Temes destacats del mes
PÀGINA 04

PÀGINA 06

PÀGINA 06

PÀGINA 10

El CD Terrassa, el Club d’Hoquei
M88H i l’Institut de Matadepera organitzaran activitats per recollir donacions per a La Marató de TV3, dedicada
a la investigació de la cura del càncer.

Amb 944 litres per m2, el 15 de novembre es van batre els registres de
l’estació meteorològica des del 2007.
La gran quantitat d’aigua va provocar desperfectes a diferents indrets.

El 12 de novembre es va presentar a
les dependències municipals el Goupil
G4, un cotxe 100 % elèctric que no
produeix emissions. Pot arribar als 50
km/h i té una autonomia de 150 km.

Matadepera va fer un reconeixement
a les temporades dels corredors de
muntanya Ragna Debats i Pere Aurell.
Va ser a l’acte de presentació de la
Cursa Mont-Rodón 2019.

Rècord de pluges a
Matadepera

Tres entitats participen
en La Marató de TV3

Presentació d’”Excuses o separes?”

@M.B.

Reconeixement a Ragna Debats i Pere Aurell

Un vehicle respectuós
amb el medi ambient

PÀGINA 05

PÀGINA 05

PÀGINA 08

PÀGINA 10

Dones del Món i l’acollida de refugiades

Entrevista a
Montse Royes

El vial de la Riera estarà dedicat a l’escriptora Mercè Rodoreda, i l’antic carrer d’Antoni Genescà ara serà de Pratginestós degut a les modificacions per
la Llei de memòria històrica.

La iniciativa del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Occidental
es va presentar el 12 de novembre al
Parc Audiovisual. Pretén fomentar la
conscienciació sobre el reciclatge.

La matadeperenca Tònia Cortadellas
va fundar el grup de Dones del Món,
dedicat a l’acompanyament de noies
refugiades en col·laboració amb la
Creu Roja i l’Ajuntament de Terrassa.

La regidora de governació, participació i atenció ciutadana explica les mesures que està prenent l’ajuntament
per fer front al degoteig de robatoris
que hi ha al poble.

Nova denominació de Es presenta la campanya
dos carrers
“Excuses o separes?”

El cabal de la Riera durant l’episodi plujós. @M.B.
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“Agraeixo les oportunitats que molts m’heu donat per
compartir sabers i experiències, havent pogut continuar
la dinàmica solidària que sempre he portat al sarró. ”
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ENDEVINA QUI VE A SOPAR
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Els actes de Nadal a
Matadepera
La Missatgera Reial arribarà el 21 per recollir les cartes dels infants.

La Missatgera Reial recollirà les cartes dels nens i nenes del poble, el dia 21 de desembre, a la plaça del Casal de Cultura.

©Miquel Badia

El municipi es prepara per
gaudir d’un seguit d’activitats
pensades perquè tothom pugui celebrar les festes.
Els actes s’iniciaran el 14 de desembre
amb la tradicional cantada de nadales
al Bosquet. El mateix dia s’obrirà el
termini per inscriure’s com a patge
reial i participar en la Cavalcada del
5 de gener. Es podrà fer fins al 21 de
desembre al Casal de Cultura.
La recepció oficial per part de l’alcaldessa, Mireia Solsona, i l’equip de govern serà el dia 19 a l’ajuntament. A
partir de les 18 hores acolliran a les
direccions d’associacions i entitats, a
més del veïnat que s’hi apropi.

El dijous 20 començarà a projectar-se
el mapping interactiu. Com en ocasions anteriors, les imatges amb motius
nadalencs es podran veure durant
dues tardes a la façana del número 2
de la carretera de Terrassa.
D’altra banda, el dia 21 esdevindrà el
moment més esperat per molts i moltes. L’arribada de la Missatgera Reial!
L’equip de patges dels Reis Mags sortirà a les 16:30 des de l’ajuntament
fins al Casal de Cultura, on recolliran
les cartes de tothom qui vulgui demanar desitjos a Ses Majestats d’Orient.
Per últim, el mateix dia s’inaugurarà, a
les 19 hores, el pessebre a la plaça del
costat de l’església.

OPINIÓ
EDITORIAL
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Opinió

Sobre els robatoris
Segons dades dels Mossos d’Esquadra, al llarg
d’aquest any, els robatoris amb força a habitatges han augmentat un 19,70% respecte l’any
anterior. Els investigadors de la policia vinculen
l’increment de robatoris, per una banda, a la
recuperació econòmica i, per l’altra, a l’efecte
crida que es produeix entre els grups de delinqüència organitzada.
A Matadepera també hi ha hagut un repunt de
robatoris els darrers mesos, fet que està generant una sensació de vulnerabilitat entre el veïnat de les diferents urbanitzacions, que reclamen més actuacions en matèria de seguretat.
En aquesta edició de la Gaseta, la mateixa regidora de governació, Montse Royes, explica les
mesures que s’estan prenent des de l’administració per fer front als robatoris, però el cert
és que amb un municipi amb més de 120 quilòmetres de carrers, no hi ha una solució única
que resolgui la problemàtica, sinó que es tracta
d’un cúmul de mesures que responen a un pla
integral de seguretat.
Tot i així, cal tenir en compte que la legislació
processal i les penes de presó que es deriven
d’aquests delictes tampoc contribueixen gaire
a reprimir-los, ja que, per tal de demostrar que
s’ha consumat el delicte, s’haurien de detenir
els lladres a l’interior de l’habitatge i això és
el menys habitual. Si els lladres es detenen durant la fugida, en aquests casos, el delicte només pot ser qualificat com a temptativa, fet que
comporta penes inferiors a dos anys de presó.
Probablement, part de la solució per dissuadir
els lladres, passaria per modificar la legislació
vigent. Però aquesta no és la solució ràpida ni
immediata que voldria la ciutadania.
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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

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
ESTIMADA CARME

COMISSIÓ 1r D’OCTUBRE

Estimada Carme,

Des de la comissió Primer d’octubre volem posar de relleu un
seguit de qüestions:

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
610 225 956
AutoTaxi Matadepera
619 782 255
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

Se’ns fa difícil escriure ni que
siguin quatre ratlles per demostrar-te la més gran estima
i orgull que sentim vers la teva
persona.
Des de Matadepera, poble que
coneixes bé per les teves amistats i per la proximitat a Sabadell, et recordem com la Carme
que va venir a promoure l’Assemblea Nacional Catalana, una
nit freda de l’hivern del 2011.
Des d’aleshores han passat tantes coses i tan grans, que sempre més les recordarem, nosaltres i les properes generacions.
La teva contribució ha estat i
segueix essent clau per a Catalunya. Tant com presidenta de
l’Assemblea, com en la darrera etapa com a presidenta del
Parlament. La teva actuació
valenta i compromesa amb la
democràcia, al capdavant dels
representats elegits del poble
català al Parlament, ha estat
objecte de l’acarnissament judicial per aquells que no ens deixen exercir el nostres drets, fins
al punt de privar la teva llibertat i la del govern legítim sorgit
de les eleccions del setembre del
2015.
Et volem fer saber que voldríem estar amb tu, compartir, debatre, parlar, és a dir, allò que
normalment fem la gent demòcrata. Però la injustícia i els
murs de la presó no ens ho permeten. Tot i així, el proper dimecres dia 21 de novembre, cap
a les set del vespre, vindrem a
les portes de la presó de Mas
d’Enric per fer-nos sentir i per
demanar la teva llibertat, la de
la Dolors Basses, i la dels presos polítics que són a Lledoners,
els exiliats i les exiliades, siguin
a Bèlgica, Suïssa o Escòcia.
Amb tota la sinceritat i estimació possible només desitgem el
millor per a tu i per a les teves
persones estimades.
Et volem lliure, et volem a casa.
Sempre al teu costat, una forta
abraçada.
Antoni Morros Aparici,
en representació de l’ANC
Matadepera

1. Donar les gràcies a totes les
persones que vau col·laborar en
l’organització i a totes les que
vau participar en els actes que
es van desenvolupar.
2. Volem donar pràcticament
per acabada les seves activitats.
3. Queda un darrer element que
voldríem acabar amb la complicitat de tots vosaltres. Volem
acabar la confecció del Llibre.
En aquest volem recollir les
impressions i opinions de tots
vosaltres en relació a la jornada
del Primer d’octubre. Disposarem així, d’un document, emotiu
i reflexiu, que serveixi per commemorar i rebordar allò que
vam ser capaços de fer. En el
cas que no tinguem prou material per a un llibre, dipositarem
els escrits i imatges rebuts en
una carpeta a l’arxiu municipal
per tal que qualsevol persona
que vulgui pugui consultar-los.
Mantenim doncs l’adreça:
1octubrematadepera@gmail.
com operativa durant un temps
per permetre que si algú té encara alguna cosa per fer-nos arribar ho pugui fer.
Gràcies a tothom.
Jordi Pagès,
en representació de la
Comissió Primer d’Octubre

TEMA DEL MES

Totes les nenes i nens empadronats a Matadepera d’entre 0 i 7 anys (inclosos) rebran un targetó a casa per poder recollir un regal de mans de Ses
Majestats d’Orient, el dia 5 de gener de 2019, al Pavelló 1r d’Octubre. Aquelles famílies que vulguin adquirir algun targetó més, ho poden fer, del 3 de
desembre al 4 de gener de 2019, a l’OAC. El preu de cada targetó és de 12 €.

DESPRÉS DE L’ÈXIT DE L’ANY PASSAT, EL MAPPING ES PROJECTARÀ DOS DIES CONSECUTIUS

ENDEVINA QUI VE A SOPAR

Matadepera es prepara pel Nadal
La Missatgera Reial arribarà el 21 de desembre i qui vulgui formar part del grup de patges haurà d’inscriure’s al
Casal de Cultura del 14 al 21 de desembre.
Ses Majestats els Reis d’Orient
ultimen els preparatius per repartir milers de regals el dia 6
de gener. I Matadepera, també.
Els actes de Nadal començaran el 14 de
desembre a partir de les 17:30 hores,
quan la Coral Endavant del Casal de la
Gent Gran doni el tret de sortida amb
la tradicional cantada de nadales.
A l’activitat participarà l’alcaldessa, Mireia Solsona, que parlarà després de la
primera actuació, i una persona representant d’Aigües de Matadepera. La
companyia celebra el seu 75è aniversari i
col·laborarà en el programa nadalenc.
A continuació, actuarà la coral de l’Escola de Música Municipal Frederic
Mompou i ambdues agrupacions tancaran l’acte amb una cançó conjunta.
L’organització repartirà al públic assistent un tros de coca i xocolata.
El mateix 14 de desembre també s’obrirà el termini per inscriure’s com a patge
a la Cavalcada de Reis del dia 5 de gener. Les sol·licituds de plaça es podran
fer fins al 21 de desembre a la bústia habilitada a la recepció del Casal de Cultura. Un cop passada la data d’entrega,
es trucarà als nens i nenes inscrits per
confirmar l’assistència i concretar els
detalls de la jornada.
En cas que hi hagi un gran nombre de
sol·licituds, es prioritzaran les persones
més grans.
Matí de jocs tradicionals el dia 15
Des de la regidoria de Promoció Econòmica i amb l’objectiu de donar suport
i dinamitzar el comerç local, el dia 15 de
desembre s’organitzarà un matí de jocs
tradicionals al carrer Sant Joan. Serà
d’11 a 14 hores i l’activitat inclourà una
col·lecció de vint jocs de fusta tradicionals de grans dimensions, com el joc
de l’oca, el tres en ratlla, el dòmino, els
aneguets, el qui és qui? i el mikado. Hi

