem estat molt, hem vist
que almenys el 30% dels pacients són estrangers. Perquè l’Hospital Sant Joan de Déu és
un hospital de referència a nivell internacional.

Viure la malaltia implica una gran dedicació.
Sí. Són moltes hores, moltes proves i no ho
pots compaginar amb la feina de forma normal. De fet, un dels objectius d’aquest nou
centre Pediatric Cancer Center és poder
oferir recursos a les famílies, per tal de facilitar
el seu dia a dia i donar un suport especial a les
famílies amb menys recursos.

Què vau aconseguir recollir?
A l’Aperitiu Solidari vam superar els 5000€,
perquè va venir molta gent i va ser un gran
èxit. I en total, hem recollit més de 6500€.
Des de Matadepera Comerç també ens han
recolzat molt. Vam comptar amb la implicació
de 44 comerços del municipi, que van posar
una guardiola per recollir fons; alguns restaurants també oferien postres solidaris i d’altres
comerços ens van regalar els productes que
venen, perquè els poguéssim oferir a l’Aperitiu. Tothom es va bolcar. I la gent que no es va
implicar aquest any, ja ens han dit per col·laborar en el proper acte que organitzem.
Amb aquesta iniciativa volem transmetre que
amb una aportació mínima, pots arribar a recaptar molt diners. Si tothom fes el mateix,
ràpidament aconseguirien els 8 milions que

A nivell familiar, la malaltia us ha vingut
molt de nou.
Sí, totalment. No teníem antecedents i és un
xoc important tot plegat. A la meva filla li
van diagnosticar un limfoma de Hodgkin just
abans de complir els 10 anys, el juny passat,
no fa ni un any. Tot va anar molt ràpid, des
que li vam detectar, l’operació i l’inici del tractament.

I com ho ha viscut la teva filla?
El pitjor per ella ha estat la pèrdua de cabell.
Però tant de bo tots els símptomes secundaris
fossin aquests, perquè és totalment reversible.
De fet, jo m’he tallat el cabell per ella. Físicament ella també s’ha vist molt canviada, perquè la cortisona t’infla molt. Però això també
és temporal.
Com heu fet el seguiment del curs escolar?
Tenim un professor d’atenció domiciliària
que ve dues hores al dia, de dilluns a dijous.
Però, a banda d’aquest suport, jo vaig idear
un sistema perquè no perdés classe, que consistia en connectar una càmera a l’aula, que
li permetia seguir les classes en directe i, fins
i tot, podia intervenir. La idea és molt bona,
però, com que no ho ha fet ningú, el sistema
encara s’ha de millorar.
Ara teniu entre mans fer realitat un dels
somnis de la teva filla.
Sí. El somni de la meva filla és anar a nedar
amb dofins. I la Fundació Make a Wish, que
col·labora amb Sant Joan de Déu, intenta fer
realitat qualsevol il·lusió dels nens i nenes que
pateixen malalties greus.
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MOTS ENCREUATS Nº 241 per Ignasi Pons
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Horitzontals

Verticals

1.Compensaré d’alguna que altra manera el servei prestat. 2.Petit pla que
trobem al cim d’una muntanya on hi clavem part de la banderola. No enfoquem
correctament el tema de la infusió de
l’Amèrica del Sud. 3.El tram més estèril
de l’esperma. Allò que faré enguany pels
mots encreuats de la Gaseta. 4.La grega
que moria lamentablement per culpa de
la Parca romana. Recollim un trosset
de cocaïnòman. 5.Fa badallar. Cereal
del món imaginari. Pot ser top quan ens
arriba de l’est. 6.Aquests peixos de la
família dels gàdids tenen aparença de
lionesa en mal estat. Entrant i primer
plat d’un menú. 7.Un gamarús de Moscou. Arma que no té cap extremitat. Pal
del banderí. Fa el tomàquet. 8.És candi.
Raure el pèl de la barba mentre fem un
mal ús de la ratafia. 9.Molèstia d’estómac que ens agafa quan anem a despertar dormilegues. El Pasqual ja és força
gran. 10.Té raritats molt extravagants
que no li impedeixen dibuixar persones.

1.No robarem res per tal de cobrar
la quantitat prestada . 2.M’equivoco com l’Errol Flynn. Profit que
en treu d’alguna cosa un mal culer
miserablement cruel. 3.Tenen un
marcat caràcter electoralista. Deté.
4.Si fa un gol perd el cap. Perd
la seva llibertat quan puja la marea. Un maori gens limitat. 5.S’ha
trencat la cama aquesta noia tan
bonica. Faran violentament una
bona ferida. 6.Ens fa pal. El lloro la repeteix. Pot ser de servei
en contra del sentit comú. Una de
moltes. 7.El vaixell els ha de patir
per les onades. Uns quants romans
que volen fer justícia. 8.Aniran de
cul però sense cap. Dins l’elitisme
no denota inflamació. 9.Conjunts
d’herbam que creixen cap amunt.
El més estètic del martell. 10.Teoria mare molt mal formulada que
pretén parlar-nos de la mesura de
la densitat dels gasos.
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