haurà servei de monitoratge per guiar
els jocs i música ambiental.
Recepció nadalenca a l’ajuntament
Com ja és tradició de cada any, l’alcaldessa Mireia Solsona i els regidors de
l’ajuntament de Matadepera conviden
a presidents d’entitats, associacions de
veïns i matadeperencs/ques en general a
la recepció de Nadal que tindrà lloc el
dimecres 19 de desembre a les mateixes
dependències municipals.
Serà a partir de les 18 hores i fins a les
20 hores.
Mapping interactiu
La façana del número 2 de la carretera
de Terrassa tornarà a omplir-se de llums
i colors amb un mapping interactiu.
Després de confirmar l’èxit i la bona
acollida de la iniciativa en anys anteriors, l’ajuntament ha programat dos
dies seguits de projecció.
Seran el 20 i el 21 de desembre, des de
les 18 fins a les 21 hores. Les combinacions d’imatges nadalenques a l’exterior
de l’edifici durarà 10 minuts i es repetirà a intervals perquè tothom ho pugui
gaudir en qualsevol moment de la tarda.
Lliurament de la carta als Reis
El divendres 21 serà el dia amb més
activitats. Per una banda, esdevindrà
l’arribada de la Missatgera Reial.
A les 16:30 de la tarda, a la plaça del
de l’ajuntament, la comitiva de patges
d’Orient es prepararà per recórrer els
carrers del centre del poble, fins a la
plaça del Casal de Cultura, on es disposaran a rebre les cartes dels nens i nenes
de Matadepera.
A partir de les 17:30 i durant tres hores, tothom qui vulgui podrà fer el lliurament de la missiva a l’equip de patges que s’encarregarà d’entregar a Ses
Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar el

llistat de desitjos. La rebuda serà a l’aire lliure, per tant, és recomanable abrigar-se per no passar fred. Pels nadons
de 0 a 1 any s’habilitarà una cua ràpida
perquè no hagin d’esperar tanta estona.
Els Amics del Pessebre
El mateix dia 21 també s’inaugurarà el
Pessebre de Nadal. Com és tradició, estarà elaborat pel grup d’Amics del Pessebre de Matadepera, que aquest any
exposarà a tres localitzacions diferents
de Catalunya.
La presentació a Matadepera serà a la
plaça verda, al costat de l’església, a les
19 hores. Hi haurà torrades amb oli i sal
pel públic assistent.
D’altra banda, serà l’entitat encarregada de bastir el pessebre del Santuari de
Núria i del muntatge anomenat “Fugida a Egipte (Beget)” a la XVII Biennal
del Pessebre Català. Des de desembre
de 2018 a gener del pròxim any se celebrarà a Vilanova i la Geltrú i reunirà a
més d’una trenta d’organitzacions.
L’autor de la creació exposada és Joan
Cortada, amb la col·laboració de Núria
Garcia, la vicepresidenta de la Federació Catalana de Pessebristes. Les figures
són de Lluís Carratalà i estan emmotllades per Jordi Condal.
Cortada i Garcia també són coautors
del pessebre que es podrà visitar a l’exposició permanent del Museu del Pessebre de Catalunya a Montblanc. Es
titularà “Infantesa de Jesús” i es trobarà
junt amb una escena de Calvari i una
altra creada per Jacint Cadevall.
Al museu, situat a la capital de la Conca
de Barberà, s’hi pot accedir els dissabtes,
diumenges i festius de tot l’any excepte
les tardes de Nadal, Sant Esteve, Cap
d’Any i Divendres Sant. Per entrar-hi
en dia laborable, és necessari contactar
amb l’Oficina Municipal de Turisme de
la població al telèfon 97 786 17 33.

Tònia Cortadellas i Àngel
Membre de Dones del Món i del grup de Matadepera Teixint Complicitats
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Els dies 20 i 21 de desembre, de 18 a 21 hores, hi haurà un mapping interactiu a la façana del número 2 de la carretera de Terrassa.

Des de petita volia conèixer el món que hi
havia més enllà de les parets del pis del carrer de Balmes de Barcelona, on vaig néixer
i on van arribar onze germans més. Els
avis, originaris d’Esparreguera i de Molins
de Rei, ens feien conèixer aquests indrets
sobretot durant les vacances escolars. Els
tiets ens invitaven el mes de juliol a la Cerdanya. Les corregudes pels prats i les pujades al Cadí, ens ensenyaren a gaudir de la
natura. Dels 6 als 25 anys, amb les sortides
del grup d’escoltes, vaig anar descobrint els
racons entranyables del meu país. Els lemes “Tant com puc”, “Sempre a punt” i
“Servei”, han quedat incrustats en el meu
ADN fins avui. Vaig estudiar medecina, però
érem tants a fer-ho que, a l’acabar, vaig decidir anar a exercir en un lloc on faltessin
metges. Així és com l’any 1966, vaig aterrar al Camerun amb l’encàrrec de Medicus
Mundi de transformar un dispensari situat
en plena selva en un petit hospital, al servei
dels habitants de la regió. Allà vaig conèixer el qui és ara el meu marit, en Tomeu
Amat, i amb qui he recorregut mig món,
treballant en el camp de la cooperació internacional. Durant 20 anys, he participat
en programes orientats vers la prevenció i
l’educació sanitària, primer a l’Afganistan
i després en diversos països africans. L’any
1988, en Tomeu va entrar com a funcionari
a la Comunitat Europea i, amb els nostres
dos fills, vam anar a viure a Brussel·les. Per
a mi va ser l’ocasió de poder-me dedicar
a ampliar coneixements en el camp de la
salut. Passat un temps de formació i amb
ganes de reprendre el contacte directe amb
el malalt, vaig obrir consulta a la capital
europea. A finals del 1998, el meu marit
es jubila i tornem a Catalunya. Instal·lats
a Matadepera, obro una consulta a Gràcia
fins que, a l’arribada del nostre primer net,
l’any 2004, em vaig jubilar. A Matadepera
he trobat un poble dinàmic, acollidor i tranquil, situat en un paratge fabulós. Agraeixo les oportunitats que molts m’heu donat
per compartir sabers i experiències, havent
pogut continuar la dinàmica solidària que
sempre he portat al sarró.

Tema del mes

Curiosa i solidària

ÉS NOTÍCIA

Del 10 al 14 de desembre, les escoles del municipi participaran en una recollida d’aliments,
per tal de fer-los arribar a les famílies més necessitades del poble. Càritas Matadepera s’encarregarà de repartir-lo entre famílies.
Els aliments que es prioritzen en la recollida són: brous i sucs, tonyina, cereals, oli, tomàquet en llauna, arròs, pasta, farina, sucre i llegums.

HI HAURÀ DOS TORNEIGS ESPORTIUS I ES VENDRAN TUBULARS PER RECAPTAR DINERS PER LA MARATÓ

El CD Terrassa, el M88H i l’Institut de
Matadepera se sumen a La Marató de TV3

És notícia

Els diners recollits el 16 de desembre seran destinats a la investigació de la cura del càncer.
Televisió de Catalunya i
la Fundació La Marató
de TV3 tornen a posar
en marxa un dels projectes solidaris més importants del país.
El 16 de desembre es recolliran
aportacions econòmiques destinades a finançar la investigació
de la cura del càncer, una malaltia que el 2017 va provocar només a Catalunya més de 17.300
morts, segons dades del Pla Director d’Oncologia de Catalunya. Tres entitats de Matadepera
participaran en la recaptació de
donacions: els clubs d’hoquei
CD Terrassa i M88H, i l’Institut
de Matadepera.
El mateix dia 16, el CD Terrassa
organitzarà la 5a edició del torneig solidari “Fem esport contra
el Càncer amb La Marató de
TV3”. A partir de les 9:30 hores
del matí, es disputaran partits
d’hoquei, tennis, frontenis i pàdel. Hi podran participar equips

de totes les edats i modalitats.
Des de 3x3 fins a competició en
família o parella. També es farà
una caminada per l’entorn de les

La Marató.
El mateix dia i a partir de les 9
del matí, el club Matadepera 88
Hoquei celebrarà un torneig de

instal·lacions i una botifarrada
per esmorzar o dinar. A més, es
lliurarà una samarreta a tothom
que participi. Els 7 € de la inscripció es destinaran íntegres a

germanor al Pavelló Municipal
1r d’Octubre, que tancaran amb
una hamburguessada popular. El
preu del tiquet per menjar serà
de 5 €, tres dels quals seran part

de l’aportació solidària.
A l’Institut de Matadepera, el
grup Shout It format per professorat i alumnat ha preparat un
seguit d’accions de sensibilització a les aules. A més, el 5 de desembre vendran tubulars per 4 €
a la consergeria del centre, i el
dia 10, professionals de la perruqueria tallaran el cabell per uns
10 € a qui es presti voluntari. 4€
de cada mocador de coll venut i
els diners de la sessió de perruqueria seran destinats a la recaptació de fons.
Per aconseguir un tubular es
recomana trucar per reservar al
93 787 16 14.
El mateix dia 10 al matí, cada
classe rebrà un testimoni per
conversar i conscienciar-se sobre
el tema. I a les 14 hores faran un
llaç solidari humà amb tubulars
als caps i un acte musical en homenatge a les persones afectades
per la malaltia.

BREUS
Nova sortida operística “Anem al
Liceu”
La Regidoria de Cultura brinda una altra oportunitat per
gaudir de l’òpera al Liceu amb
una nova sortida del programa “Anem
al Liceu”. Serà el divendres, 21 de desembre, a les 18 hores i l’obra escollida
és “L’Italiana In Algeri”, de Gioachino
Rossini, una divertida comèdia amb
Varduhi Abrahamyan i Luca Pisaroni. El
preu de l’activitat és de 85 €, que inclou
l’autocar i l’entrada a platea. El punt
de recollida serà a la plaça del Casal de
Cultura i la venda d’entrades es farà a
l’OAC, fins al dia 11 de desembre. Les
places estan limitades a 40 persones.
Per altra banda i com complement de
la sortida operística, el dia 4 de desembre, el musicòleg Pol Avinyó oferirà una
conferència sobre la mateixa obra, a les
19 hores, a la sala d’actes del Casal de
Cultura. L’entrada és lliure.
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L’ESPECTACLE TINDRÀ LLOC EL 9 DE DESEMBRE, A LES 19 HORES

Dansa i moviment a la Temporada d’Arts
Escèniques i Música
“Conseqüències” i “¿Dónde estás cuando soy dos?” serà un doble espectacle de moviment, interpretació i poesia.
Què passa si vols ser incoherent? Si no vols encaixar? Si arribes tard

quan tothom és puntual? “Conseqüències” és un espectacle de la
companyia Moveo que explora a

Una instantània amb els ballarins/es de la Companyia Moveo.

©Cia. Moveo

través dels moviments els efectes
de sortir de la norma.
De forma irònica i divertida visibilitzen els resultats positius de
viure una vida desenfadada, imperfecta i desfasada.
L’obra, organitzada per la Regidoria de Cultura en el marc de la
Temporada d’Arts Escèniques i
Música, està dirigida per Stéphane Lévy, i en ella participen els
ballarins i ballarines Agnès Jabbour, Xavier Palomino, Adrià
Viñas, Pino Steiner i Núria Planes. Actuaran el 9 de desembre a
les 19 hores al Casal de Cultura.

L’obra tindrà una segona part titulada“¿Dónde estás cuando soy
dos?”, un espectacle que barreja música, interpretació i poesia.
Amb cançons en directe, l’artista
Sophie Kasser establirà un diàleg
entre el físic i la ment amb l’objectiu de despertar emocions i reflexionar sobre el valor del propi cos.
L’entrada valdrà 5 € i es podrà
comprar una hora abans al mateix espai. Per la compra d’entrades per a 3 espectacles, s’ofereix
una invitació per un quart espectacle del mateix cicle. No és acumulable.

ÉS UN FILM DEL DIRECTOR HENDRICK DUSOLLIER

Last days in Shibati, el documental del mes
Es projectarà el dia 11 de desembre, a les 19:30 hores, al Casal de Cultura i l’entrada és gratuïta.
A la gran ciutat xinesa
de Chongqing, l’última
barriada històrica serà
destruïda per crear un nou espai
més modern. Tradició i modernitat entren en lluita en el nou
Documental del Mes, organitzat per la Regidoria de Cultura
el pròxim 11 de desembre, com
a prolongació del festival Docs
Barcelona.
El film “Last days in Shibati”
(2017), dirigit per Hendrick Dusollier, narra la història del nen

Zhou Hong i el senyor Xue Lian,
dos veïns que es veuen obligats
a abandonar la seva llar en contra de la seva voluntat perquè el
barri de Shibati, on han viscut al
llarg de tota una vida, desapareixerà sota un projecte de remodelació.
El documental parla sobre la
destrucció de les antigues barriades xineses a través de polítiques
urbanístiques d’un país on allò
tradicional intenta sobreviure a
l’allau de la modernitat.

Es tracta d’una reflexió sobre el
creixement desmesurat del país
i les conseqüències negatives en
la cultura i la societat nacional,
que a poc a poc, perden la seva
història i el seu llegat.
La pel·lícula va rebre el guardó
Louis Marcorelles i el Premi de
la Joventut al Festival Cinéma du
Réel, el 2017 a França.
S’emetrà en versió original subtitulada al català l’11 de desembre
a les 19:30 al Casal de Cultura i
l’entrada serà gratuïta.

Política i comunicació a les conferències de Matadesphera
El projecte de “Matadesphera”, pensat per sensibilitzar a
la població sobre l’impacte que
té en el medi ambient, continua el cicle de xerrades al desembre amb dues
sessions noves. La primera serà el dia
13 i parlarà sobre les decisions polítiques presses fins al moment pel que fa
al canvi climàtic. L’altra sessió, serà el
18 de desembre i farà un repàs del tractament que fan del tema els mitjans de
comunicació. Per això, comptarà amb la
participació del meteoròleg i presentador de TV3, Francesc Mauri. Els dos actes es duran a terme a les 19:30 al Casal
de Cultura de Matadepera.

Recordatori sobre el manteniment
de les tanques
Aprofitant que la millor època
de poda dels arbustos és entre
el novembre i el març (tot i que
cal evitar les gelades), des de l’Ajuntament es vol fer un recordatori sobre
la importància de mantenir les tanques
perimetrals de les cases fetes d’arbustos en condicions. En les imatges següents es mostra una comparativa entre dues tanques.

Comparativa entre dues tanques perimetrals.

Imatge promocional del documental. ©DocsBCN

©M. Badia

ÉS NOTÍCIA

Excursió al Santuari prehistòric
Luni-Solar
La Unió Excursionista de
Matadepera organitza, el
proper diumenge, 16 de
desembre, una excursió que té com
a temàtica “La història de l’establiment humà a la Serra de l’Obac”. Es
visitarà l’enigmàtic vestigi anomenat
Santuari prehistòric Luni-Solar de
La Pola. La trobada serà com sempre, al Pavelló pel cantó de la riera,
a les 8 del matí, des d’on la comitiva
es desplaçarà en cotxes particulars
fins a l’aparcament de l’Alzina del
Salari. La distància a recórrer és de
9’5 quilòmetres, la dificultat mitjana
i el temps a invertir és de tres hores
sense comptar aturades.
El recorregut serà: Alzina del SalariColl de Tres Creus - El Paller de Tot
l’Any (lloc on s’esmorzarà) - Coll de
Correu - El Quarto de Reixa - El Santuari - Font de la Pola - La Porquerissa
- Alzina de Salari. Com a cloenda
de l’any i vespres de Nadal, a l’hora
d’esmorzar es compartiran neules,
torrons i vi dolç.
La sortida és de franc, tant pels socis
com pels qui encara no ho són. Per
assistir-hi, cal inscriure’s a l’ e-mail
uem@uem.cat, o bé al telèfon 608
096 668. Més informació a www.
uem.cat.

Nova sessió de meditació d’Agermanament sense fronteres
El proper 15 de desembre
2018, la delegació de Matadepera d’Agermanament
sense fronteres, organitza una nova
sessió de meditació per totes les persones interessades en l’activitat. En
aquesta ocasió la meditació guiada
serà sobre “la generositat”, seguint
el refrany que diu “recolliràs el que
hagis sembrat”. Serà un moment per
identificar el que estem sembrant el
dia a dia a la nostra vida, per preguntar-nos si donem consciència de com
manifestem l’agraïment. Les organitzadores de la meditació conviden a
tots els participants a portar un petit
obsequi, fruit de la pròpia creativitat
i la destresa de cada persona, per tal
d’oferir a una altra persona del grup
que l’atzar decidirà.
La meditació serà a les 11 del matí,
al Casal de Cultura. Es prega puntualitat.

Francesc Mauri: “Ja no hi ha excuses per no reciclar”
A l’acte van participar les principals autoritats de Matadepera i Terrassa i una cinquantena de persones influents.
“Té cap sentit enterrar
els residus en un abocador si sabem que els recursos que tenim són limitats?”, es
preguntava el President del Consorci per a la Gestió dels Residus
del Vallès Occidental, Ricard Torralba. Ho feia en la presentació de
la campanya “Excuses o separes?”,
pensada pel foment del reciclatge
a la comarca.
L’acte es va fer el 12 de novembre
al Parc Audiovisual de Catalunya i
hi van participar les principals autoritats, alcaldes i alcaldesses de la
zona, a més de personalitats com
Francesc Mauri, el meteoròleg i
presentador de TV3 que va desmuntar les grans excuses que la
població utilitza per evitar separar.
La campanya es va iniciar al novembre i finalitzarà el març del
2019 i durant cinc mesos utilitzarà la imatge i la veu de persones
influents a cada municipi. En el
cas de Matadepera, seran les jugadores d’hoquei Júlia Pons i Sílvia
Muñoz, i el President de Matadepera Comerç, Jorge Fernández.

Foto de grup a l’acte de presentació de la campanya, al Parc Audiovisual de Catalunya.

El programa
Les primeres accions van començar al novembre. En el marc
del Festival Street Art, l’alumnat
de l’Institut de Matadepera va
crear sobre un mural de més de
20 metres una pintura dedicada
al reciclatge de la matèria orgànica, la fracció d’escombraries
que més barreja la població del
Vallès, segons Josep Maria Tost,
director de l’Agència de Residus
de Catalunya.

©M. Badia

També al novembre, les escoles
van iniciar un concurs de projectes audiovisuals que reflectissin què podria fer l’alumnat per
no malbaratar aliments i fer una
bona gestió del menjar.
Pel que fa als pròxims mesos, es
podrà visitar una exposició itinerant sobre el plàstic per conèixer
el seu origen i els usos, tractament i l’impacte medi ambiental.
Del gener al març una persona
especialista en educació ambien-

tal informarà a totes les localitats
sobre la recollida de l’oli vegetal
i s’augmentarà el nombre d’abocadors d’aquest ingredient.
Una de les activitats més esperades és la creació d’un Scape
Room ambientat en una apocalipsi al planeta a causa del maltractament dels ecosistemes. Els
participants hauran de trobar la
forma de tornar al planeta per
restaurar la vida a la Terra.
Per últim, l’organització de la
campanya també analitzarà bosses d’escombraries aleatòries per
comprovar si tots els elements en
l’interior han estat ben separats.
Tost va explicar durant la presentació de la campanya que
l’objectiu és conscienciar a tota
la població de la corresponsabilitat del reciclatge i va assegurar
que les administracions faran tot
el possible per fomentar i controlar la pràctica.
Qualsevol dubte sobre la separació de residus es podrà consultar
al número 656 893 709 via trucada o WhatsApp.

És notícia

El grup Dones de Matadepera (DAMA) organitza al
mes de desembre dues activitats. Per una banda, el dia 7 el
programa de ràdio “Dama de nit”,
emès a partir de les 22 hores, serà
presentat per una dona sorprenent, a
qui defineixen com una persona seductora, imaginària i de veus i gestos
atractius. D’altra banda, el dijous 20
de desembre hi haurà una conferència al Casal de Cultura a càrrec del
músic i compositor Moisès Beltran.
La xerrada, titulada “Moisès Beltran,
una trajectòria compositiva”, es farà
al Casal de Cultura a les 8 del vespre i
serà d’entrada lliure per tothom.
Després de la conferència, com és habitual, es farà un sopar al Restaurant
El Celler pel qual caldrà reserva prèvia via telèfon (616 921 580) o e-mail
(dama.matadepera@gmail.com).

LA DECISIÓ VA SER APROVADA AL PLE DEL 27 DE JULIOL

Nova denominació a dos carrers de Matadepera
Un dels canvis s’ha fet per l’aplicació de la Llei de memòria històrica del 2007.
El 25 d’octubre passat
van canviar els noms
de dues vies al poble.
Un era l’antic carrer d’Antoni
Genescà, que ara s’anomena de
Pratginestós. I l’altre és el conegut com Vial de la Riera, que en
l’actualitat reconeix la figura de
l’escriptora Mercè Rodoreda.
Les denominacions van ser aprovades per unanimitat al Ple de
l’Ajuntament del 27 de juliol.
Carrer de Pratginestós
L’any 1958, l’executiu de Matadepera va col·locar la placa d’Antoni Genescà en commemoració
a l’alcalde franquista que va dirigir la localitat. Segons els documents del ple en que es va aprovar
la substitució de la placa anterior,
dedicada a Salmerón, l’edil va

néixer al poble i va exercir com a
gestor en l’època del que anomenaven “l’alliberament”.
La Llei de memòria històrica
aprovada el 2007 pel Congrés
dels Diputats espanyol obliga a
tots els municipis de l’estat a retirar els símbols de la sublebació
de l’any 1936 i la posterior dictadura de Francisco Franco.
Per aquesta raó, l’actual govern municipal ha modificat la
denominació per dedicar-la al
cognom Pratginestós, de la família promotora dels primers establiments urbans a Matadepera,
amb contactes de rabassa morta,
que va propiciar la creació del
poble.
De fet, la situació de la via coincideix amb l’emplaçament del
nucli antic de la localitat.

Carrer de Mercè Rodoreda
Pel que fa al Vial de la Riera, és
un espai totalment urbanitzat que
dóna accés a l’escola pública Joan
Torredemer i Canela. Els carrers
de l’entorn estan dedicats a personalitats destacades de la història
i la cultura catalana, com l’escriptora Caterina Albert, el pintor i

dibuixant Francesc Gimeno i l’arquitecte Domènech i Muntaner.
En la mateix línia, les autoritats
municipals han triat a Mercè
Rodoreda com la persona a qui
es referirà la nova placa. Així, es
reconeixerà l’obra d’una de les
autores en llengua catalana més
influents de la història.

El carrer dels Pratginestós substitueix el que fins ara era el carrer d’Antoni Genescà. ©Miquel Badia

EN L’ACTUALITAT DONEN SERVEI A MÉS DE 3.600 CASES

Aigües Matadepera celebra el 75è aniversari
130 km composen la xarxa de subministrament d’aigua al municipi.
Quan es va posar en
marxa el 1943, Aigües
de Matadepera tenia
uns pocs centenars de clients i
només subministrava al centre
del poble. En l’actualitat, asseguren l’arribada d’aigua a més
de 3.600 cases.
Entre els 11 dipòsits de recepció i distribució i les llars de
Matadepera hi ha 130 km de

canonades i construccions que
garanteixen que tothom tingui
accés a aigua potable. Ho fan
també gràcies a dues estacions
automàtiques de cloració i quatre estacions elevadores repartides al llarg de tota la xarxa.
Ramon Codina, Francesc Arnau i Francesc i Miquel Codina van fundar l’empresa als
anys 40 amb l’objectiu utilitzar

l’aigua que sobrava de les prospeccions per al regadiu de les
finques. Al principi, al poble no
hi havia gaires habitatges i la infraestructura era senzilla però,
amb el pas dels anys, la població ha augmentat i, amb ella, les
necessitats de modernització de
l’entitat.
Als anys 50, la demanada havia
crescut tant que van començar

a comprar aigua a fora del municipi, concretament, a Terrassa.
El 2014 van adequar les tarifes
de la clientela segons el consum de cada habitatge gràcies
a la instal·lació de comptadors
automàtics. Mentre que als 70
donaven servei a unes 800 persones, avui dia ja són més de
9.200 les que disposen d’aigua
a Matadepera.
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Ràdio i música en les dues activitats de DAMA

LA CAMPANYA “EXCUSES O SEPARES?” BUSCA FOMENTAR EL RECICLATGE A LA COMARCA

Gaseta de Matadepera Desembre 2018

BREUS

Els Bombers de Matadepera participen a la 8a edició del calendari #BombersAmbCausa 2019, una
iniciativa que va néixer de la mà de dos bombers voluntaris del Cos de Bombers de la Generalitat,
per tal de recaptar fons per a la recerca en malalties infantils. El projecte s’ha fet gran i ja aglutina
centenars de persones amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels infants en risc d’exclusió.
El calendari de 2019 ha aplegat nens i nenes atesos a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i
de Lleida, amb bombers i bomberes de parcs d’arreu de Catalunya. A Matadepera, el calendari es
pot comprar al Bar del Casal de la Gent Gran, al Bar del Pavelló 1r d’octubre i al Condis.

AJUNTAMENT

El mes passat es van iniciar les obres de reforma interior de l’edifici dels Bombers Voluntaris de Matadepera, situat al carrer Joan Paloma, número 2.
Les obres, que es preveu que estiguin enllestides a principis de 2019, consistiran en una reforma per
millorar la distribució de l’espai. Concretament, s’ampliaran les zones de cuina i banys, tot reduint l’espai
destinat als passadissos i al distribuïdor i es farà un nou altell per al magatzem de material. El cost de l’obra
és de 46.949 €.

ÉS TOTALMENT ELÈCTRIC I NO PRODUEIX CAP EMISSIÓ
CAMPANYA 1 DESEMBRE

Gaseta de Matadepera Desembre 2018
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És notícia: Ajuntament

El dia 1 de desembre, des de fa 30
anys, es commemora el Dia Mundial
de la Sida, amb l’objectiu de fomentar la conscienciació de la societat i
implicar-la en la lluita contra el VIH.
La Regidoria de Joventut llança la
campanya “No te la juguis” per conscienciar sobre la importància de l’ús
del preservatiu.

PROGRAMA MÀQUINA
El Programa Màquina és un programa de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu principal
millorar l’accessibilitat al preservatiu
de la població jove de Catalunya mitjançant la creació de punts de distribució accessibles per als i les joves,
i abaratint el cost dels preservatius.
Matadepera disposa de tres màquines
expenedores de preservatius del Programa Màquina. N’hi ha dues situades als lavabos del Casal de Cultura i
la tercera està instal·lada a l’exterior
del CAP de Matadepera. Per 1,50 €
s’obté un paquet de tres preservatius
amb instruccions d’ús.

93 787 02 58
matadeperajove.cat
puntjove@matadepera.cat
@Puntjove

Un vehicle municipal respectuós amb el medi ambient
El Goupil G4 pot arribat a 50 km/h i té una autonomia de 130 km.
El 16 de novembre passat es va presentar a les
dependències municipals el nou vehicle de la Brigada
d’Obres i Serveis, un Goupil Pick
Up G4. Es tracta d’un vehicle
molt versàtil, ideal per moure’s
pel centre dels municipis gràcies
a les seves dimensions reduïdes.
És cent per cent elèctric, no emet
cap mena d’emissió i és completament silenciós.
La caixa posterior amb reixa és
molt útil per poder fer diversos
tipus de recollida: papereres, bolquers i algun petit objecte. De
fet, s’hi poden col·locar contenidors petits i anar seleccionant
els residus de les papereres i de
l’escombrat manual.

El nou vehicle elèctric es va presentar el 16 de novembre passat.

©Miquel Badia

Tot i les seves dimensions reduïdes, pot carregar fins a una tona
de pes a la caixa posterior de 2,6
m2 que, a més, disposa de sistema de descàrrega per bolcat.
El Goupil G4 pot arribar als
50km/h, amb unes bateries de
plom que tenen una autonomia
de 130 km.
D’altra banda, el manteniment
del vehicle és pràcticament mínim, fet que suposa un estalvi de
costos important.
Curiosament, només té dues
marxes, així que la seva conducció és molt simple.
Per tal de ser identificat, disposa d’un rotatiu a la part superior, així com també del clàxon
obligatori.

S’HA CELEBRAT DEL 17 AL 25 DE NOVEMBRE A 43 REGIONS EUROPEES

Matadepera se suma a la Setmana Europea
de Prevenció de Residus
Es van organitzar dues campanyes: “Dóna una nova oportunitat a la teva roba” i “Enrotlla’t amb el medi ambient”.
L’Ajuntament de Matadepera va participar, un
any més, a la Setmana
Europea de Prevenció de Residus, que va tenir lloc del 17 al 25
de novembre a més de 43 regions
d’Europa.
A Matadepera es van organitzar
dues accions concretes: la campanya “Dóna una nova oportunitat
a la teva roba”, consistent en la
recollida de roba a diverses instal·
lacions municipals i als centres
educatius del poble. El període de
recollida es va estendre del 5 al 30
de novembre i hi van participar el
Casal de Cultura, el Casal de la
Gent Gran, l’Escola Montcau-La
Mola, l’Escola Ginesta, l’Escola

Joan Torredemer, l’Escola Bressol
Ralet Ralet i la Llar d’infants Sagrada Família.
La segona acció emmarcada en
la campanya de prevenció de
residus va consistir en la promoció d’elements reutilitzables.
Sota el lema “Enrotlla’t amb el
medi ambient”, es van organitzar diverses activitats i xerrades
informatives a l’Institut Matadepera, amb la col·laboració dels
grups d’alumnes de cada curs
que formen part dels anomenats
“Escamots Verds”, els quals promouen la utilització d’elements
reutilitzables.
La segona acció va finalitzar, el
22 de novembre, amb el lliu-

A la Deixalleria Municipal hi ha diversos contenidors de recollida de roba usada.

rament dels “Boc’n’rolls” a tot
l’alumnat per part de l’alcaldes-

BREUS

EL 15 DE NOVEMBRE ES VAN ACUMULAR MOLTS LITRES D’AIGUA

Matadepera acollirà la pròxima trobada de l’AMI
El dia 11 de desembre se
celebrarà al Casal de Cultura de Matadepera la pròxima reunió executiva de l’Associació
de Municipis per la Independència.
L’acte es farà a la sala d’actes de
l’edifici.

Rècord de pluges a Matadepera

©Miquel Badia

sa Mireia Solsona i el regidor de
Medi Ambient, Marcel·lí Bosch.

Amb 944 litres per m2, aquest any s’han batut els registres de l’estació meteorològica des del 2007.
Els 76 litres per m2
que van registrar l’estació meteorològica del
Casal de Cultura el 15 de novembre passat i les pluges dels
darrers mesos han batut tots els
rècords de precipitacions a Matadepera, com a mínim des que
hi ha instal·lada aquesta estació,
l’any 2007.
Comptant els litres d’aigua que
han caigut al llarg de 2018, ja
s’han acumulat un total de 944
litres per m2, quan el màxim
fins ara es trobava l’any 2011
amb 743 litres.
Altres anys plujosos han estat el
2014 (646 litres), el 2008 (620
litres) i el 2010 (602 litres).

Fins ara, els mesos més plujosos

des que hi ha registres han es-

La riera de les Arenes baixava ben plena d’aigua, al seu pas per Matadepera., el 15 de novembre.

©M.B.

tat el mes de maig de 2008 (181
litres), el mes de novembre de
2014 (172 litres) i aquest passat
mes d’octubre (168 litres).
Les
temperatures
d’aquest
2018, així com un històric des
del 2007, i altres dades sobre el
temps a Matadepera es poden
consultar a través de la pàgina
web municipal, que inclou dades
climatològiques a temps real.
La més visible és la temperatura,
que es mostra a l’extrem dret
superior de la pàgina, i que segueix les dades de l’estació meteorològica situada al Casal de
Cultura. Clicant sobre la temperatura, o sobre el guionet, s’obté
la resta d’informació.

Política Partits
CONVERGÈNCIA I UNIÓ

ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA

CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR

Pressupost 2019
aprovat

Viure amb por

Pressupostos:
model de poble

Allau de robatoris

Els pressupostos són la principal eina per traslladar els projectes polítics del consistori a la
realitat, mitjançant la dotació de recursos
econòmics i humans per tirar endavant les
diferents iniciatives recollides en el nostre
programa,i que afecten en molts aspectes
al conjunt de la població.
El debat del pressupost municipal és tan
a nivell polític i administratiu com de serveis, un dels més importants de cada
exercici,conscients d’aquesta importància,
l’equip de Govern format per CIU ha volgut fer partícips als grups de l’oposició demanant-los les seves propostes per tal de
mirar d’aconseguir el màxim de consens.
El pressupost aprovat per l’exercici 2019
compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el de la regla de despesa i el del
nivell de deute; els tres principals objectius
que ens marca la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Durant l’any 2019 s’executarà el projecte d’adequació del marge esquerra de la
riera.També la previsió del començament
de l’auditori, la inversió de més càmeres
de videovigilància, 24 concretament, per
qüestions de seguretat ciutadana. A més
de les habituals inversions en pavimentació, voreres, asfaltats i clavaguerem que
anualment executem per a mantenir un
poble net i amable per a tothom.
La previsió d’ingressos corrents per a
l’exercici 2019 segueix la línia de la evolució experimentada durant els deu primers
mesos de 2018, amb el criteri de prudència com eix de la consignació dels imports.
Com a conseqüència,per a poder finançar
l’increment de despeses generals, cadascuna de les regidories ha hagut de fer un
exercici per contenir despesa i assolir un
alt nivell l’eficiència en la gestió dels recursos municipals.
Aquesta ha estat la nostra màxima.Tanquem amb aquests pressupostos una legislatura en què ens vàrem posar com a objectiu tirar endavant un més que ambiciós
pla d’inversions sense que l’augment de la
despesa repercutís en una major pressió
fiscal pel ciutadà i sense que es veiés mermada la qualitat dels serveis públics que
oferim des de l’Ajuntament.Aquest objectiu l’hem complert; tanquem l’últim curs
polític de la legislatura amb una reducció
de l’impost de bens inmobles (IBI) de 2
punts, un augment de la bonificació de les
FFNN en aquest impost, i una congelació
permanent de la resta d’impostos i taxes.
Hem reduït endeutament, hem incrementat el romanent de tresoreria, i hem mantingut intacte el patrimoni municipal.

Des de fa mesos a Catalunya intentem exercir la
nostra llibertat d’expressió, tant a les urnes com als carrers. Però el cert és que ens han
despenjat i trinxat els llaços grocs
escampats arreu del país, llaços
que només expressen la solidaritat
amb les preses i presos independentistes, que ho són per la celebració del referèndum del primer
d’octubre. Però a més, a Catalunya també hi ha hagut agressions
en defensa de la unitat d’Espanya:
139 incidents violents entre el 8
de setembre i l’11 de desembre de
2017, segons denúncia el fotoperiodista Jordi Borràs, que han continuat durant aquest 2018 i dels
que Matadepera no n’ha restat al
marge.

En primer lloc volem felicitar a l’Ajuntament per
la programació pel Dia
Mundial contra la Violència de Gènere. Recordem que fa 2 anys vam
denunciar la manca de sensibilitat
envers el tema (TV3 en va evidenciar la banalització destacant-ne un
taller de patchwork). Però enguany
l’Ajuntament s’ha posat les piles
realitzant tallers d’autodefensa
per a dones i més actes centrats en
la lluita contra la violència masclista. Contra la violència del patriarcat, mai n’hi ha prou i cal lluitar-hi sempre!

Tenim un greu problema
amb la seguretat del nostre poble, no podem viure
amb aquest estat d’angoixa cada dia
pensant si som l’objectiu d’aquesta
banda de lladres.

Seguim gestionant amb rigor i responsabilitat els teus diners. Compromesos amb
tu, compromesos amb Matadepera.
Ah!!! I també bon Nadal !!!

ERC Matadepera es solidaritza
amb tot aquella o aquell qui se
sent sol, insegur, nerviós davant
qui ens nega la llibertat a expressar-nos de color groc, gent que
campa lliurement pel nostre poble.
Ens cal més que mai que la nostra
policia garanteixi la nostra llibertat d’expressió, que es veu trepitjada i destruïda cada cop que ens
retiren els llaços o les lletres que
sàviament reclamaven llibertat al
Pavelló Primer d’Octubre. Exigim
del Govern municipal de CIU
que s’impliqui en la defensa de
la llibertat de les persones.

Que són continuistes vol dir que
mantenen un model de “poble
per rics” (som el segon poble amb
més PIB/capita de l’Estat); vol dir
que segueixen expulsant una part
del poble (cap proposta d’augment de l’habitatge públic); vol
dir que el model d’urbanitzacions i
torres seguirà devorant els espais
naturals i sent insostenible amb
el Medi Ambient; vol dir que no
té un pla global per les persones
més necessitades de recursos; vol
dir que no té un pla de foment
de l’economia local o cooperativa; vol dir que segueix prioritzant i
mantenint un camp de golf. I, com
era d’esperar, no s’ha fet cap pas
cap a uns pressupostos participatius.
Des de la CUP trobem a faltar
propostes valentes per fer un poble
on tant els joves com la gent gran
s’hi sentin a gust i tinguin el seu espai; propostes com l’augment de
l’habitatge públic, combatre el model de parcel·la unifamiliar de baixa
densitat amb piscina malbaratador
de l’espai, l’aigua i l’energia; o la
potenciació de l’activitat econòmica local o cooperativa. Podem
aplaudir projectes concrets, però el
model de pressupostos va en direcció contrària al poble que volem.

Amb aquesta allau de robatoris hi
hauria d’haver-hi més seguretat en
tot el poble i urbanitzacions, sigui un
augment d’agents, mossos..., cosa
que veiem que no es mobilitza i no
es veuen circular per les urbanitzacions, tampoc creiem que quan hi ha
un robatori estiguin tots en el mateix lloc sabent que es fàcil sortir pel
nostre municipi.

Política Partits

Ens ha fet molt mal el sortir per
premsa i les notícies que som el
poble amb la renda per càpita més
alta, creiem que aquesta informació
l’equip de govern hi podria dir alguna cosa o fer-la.

A veure si els tenim de veïns i no ho
sabem degut que sabem que marxen
caminant que és el seu mètode operant.
Demanem més seguretat per tots els
mataparencs/es.
I que tots els ciutadans siguem informats de tot el que passa al municipi.
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Veient l’helicòpter per sobre del municipi crea més alarma social.

Gaseta de Matadepera Desembre 2018

A Matadepera hem pogut constatar, doncs, que la llibertat d’expressió no consisteix en negar la llibertat d’expressió dels altres, encara
que no ens agradin les seves idees.
La intervenció policial que tolera
la destrucció de llaços grocs, s’imbueix d’una falsa equidistància en
la forma de defensar aquesta llibertat, guanyada a pols a un estat
franquista. La intervenció policial
que tolera la destrucció de llaços
grocs genera sensació d’inseguretat, de soledat i de por davant qui
et prohibeix expressar-te.

D’altra banda, recentment s’han
aprovat tant les ordenances fiscals
com els pressupostos pel 2019. En
ambdós casos, el propi equip de Govern els ha etiquetat de continuistes, destacant-ne algunes inversions
(necessàries) que defensem, com el
camp d’hoquei o el Teatre Auditori. Però des de la CUP en cap cas
podem aprovar ni acceptar aquests
pressupostos.

PARTIT POPULAR
DE CATALUNYA

REPORTATGE

Des de la seva fundació, la Unió Excursionista de Matadepera posa el seu gra de sorra per contribuir a
què el català sigui una llengua de ple dret, reconeguda i respectada arreu. Per aquest motiu, l’entitat,
membre de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, un any més, participa en l’organització de l’acte de Renovació de la Flama de la Llengua Catalana. El president de l’entitat, Marià Lamana ha explicat que, “des de la UEM treballem perquè aquest 50è aniversari sigui la Festa Major de
l’excursionisme català”. Com cada any, s’organitzaran diverses activitats que van a càrrec d’un centre
excursionista i que inclouen la visita a Prada de Conflent, on hi ha la tomba de Pompeu Fabra.

EL GRUP VA SER CREAT PER LA MATADEPERENCA TÒNIA CORTADELLAS

Dones del Món i l’acollida
de persones refugiades
Es dediquen a l’acompanyament de demandants d’asil a Terrassa.

Gaseta de Matadepera Desembre 2018
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Reportatge

Membres assistents al sopar solidari organitzat per Dones del Món amb l’afganesa Nadia Ghulam.©T. Cortadellas

Durant l’últim any, l’Ajuntament de Terrassa i l’organització d’acció humanitària
Creu Roja han obert 16 places noves per a
la rebuda de persones en condició de refugiades i sol·licitants d’asil. Una quinzena
més de veïns i veïnes que arriben a Catalunya amb les mans buides i busquen un lloc
on viure en pau.
Dones del Món, un grup de voluntàries
fundat per la matadeperenca Tònia Cortadellas, col·labora amb les dues institucions i dóna suport al col·lectiu a través de
trobades on es relacionen amb la població
local.
Dues vegades al mes, les participants
practiquen idiomes, comparteixen experiències i, sobretot, teixeixen una xarxa

de suport a la ciutat on ara viuen. “L’objectiu és establir lligams entre la ciutadania autòctona i la nouvinguda”, explica
Cortadellas.
Aquesta metgessa de Matadepera va crear
l’agrupament al 2004 després d’assistir al
Fòrum de les Cultures de Barcelona. En
l’esdeveniment, en part dedicat a promoure la diversitat, va entendre que l’intercanvi de temps i d’històries era valuós. En
especial, per la població migrant. Poc després, va organitzar les primeres trobades.
Al principi, la majoria de components
del grup provenien del Marroc, un dels
col·lectius amb més presència a Terrassa.
Però amb el temps, el ventall de dones que
s’apropen a compartir les hores al Centre

Agenda d’activitats de Matadepera

Cívic Montserrat Roig s’ha obert, i ara,
hi formen part sudaneses, cameruneses,
romaneses i totes aquelles que ho necessitin.
La rebuda
A través del Programa Estatal d’Atenció
a Sol·licitants d’Asil i Persones Refugiades, que també es desenvolupa a altres
localitats com Barcelona, Lleida i Girona,
la Creu Roja ha atès a més de 190 persones des del 2017. Els ha proporcionat assistència en necessitats bàsiques descobertes, com l’alimentació o l’habitatge, i
les han ajudat a inserir-se en l’entorn i la
societat a la qual ara pertanyen. D’altra
banda, ofereixen atenció psicològica i fan
formacions de llenguatge i feina per facilitar eines que els permetin trobar una
ocupació.
Dones del Món participa en el procés
com a grup d’acompanyament. Pepita
Quer, una altra matadeperenca que hi
forma part, apunta que tothom col·labora de forma voluntària i que, tant les
locals com les nouvingudes, hi assisteixen
quan poden. De tres a cinc de la tarda el
primer i el tercer dilluns de cada mes es
reuneixen i comparteixen dues hores de
xerrada. Fan debats, llegeixen o, simplement, es fan companyia.
La intenció és evitar que les dones refugiades visquin en una comunitat gueto i
promoure la interacció entre poblacions
molt diferents que, gràcies als lligams,
poden avançar plegades.
Grup a Matadepera
Cortadellas va organitzar amb l’ajuntament de Matadepera un grup anomenat
“Teixim complicitats”, pensat per reunir
a ciutadans i ciutadanes amb voluntat de
cooperar en projectes d’acompanyament
a persones en condició de refugiades o
demandants d’asil. Anima a tothom qui
vulgui a participar en una proposta solidària amb un col·lectiu a vegades invisibilitzat.

+info a www.matadepera.cat

DIA

HORA LLOC

ACTE

Dill 3
Dill 3
Dim 4
Diu 9
Dim 11
Dim 11
Dim 11
Dime 12
Dij 13
Dij 13
Div 14
Div 14
Diss 15
Diss 15
Diu 16
Diu 16
Diu 16
Diu 16
Dim 18
Dime 19
Dime 19
Dij 20
Dij 20
Dij 20
Dij 20
Div 21
Div 21
Div 21
Diu 23
Dime 26

09.00
10.00
19.00
19.00
09.00
19.00
19.30
19.30
19.30
22.30
17.30
20.00
11.00
11.00
08.00
09.30
11.00
18.00
19.30
18.00
18.00
18.00
19.00
20.00
22.30
16.30
18.00
19.00
18.00
22.00

Primer dia de venda de targetons de Reis
Ajuntament de Matadepera
Últim dia de l’exposició “violència masclista”
Regidoria de Benestar Social
Conferència: “L’italiana in Algeri” amb Pol Avinyó
Regidoria de Cultura
Temporada d’Arts Escèniques: dansa i teatre amb “Moveo” Regidoria de Cultura
Últim dia per apuntar-se al Liceu
Regidoria de Cultura
Tertúlia musical amb M.G. Farrés: homenatge a M. Caballé Biblioteca Àngel Guimerà
El documental del mes: “Last days of Shibati”
Regidoria de Cultura
Conferència d’Elisenda Paluzie, presidenta d’ANC
ANC Matadepera
Diàleg “Matadesphera”: el canvi climàtic des de la política Matadesphera
Dijous a l’Hotel: concert de Magalí Sare
Regidoria de Joventut i Decibel
Música de Nadal amb Coral Endavant i Escola de Música Escola de Música / Coral Endavant
“Una nit d’òpera”: ‘Don Carlo’, de Verdi
Regidoria de Cultura
Meditació oberta a tothom: La generositat
Agermanament sense fronteres
Jocs infantils gegants
Regidoria de Promoció Econòmica
Excursió al santuari prehistòric Luni-Solar
Unió Excursionista de Matadepera
Activitats en benefici de la Marató de TV3
CD Terrassa Hockey
Mercat de Nadal de la Tartana
Masia La Tartana
Espectacle Xarxa: “Pastorets, cap a Betlem”
Xarxa Matadepera
Diàleg “Matadesphera”: com es comunica el canvi climàtic Matadesphera
Recepció nadalenca a les dependències nadalenques
Ajuntament de Matadepera
Una hora del conte amb llegendes de Sant Llorenç
Biblioteca Àngel Guimerà
Inauguració del mapping de Nadal
Regidoria de Festes
Club de Lectura amb “Cartas a Mahalta” i Mercè Collell Biblioteca Àngel Guimerà
Conferència del músic Moisès Bertran
DAMA Matadepera
Dijous a l’Hotel: concert de “Caseta”
Regidoria de Joventut i Decibel
Visita de la Missatgera Reial
Regidoria de Festes
Últim dia del mapping de Nadal
Regidoria de Festes
Inauguració del Pessebre de Nadal
Amics del pessebre
Doble sessió sorpresa de cinema de terror de sèrie B
Cineclub Matadepera
Radioteatre a Matadepera Ràdio: “Poema de Nadal”
Matadepera Ràdio

OAC (Ajuntament)
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Casal de Cultura
OAC (Ajuntament)
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Hotel
Bosquet
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Carrer Sant Joan
Pavelló (cantó Riera)
CD Terrassa Hockey
Masia La Tartana
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Ajuntament
Casal de Cultura
Plaça de l’Església
Bilio. Àngel Guimerà
Casal de Cultura
Hotel
Pl. de l’Aj. i Casal
Plaça de l’Església
Plaça de l’Església
Hotel
107.1 FM

ORGANITZA

REBEU L’AGENDA PER CORREU ELECTRÒNIC INSCRIVINT-VOS A www.matadepera.cat
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El Llibre del mes

per Cesc Bosch

En motiu del centenari del naixement
de Georges Simenon (1903-1989)
l’any 2003 edicions 62, dins la col·
lecció el balancí, recuperava tres
novel·les fonamentals de l’autor:
L’home de Londres (1934), La
neu era bruta ((1948) i El fons
de l’ampolla (1949). La primera,
L’home de Londres, era una de les recomanacions que, el mes de setembre, feia la nostra biblioteca.
Si he de ser honest, no sóc massa de novel·les
policíaques; quan les llegeixo ho faig sols per
distreure’m, sense expectatives, com qui es mira
una pel·lícula d’acció. Però Simenon és diferent.
Com més el llegeixo més m’agrada. D’una trama
policíaca ben senzilla, en fa un tractat sobre la naturalesa humana tan honest i cru que de seguida
comprens per què autors com André Gide sentien
una enorme admiració per les seves novel·les.
El propi Simenon ho deia: “Totes les meves
novel·les, tota la meva vida, no són més que una
recerca de l’home nu”. Llegiu-lo, potser no el trobareu, però haurà valgut la pena.

El Film del mes

per Albert Beorlegui

La imminent estrena de la segona
part de Mary Poppins, ens convida
a recuperar una de les pel·lícules
que van consolidar la màgia dels
estudis Disney a l’hora de moblar d’il·lusió els records infantils
de diverses generacions. El film
original, estrenat l’any 1964, està basat en
uns relats de Pamela Travers que el propi Disney
feia anys que els volia portar a la pantalla. Amb
direcció de Robert Stevenson, uns esplèndids
Julie Andrews i Dick van Dyke acompanyats d’il·
lustres secundaris (David Tomlinson, Elsa Lanchester, Jane Darwell), i una magnífica banda
sonora dels germans Sherman, el film va aconseguir 5 Òscars de l’Acadèmia i un dels majors
èxits de la companyia. Amb la perspectiva dels
anys i les seves oportunes revisions, el que resulta sorprenent és com Disney va ser capaç de veure possibilitats cinematogràfiques en els contes
d’aquesta esquizofrènica i inquietant mainadera
que vola en paraigua, parla amb els animals, i
canta cançons amb lletres inventades.

El Disc del mes
per Ivan Caparrós

Aquest mes viatgem a Bristol, Anglaterra, bressol d’una de les revolucions musicals imprescindibles de
finals del s.XX: el trip-hop. Noms
com Massive Attack, Portishead o Tricky ja
formen part del patrimoni cultural del segle
passat. El protagonista d’aquesta recomanació,
però, només té 22 anys i, al marge de compartir l’origen i l’herència intangible que deixen les
revolucions musicals, per edat, hauria de tenir
poc a veure amb aquell moviment. O molt.
Henry Green comparteix amb aquell Bristol
Sound el fet de combinar sons d’aspecte digital
amb emotivitat, música electrònica amb esperit
analògic apte per escoltar relaxadament, sense
perdre’n detall. El seu debut en llarg format,
Shift, es mou dins els paisatges de la indietronica, aquella música electrònica folkie, orgànica i
càlida, ben instrumentada. Sons latents, baixos
refinats, beats cruixents i guitarres tímides, com
la veu, nua i fràgil. Fosc però farcit de guspires.
Atmosfèric i acollidor. Música moderna atemporal, per gaudir, també, en posició horitzontal.

MÉS TEMES

El 20 d’octubre passat, va tenir la lloc la IV trobada d’entitats d’estudis del Vallès, a partir de la qual es pretenen recollir aportacions i treballar en la realització de l’inventari del patrimoni cultural immaterial del Vallès.
A la trobada, que es va realitzar a Castellar del Vallès, hi van assistir els components de l’Agrupació sardanista
La Mola, Joan Rios i Ramon Ruestes, en representació de Matadepera. En la seva intervenció, Rios va presentar com a patrimoni immaterial de Matadepera el Ball de l’Arbre de Sant Sebastià i el Ball del Tortell. De cara
a la propera jornada del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès es va proposar que es celebrés a Matadepera
amb el tema “El pas d’una població agrícola a una població residencial més important del Vallès”.

BREUS

TAMBÉ HI PARTICIPARAN ARTISTES COM JOSEP VALTONYC, GERMÀ NEGRE O EL PETIT DE CA L’ERIL

Enllaçada groga per la Llibertat
dels i les preses polítiques

La Banda de Matadepera participa al
Festival Cityzen a Brussel·les

El 18 de novembre passat,
l’ANC i el CDR Matadepera van organitzar, prèvia
autorització de l’Ajuntament, una
nova acció conjunta per elaborar el
gran mural fet de llaços grocs amb
la paraula “Llibertat” i penjar-lo a
la tanca de l’esplanada del costat
de l’Escola Municipal de Música.
Aquest mural va comptar amb la
col·laboració de nombros ciutadans
i substitueix l’anterior, que va ser
penjat per commemorar el primer
d’octubre i que va ser arrancat violentament de nit per un grup, que
també va agredir un veí del poble
que s’oposava a la seva acció.

Seran 12 hores ininterrompudes de música per la llibertat, el pròxim 8 de desembre a Brussel·les.
El proper 8 de desembre, Brussel·les acollirà
el Festival Cityzen, una
iniciativa que va néixer l’estiu de
2018 arran de la inauguració de
l’exposició urnes.cat a la mateixa ciutat. En aquesta ocasió, el
festival consistirà en 12 hores
ininterrompudes de música per
la llibertat, amb motiu del 70è
aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans per
part de les Nacions Unides i del
primer aniversari de la manifestació Europe, wake up!.
Al llarg de mig dia, nombrosos
grups i formacions musicals, entre els quals la Banda de Mata-

depera, que ha estat convidada
per l’exconseller a l’exili Lluís
Puig, compartiran cultura i reivindicació. La cita és a la sala La
Tentation i hi participaran Senyor Oca, Josep Valtonyc, Germà Negre, els Catarres, Nawaris,
Miquel Abras, Ernest Crusats,
Gerard Quintant i Josep Thió i
El Petit de Ca l’Eril, entre d’altres grups. La Banda de Matadepera tocarà a les 15 hores.
A banda de 12 hores de música,
també es podrà degustar la gastronomia catalana i visitar l’exposició Europe, wake up!.
Per a més informació, es pot consultar la pàgina web: cityzen.cat.

La Baanda de Matadepera en una de les seves actuacions al poble.

©Miquel Badia

L

a matadeperenca Teresa Gaset
acaba de fer donació de cinc
vestits de paper al Museu de
Vestits de Paper de Mollerussa. Les
peces, que va elaborar manualment
ella mateixa, van participar els anys
1968 i 1969 al Concurs de Vestits de
Paper, que es celebra a la mateixa
població des de fa 50 anys.
Amb aquesta donació, que inclou un
vestit de núvia i una recreació inspirada en Maria de Mèdici al segle
XVII, premiades al concurs de vestits, les peces formaran part del fons
del museu.
Teresa Gaset, que va ostentar una
Acadèmia de Tall i Confecció a Sabadell, ha expressat que està “molt
il·lusionada que els vestits acabin exposant-se al lloc on van desfilar fa 50
anys”.
A l’acte de donació hi va assistir el regidor de Cultura de l’Ajuntament de
Mollerussa, Joan Ramon Domingo, i
la neboda de Teresa Gaset, Carmen
Rovira, també modista. Rovira, que
ha estat la impulsora de la iniciativa,
també va ser l’artífex d’una exposició
dels cinc vestits i els seus complements a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, en el marc d’una mostra titulada
“Un altre vessant del paper”, que es
va poder visitar del 19 de febrer al 19
de març de 2018.

Teresa Gaset, al davant, amb un dels seus vestits. ©T.G.

Un dels principals objectius del Museu de Vestits de Mollerussa és donar
a conèixer aquesta forma de creació.

Dos matadeperencs al darrere de Catconsum
Amb aquest projecte es vol donar a conèixer l’oferta de proveïdors de serveis amb seu a Catalunya.
Dos matadeperencs i
un terrassenc són els
responsables de www.
catconsum.cat, un portal creat
recentment per donar a conèixer empreses proveïdores de
llum, gas, telecomunicacions,
serveis bancaris, hipermercats i
combustibles que tinguin seu a
Catalunya i que siguin alternatives a les empreses de l’Ibex35.
“La idea es va començar a gestar a principis d’any, però no
s’ha pogut tirar endavant fins

fa poques setmanes, quan vam
presentar una primera versió del portal (1.0) el passat 1
d’octubre (1-O) perquè ens feia
il·lusió presentar la pàgina en
aquesta data tan simbòlica”,
segons han comentat els seus
responsables que, de moment
volen romandre en l’anonimat.
El projecte, que ja inclou un
comparador de tarifes elèctriques que permet saber quan
t’estalvies a la teva llar o negoci
si fas el pas a una de les elèctri-

ques amb seu social a Catalunya,
té previst incorporar un la secció
d’empreses d’assegurances.
“Volem que la gent prengui
consciència de que no és cohe-

rent ser partidari del dret a decidir de Catalunya i donar suport
a la tríada de grans empreses de
l’Ibex35-banca-partits del 155.
Cal enfortir les empreses del
país començant per les despeses
recurrents que tenen la majoria
de llars i empreses catalanes”,
afirmen.
El projecte ha comptat amb altres col·laboracions locals com
el disseny gràfic i la programació, que han desenvolupat dos
estudiants del poble.

UNA CINQUANTENA DE PERSONES ES VAN DESPLAÇAR FINS A LES PRESONS

L’ANC Matadepera visita les presons per donar
suport als presos i preses polítiques
La presidenta de l’organització, Elisenda Paluzie, oferirà una xerrada a Matadepera, el 12 de desembre.
Amb motiu dels 12 mesos des de l’empresonament de Jordi Sánchez
i Jordi Cuixart, l’ANC
Matadepera va organitzar, el 6
de novembre passat, un autocar
per fer un berenar-sopar davant
la presó de Lledoners “per ferlos arribar el nostre escalf fins a
dins de la presó”, tal i com van
comentar fonts de l’entitat. Prop
d’una cinquantena de persones
s’hi van apuntar.
A la trobada, es van fer cants i
crits de suport als presos, es van
sopar uns entrepans, i a les 20:45
hores es va acompanyar el conegut com a Joan Bonanit, un jove
que cada nit d’ençà del trasllat
dels presos a Lledoners, hi va i
amb un megàfon, els crida pel
seu nom i els diu: “Bona nit. Us
volem a casa”.

El grup matadeperenc va poder
constatar que des de dins del
centre penitenciari se senten els
cants i els ànims que se’ls criden,
perquè en un parell d’ocasions es
va veure resposta per part de diferents presos, que saludaven amb
el braç entre les reixes o des de
darrera d’un finestral allunyat.
L’ANC Matadepera també es
va desplaçar, el 21 de novembre

passat, a la presó de Mas d’Enric, on es troba empresonada la
Presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Un cop allà, es van
compartir cançons, crits i converses, juntament amb l’Òscar
Cid, el músic que cada dia, a les
19 hores, dedica amb el seu saxo
el Cant dels Ocell a la Presidenta Carme Forcadell i a totes les
dones i homes que suporten la

Els i les membres de l’ANC Matadepera, a la presó de Mas d’Enric, el mes passat. ©ANC Matadepera

presó, l’exili i les represàlies de la
injustícia espanyola. L’ANC Matadepera també va llegir una carta col·lectiva que s’ha fet arribar
a la mateixa Carme Forcadell.
Properament, l’ANC es desplaçarà al centre penitenciari del
Puig de les Basses, on es troba
retinguda la consellera Dolors
Bassa.
Visita de la presidenta de l’ANC
L’ANC Matadepera va traslladar
a la Presidenta de l’organització,
Elisenda Paluzie, una invitació per visitar Matadepera, que
serà corresposta el dimecres, 12
de desembre, a les 19:30 hores.
Paluzie oferirà una xerrada sobre la situació política actual i el
paper que exerceix l’associació.
En acabar, hi haurà un col·loqui
obert amb els assistents.
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La matadeperenca Teresa Gaset
dóna cinc vestits de paper

Gaseta de Matadepera Desembre 2018

©M. Badia

Més temes

EL SEU WEB, WWW.CATCONSUM.CAT, ES VA POSAR EN MARXA EL PRIMER D’OCTUBRE
El nou mural per la Llibertat dels presos.

Un any més, i tal i com ja va sent tradicional, les instal·lacions del Camp de Golf Municipal van acollir,
el 20 de novembre passat, un Campionat Especial per commemorar els 95 anys d’un dels jugadors
més emblemàtics dels camp matadeperenc: Josep Peretó Comins. El campionat es va completar amb
un dinar, presidit per l’alcaldessa de Matadepera Mireia Solsona, i el regidor d’esports Quico Sala, on
es van repartir trofeus per la vintena de participants amb un especial reconeixement a Josep Peretó,
que va rebre diferents obsequis. Els guanyadors van ser Salvador Paez (handicap), Jaume Pladevall
(scratch) i Glòria Gómez (categoria femenina).

MÉS TEMES
A L’ACTE ES VA PRESENTAR LA CURSA MONT-RODÓN 2019

BREUS

Reconeixement a Debats i Aurell

Janna Raya, sotscampiona de
Catalunya de doma

La parella de corredors s’ha convertit en Campions del Món d’sky running.
El 21 de novembre al Casal de Cultura,
Ragna Debats i Pere Aurell van rebre el reconeixement de Matadepera pels èxits assolits a les últimes temporades, especialment, la de
2018. La primera ha estat campiona de les Skyrunners World Series femenines i el segon va guanyar
les Sky Extra World Series masculines a Bansko,
Bulgària.
Debats no va poder assistir a l’entrega, però sí que
ho feu la seva parella, Aurell, qui va explicar la seva
trajectòria al món de les curses d’alta muntanya.
El 2017 ambdós van decidir abandonar les feines
per dedicar-se al complet a les carreres i, malgrat
que és complicat guanyar-se la vida amb els ingressos de les competicions, precisament aquesta dificultat els ha motivat i els ha permès convertir-se en
campió i campiona del món. Ara miren cap al futur
amb il·lusió, preparats per assumir els propers reptes a les muntanyes d’Argentina i Costa Rica.
Abans del reconeixement als esportistes, Ricard
Farriol va presentar la nova imatge de la Cursa

Foto de grup a la presentació de la cursa, amb Pere Aurell al centre. ©M.Badia

Mont-Rodón, que celebrarà la seva 12a edició el 3
de febrer del 2019.
Durant l’acte es va presentar el nou logo i el web,
dissenyat per Anna Verdaguer, i el segon prototip
de la samarreta, creada per Cortex. Es tracta d’un
teixit fabricat a partir de residus plàstics, respectuós amb el medi ambient i adequat per la pràctica
de l’esport.

Més temes

ELS DOS CAMPIONATS ES VAN JUGAR ALHORA

Catalunya es corona campiona
d’hoquei sub-18 femení i masculí

Gaseta de Matadepera Desembre 2018
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Clara Pérez i Pablo Luna van rebre els Premis a Millor Portera i Porter.
Les dues seleccions catalanes d’hoquei sub18 van guanyar els campionats autonòmics
femenins i masculins celebrats de l’1 al 4
de novembre a les instal·lacions del club l’Atlètic
Terrassa.
L’equip de noies dirigit pel tècnic Eduar d Tubau
va guanyar la final contra Madrid en un partit d’infart que va acabar en la fase de shoot outs (penals).

Les jugadores de la selecció catalana d’hoquei celebrant la victòria.

©FCH

Abans de convertir-se en les campiones, van haver d’enfrontar-se a quatre contrincants més. Van
vèncer a la Comunitat Valenciana per 0 gols a 1, a
Euskadi per 3 a 1 i a Cantàbria per 6 a 0. En canvi,
van perdre contra Canàries per un gol a zero. Finalment, contra Madrid van guanyar per 2 a 3 i es van
coronar com la millor selecció femenina del campionat autonòmic. Clara Pérez va ser reconeguda
amb el Premi a Millor Portera.
Simultàniament, se celebrava la competició masculina. És la tercera temporada que els nois es pengen
l’or i, enguany, ho han fet després de guanyar tots
els encontres. Com en el cas de les noies, van disputar la final contra Madrid i van endur-se-la als
shoot outs amb un marcador final de 3 a 2. Prèviament, també s’havien enfrontat als mateixos amb
un resultat molt favorable pels catalans de 4 a 0.
També van jugar contra Euskadi (5-0) i Cantàbria
(7-1). Pablo Luna va ser distingit amb el Premi al
Millor Porter.

10 podis del Club Patí al Trofeu
Masquefa
El 10 de novembre, el Club
Patí Matadepera va aconseguir deu podis al VIIIè
Trofeu de Masquefa. A la categoria
Iniciació D, el podi va ser per la patinadora Mar Ramon, que va quedar
3a. A Iniciació PreB, Marta Gómez
va aconseguir la 2a posició del podi.

Presentació del CF Matadepera
Un total de 21 equips competiran fins a l’estiu de 2019.
al Vallès Occidental-Terrassa, Jacobo Domènech; el
president del CF Matadepera, Enric Barrull, i l’alcaldessa de Matadepera, Mireia Solsona.

Guji Guji
Chih-Yuan Chen
En Guji Guji és un cocodril que
ha nascut en una família d’ànecs.
I què passa si un cocodril neix en
una família d’ànecs?
Ernest i Celestina músics
de carrer
Gabrielle Vincent
Cant a l’amistat i a les ganes
de viure en forma d’àlbum il·
lustrat deliciós.
Karaganda
Pep Molist. Il·lustrat per
Anna Clariana
Poema en forma d’àlbum il·
lustrat per acomiadar l’hivern
i rebre la primavera.

Arriba el Sr. Flat!
Jaume Copons. Il·lustrat per
Liliana Fortuny
Novel·la gràfica divertida amb
un monstre dels llibres com a
protagonista.

A partir de 10 anys
Els imaginaris
A.F. Harrold. Il·lustrat per
Emily Gravett
Relat que transporta al món dels
amics imaginaris.
L’illa de Paidonèsia
Oriol Canosa
Novel·la epistolar entremaliada i
molt refrescant.

A partir de 12 anys

Lletra a lletra
Àngels Navarro
Abecedari enginyós i molt cuidat
que convida a observar tot jugant
amb el llenguatge.

Cor de cactus i altres formes
d’estimar
Anna Manso
La Lara té 15 anys, tres millors
amics i té les coses molt clares. Què
podria canviar?

D’aquí no passa ningú
Isabel Minhós Martins. Il·lustrat per Bernardo P. Carvalho
Un general ha decidit que d’allà no
es pot passar. Una bona colla d’alt r e s personatges no entenen el per què.
Aconseguiran moure’s per totes les pàgines?

La pel·lícula de la vida
Maite Carranza
Novel·la realista que narra com
canvia la vida quan la crisi truca a
la porta.

Hilda y el bosque de piedra
Luke Perason
Barbara Fiore
Còmic fantàstic amb una protagonista amb ganes de viure moltes
aventures.

©CFM

©CP

Petits lectors i lectores

A partir de 8 anys

Foto de grup de la presentació oficial dels equips del CF Matadepera.

Algunes de les patinadores del Club Patí.

Recull anual de recomanacions literàries infantils
per Gemma Serra Burguès

A partir de 6 anys

L’ACTE ES VA CELEBRAR EL 17 DE NOVEMBRE AL CLUB EPIC

Més de 300 jugadors i jugadores composen el Club de Futbol Matadepera en la
temporada 2018/2019. El 17 de novembre es van presentar oficialment els 21 equips que
vesteixen l’equipació matadeperenca en un acte al
pavelló del Club Epic Casino del Comerç.
En aquesta nova temporada, els i les futbolistes més
petites es reparteixen en 3 equips de prebenjamí i
4 de benjamí. Hi ha 5 grups d’alevins -la categoria
més nombrosa al club-, 3 d’infantil, 2 cadets i 2
juvenils, a més dels dos formacions sènior.
El primer equip competeix a Segona Catalana des
del 2016, enfrontant-se a clubs veïns com el CD
Can Parellada, el Sabadellenca CE i el CE Sabadell. Mentre que el segon equip es manté a Tercera.
Els parlaments durant l’acte van ser a càrrec del directiu i delegat de la Federació Catalana de Futbol

Les instal·lacions de l’Open
Sport Club del Prat de Llobregat van acollir els dies
10 i 11 de novembre el Campionat
de Catalunya de Doma Clàssica, en el
qual, la matadeperenca Janna Raya
López, de només 14 anys, es va proclamar sotscampiona de Catalunya
en la categoria Infantil, on va rebre la
medalla d’argent conjuntament amb
l’euga Fame D.D.H.
Janna va agrair a col·laboració de
Lucy Walker, propietària del cavall,
així com el treball del seu entrenador
Carlos Torrell, i el suport que rep de
tota la seva família, “principalment
l’avi i l’equip C.T. Torrellteam”.

A Iniciació A, Judith Ros es va adjudicar la 3a posició i a Precertificat,
Laia Garriga va aconseguir la 1a posició del podi.
A la categoria de Certificat hi va
haver dos podis pel club matadeperenc. Un per Sara Burdeos en 2a
posició i l’altre per Laura Benítez en
3a.
També hi va haver dos podis a Debutants, amb Marta Xapellí com a 1a
classificada i Clara Delcor en segon
lloc.
Finalment, a la categoria Infantil
B, Martina Campàs va quedar en 1a
posició i Emma Cervelló en segona.
Uns magnífics resultats que corroboren la constància i l’esforç de les
patinadores de l’escola de patinatge
de Matadepera.

A partir de 14 anys
Noel et busca
Àngel Burgas
Un noi es desperta en un hospital i
no recorda absolutament res. Thriller que atrapa.

Bones lectures!

OCI I COMUNICACIÓ

Programació Temporada 2018/2019
DILLUNS

20.00-21.00
21.00-23.00

Hi haurà Hora del Conte el 19 i Club de Lectura el 20, i es modificaran els horaris
d’obertura a causa dels ponts i les festes de Nadal.
En l’últim mes de l’any, la programació de la
Biblioteca Àngel Guimerà continuarà amb el
cicle “El personatge i la música”, un conjunt
de sessions que reten homenatge a personalitats que
de forma directa o indirecta han estat vinculades al
món de la música.
En aquesta ocasió, es parlarà de la soprano Montserrat Caballé, una de les artistes d’òpera més important
de la història catalana i mundial. La cantant va morir
el passat 6 d’octubre i des de llavors no han cessat els
reconeixements a tota una vida dedicada a la música
clàssica.
La biblioteca se suma als actes commemoratius amb
una tertúlia el dia 11 de desembre a les 19 hores al
Casal de Cultura, en una sessió a càrrec de Glòria
Farrés, amb la col·laboració de Mariàngels Alfonso
i Núria Munt.
L’Hora del Conte i el Club de Lectura
Amb l’objectiu d’apropar a la ciutadania al territori,
Matadepera s’adhereix a la iniciativa “Parc i biblioteques”, de les gerències de Serveis de Biblioteques
i de Serveis d’Espais Naturals. L’Hora del Conte de
desembre estarà dedicada a “Llegendes i rondalles de

Sant Llorenç”, en una lectura a càrrec de Cesc Serrat
per nens i nenes de més de 4 anys. Es farà a les 18
hores del 19 de desembre.
Un dia més tard, el 20, hi haurà un nou Club de Lectura a les set de la tarda. La sessió estarà moderada
per la psicòloga i psicoanalista Mercè Collell i girarà entorn de “Cartes a Mahalta”, de Màrius Torres i
Mercè Figueras.
De regal, un punt de llibre!
L’edició de desembre de la Gaseta de Matadepera ve
acompanyada per un regal de la Biblioteca Àngel Guimerà. És un punt de llibre il·lustrat per la pintora Júlia Cabeza i editat en conjunt amb el Col·lectiu d’Art
sota el títol “L’art d’escriure”.
Horari de Nadal i nous llibres
Al desembre, la biblioteca romandrà tancada tots els
diumenges a més dels dies 6, 8, 25, 26, 29 i 31 amb
motiu del pont de la Constitució i les festes de Nadal.
També tancarà el 7 i el 24 a la tarda (per tant, obrirà de 10 a 13 hores), i el 27 i 28 al matí (obrirà de
16:30 a 20:30).

Nova temporada de MTR

23.00-00.30

DIMARTS
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
18.05-20.00

20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
23.00-00.00
23.00-00.00

La temporada engega amb prop d’una trentena de programes on es combina l’actualitat
informativa, el magazine, els esports, els musicals i l’entreteniment.
Entre les novetats es troba “Terra de vins”, amb Joaquim Fontboté els dilluns a les 20 h; “Connexió Neó”,

amb Òscar Anglès els dimecres a les 18 h, i “Factoria
Musical”, amb Àlex Mata els dissabtes a les 11 del matí.
Es manté la millor música a “On The Road”, “Sonotone”, “Exòtica Ràdio” i “Només Clàssica”, entre d’altres.
I continuen programes temàtics com “El món en una
hora”, “A peu de camp” i “Anònims”, entre molts altres!

Grüß Mariapfarr
o
t
t

Coincidint amb la festivitat de Santa Cecília, patrona dels músics, es
va oficialitzar el canvi de director a
la Banda de Mariapfarr. Gerold Fingerlos
passa la batuta a Thomas Seitlinger, que fa
molts anys que està vinculat a la banda i altres associacions del poble. Desitgem molt
d’èxit al nou director de la banda i esperem
veure les seves actuacions el proper agost!
De part de la comissió de l’agermanament desitgem
a tothom unes molt bones festes de Nadal i una feliç
entrada d’any!
Wir wunschen euch Frohe Weinachten und guten
Rutsch in Neue Jahr!

EDI... OTESES

Traspàs de la batuta entre Gerold Fingerlos i Thomas Seitlinger.©F. Moser

Radioteatre (darrer dimecres de mes)
Petites i grans obres de la dramatúrgia

DIJOUS
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
18.05-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-00.00
00.00-01.00

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

21.00-22.00
22.00-23.00

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
Connexió Neó
Top Dance & Info Variada. Òscar Anglès
Anònims (tres primers dimarts de mes)
Misteris, llegendes i fets paranormals
Xavi Duran i Isabel Pérez
El projector
Un viatge pel cinema de tots els temps
Xavi Portillo		
La paparra
Ràdio show setmanal de mestissatge
musica. Javi Romero
Dama de nit (primer dimecres de mes)
Un gir per la vida d’una gran dona
Cristina Ballbè, Abelardo Gil
Coses que ens passen
Parlarem d’allò que vivim
Montserrat Roig i Mª Àngels Cavedo
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Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Per no dir res
Un programa sense etiquetes.
Marc Clapés
Matadepera notícies
Informatiu Local. Albert Beorlegui
A les portes de Troia
La història,a la ràdio. Oliver Vergés, Alberto
Reche, Sergio Rodríguez
Ones de Jazz
Jazz Francesc Gil, Cesc Bosch,
Francesc Florensa, Pere Ferreres
Només clàssica
Una acurada selecció de música clàssica
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
15.05-19.00
19.00-20.00

DIMECRES

20.00-21.00

Matadepera Ràdio va estrenar la 38a temporada, el primer d’octubre passat.
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Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
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Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Per no dir res
Un programa sense etiquetes.
Marc Clapés, Aran Montero, Andrea
Viedma, Marc González, Roger Martí
El món en una hora
Informació, debat i anàlisi d’afers
internacionals. Aníbal Garzón
Stellar Music
Música de tràilers i bandes sonores originals
Xavier Hernández Padrós
No pot ser mentida
Just cau aquell que està dotat per fer-ho
Pere Ejarque,Josep Maria Cistaré, Mireia Sol
Anònims (tres primers dimarts de mes)
Misteris, llegendes i fets paranormals
Xavi Duran i Isabel Pérez
Sonotone (darrer dimarts de mes)
Explorant el subsol del rock contemporani
Ivan Caparrós, David Benaiges

DIMECRES

20.00-21.00
21.00-23.00

Grans èxits de tots els temps
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Dona’m la ma
Una finestra per parlar de temes del jovent
Toni Pérez & alumnes de l’Institut
La cova del drac
Cultura tradicional amb història,
actualitat i rigor
Jordi Saura, Teresa Guitart, Tomàs
Manyosa, Teresa Orriols
Matadepera notícies
Informatiu Local. Albert Beorlegui
La llista del Per no Dir Res
La llista amb més novetats de la ràdio
Marc Clapés

Oci i comunicació

19.00-20.00

Matadepera Ràdio 107.1 FM
www.matadeperaradio.com

DISSABTE
00.00-07.00
07.00-10.00
10.00-11.00

11.00-13.00
13.00-15.00
15.00-00.00

Grans èxits de tots els temps
Grans èxits + novetats
La cova del drac (Repetició)
Cultura tradicional amb història, actualitat
i rigor del folklore. Jordi Saura,Teresa
Guitart,Tomàs, Manyosa,Teresa Orriols
Factoria Musical
Millors èxits d’avui i de sempre
Àlex Mata
La llista del Per no Dir Res (Repetició)
La llista amb més novetats de la ràdio
Marc Clapés
Grans èxits + novetats

DIUMENGE
00.00-07.00
07.00-00.00

Grans èxits de tots els temps
Grans èxits + novetats

Els vídeos destacats
www.matadepera.cat | www.youtube.com/matadeperatv
Conferència sobre el
Canvi Climàtic.

Exposició d’en Bicman,
retrats a boli Bic.

Presentació de
la campanya
“Excuses o separes?”

Adelais de Pedrolo
a la biblioteca

Reconeixement a
Debats i Aurell

El canvi climàtic i les
energies

11

Montserrat Caballé, protagonista
de la tertúlia musical
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Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
El perruquer de Melendi
Actualitat musical pel jovent
Mireia Manent i Víctor Hernando
A peu de camp
Tots els esports, els de casa i els de fora
Miguel Zapater, Daniela Gómez, Joan
Aureli Raich i Hugo Lobo
Terra de vins
Tot sobre el món del vi. Joaquim Fontboté
On the road
Dues hores de rock i bon humor
Xavi Almirall, Alfons Ferran Carles Artés
Exòtica Ràdio
Música i actualitat electrònica. Toni Martínez

Gaseta de Matadepera Desembre 2018

AMB LA GASETA, UN PUNT DE LLIBRE DE REGAL

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

ENTREVISTA
Montse Royes i Vila
per Míriam Vila

“Ens hem de mentalitzar que
l’escenari ha canviat i actuar
en conseqüència”

Gaseta de Matadepera Desembre 2018

12

Entrevista

Al llarg d’aquest any, els robatoris amb força han augmentat a tot Catalunya i Matadepera no és una excepció. Davant
l’increment d’aquests delictes, la regidora de governació ha
explicat les mesures que està prenent l’ajuntament i ha recalcat la importància de fer prevenció delinqüencial.

La regidora de Governació, Participació i Atenció Ciutadana, Montse Royes, davant l’edifici de la Policia Local.

©Miquel Badia

Currículum
Nascuda l’1 de desembre de 1950, la Montse Royes és la primera Tinent d’alcalde i regidora
de Governació, Participació i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Matadepera, des del
maig de 2011. Actualment també és la Directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Llicenciada en Dret i en Criminologia, Diplomada en Dret Civil Català, Màster en Dret
Penal, va exercir durant 24 anys com a fiscal depenent del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya. Especialitzada en seguretat, sempre ha treballat amb els cossos de policia i ha estat coordinadora de dret penal i processal penal i docent durant 23 anys a l’Escola de Policia
de Catalunya.

Sembla que hi ha un augment dels robatoris
últimament. A què es deu?
Normalment, els mesos de juny i novembre són
mesos dolents perquè, com que la majoria d’autors
dels robatoris són de fora, roben més durant aquests
mesos per fer diners per marxar als seus països. Però
aquest any, malauradament, hem tingut una continuïtat delictiva, és a dir, que hi ha hagut un degoteig
de robatoris durant tot l’any.
Per quins motius?
Ens ha fet molt mal que es parli de Matadepera
com una de les poblacions amb la renda per càpita
més alta de tot Espanya. Això vol dir que ens han
descobert les bandes delinqüencials i ara actuen i
operen aquí. Es tracta de bandes estructurades i organitzades, que busquen el factor comparatiu amb
els països europeus pel que fa a la repercussió que
té si els enganxen. A dia d’avui, la pena establerta
a Espanya per un robatori amb força en una casa
sense violència, comparat amb els països que ens
envolten, és el que més barat els surt. Per aquest
motiu vénen normalment gent que no tenen antecedents i van robant fins que se’ls deté. Com que la
llei és bastant benèvola, per un robatori amb força,
suposant que els hagin enganxat in situ en grau de
temptativa o que hagin consumat el robatori, no els
solen posar en presó preventiva. I llavors marxen. I
tot i que quedin amb antecedents, són antecedents
policials, però no penals, perquè aquests s’assoleixen
quan hi ha una sentència condemnatòria i és ferma. Per tant, ens trobem amb gent que s’enxampa,
perquè es practiquen detencions, però com que no
queden en presó preventiva fins que se celebri el judici, marxen a un altre país. I en vénen uns altres.
Vénen a buscar joies i diners perquè la fugida sigui
fàcil i ràpida, però no es tracta de bandes violentes.
En aquest sentit, voldria transmetre un missatge de
tranquil·litat a la ciutadania.
La població té sensació d’inseguretat. Quines
mesures s’estan prenent?
Som un ajuntament que estem invertint molt en seguretat.Tenim 34 càmeres i el 2019 en posarem 24
més. Les entrades i sortides del municipi estan totes protegides amb càmeres, que després serveixen
moltíssim en la investigació per detectar matrícules.
Cada setmana puja un Mosso del departament
d’investigació i es controla, es fa treball de camp i
d’investigació i, gràcies a això, es desarticulen bandes.
Com a administració ens hem d’avançar a les bandes. Hem de fer prevenció delinqüencial, perquè és

la base de la seguretat. I, sobretot, posar mesures de
protecció per aturar-los. Les 24 càmeres noves s’instal·laran a zones vulnerables, perquè entren per les
zones boscoses. També s’ampliarà la plantilla de la
policia local.
Quants agents hi ha a la policia local?
Actualment tenim 23 policies i ampliarem fins a 25.
Cal recalcar que la policia local és policia de proximitat i de prevenció i reacció davant el delicte, però
és un cos amb pocs efectius. I aquí tenim la gran sort
que els Mossos són molt a la vora i hi ha una estreta
col·laboració, amb una capacitat de reacció que no
arriba a cinc minuts. També tenim els “fures”, és a
dir, Mossos de paisà arreu, sobretot durant les franges horàries en què es produeixen els robatoris, per
la riera i en zones boscoses.
S’ha anunciat que es crearà una “app del pànic”.
Sí, ja hi estem treballant per posar-la en marxa a
principis d’any. Aquesta serà una aplicació que tindràs al mòbil, molt fàcil d’utilitzar i que servirà per
alertar sobre qualsevol moviment sospitós, persona
que vegis estranya o qualsevol observació. S’haurà
de prémer un botó, que enllaçarà directament amb
la policia, perquè serà geolocalitzat. Així hi haurà
una capacitat de reacció molt més ràpida. És una
aplicació per alertar i fer servir en cas d’emergència.
Volem que la gent se senti el màxim de segura possible.
Hi ha grups de veïns que s’estan autoorganitzant. Què n’opinies?
Això no està prohibit. Si es vol vigilar el municipi i
avisar la policia en cas que es vegi algun moviment
estrany, no hi ha cap inconvenient. El que s’ha d’evitar és qualsevol tipus d’enfrontament directe. Sóc
conscient de la percepció d’inseguretat i que hi ha
un certa alarma social. I estem posant totes les mesures que podem. Ens hem de mentalitzar que ha
canviat l’escenari i actuar en conseqüència.
Quines mesures de prevenció recomanaries?
Des de l’ajuntament demanem la col·laboració a la
ciutadania perquè truqui i doni avís sobre persones
i/o matrícules sospitoses. També recomanem als
ciutadans que posin totes les mesures de protecció
que considerin. Les alarmes són dissuasives. Per un
domicili on han entrat sense alarma, deu que en tenien i, que al sonar l’alarma, no han arribat a entrar.
Els gossos també són dissuasius. Amb tantes cases
per triar, els lladres primer trien les més fàcils.
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Horitzontals

Verticals

1.Prim i amb geni o grassonet amb
poc temperament, té la particularitat
d’haver nascut el primer. 2.La noia que
ens fa trempar una mica. Quatre molècules d’àcid esteàric. 3.El cineasta no
se les treu del damunt. No sap amanir gens bé aquesta xicota. 4.Igual
de caps que de barrets. Hem fet salat
amb aquest brou. 5.Romà establert
a Milà. Tresor públic que no pertany
als indoeuropeus. L’estació que ens fa
deixar la suite feta un nyap. 6.Aquest
sis horitzontal pertany als nombres.
És ric, però no té cor. 7.Una senyora
que acaba ben enamorada. A quin lloc
s’engega l’aparell? Una de dues. Tanca la porta. 8.Nota del doctor.Torri els
canalons seguint una intriga ben curiosa. 9.Ens hem quedat curts cridant
l’Elisabet. El cabellut no està manufacturat de pell de bou. 10.Recurs que
consisteix, per exemple, en demanar-li
el telèfon a algú (i no el número) per
tal de trucar-lo.

1.Despentina miserablement a les noies
que anaven tan ben agençades dels cabells.
2.Una mare que s’atabala perquè no rema
massa bé. Parli com un llop, soni com el
vent. 3.És força coneguda la cançó de la
noia d’aquest barri de Rio. Introdueixi les
dues primeres. 4.Extremitat de la Magdalena.Tres de tres.Comencen a esgarrapar
quan miren cap el cel.5.És quan dorms que
perds el cap. A l’inrevés, qualitat d’allò que
té un preu elevat i que no ens aporta massa claror. 6.Gelatina. Fa mans i mànigues.
Utensili que sempre es fa servir a la feina.
Has trobat el cap perdut de quan dormies.
7.Natural d’un regne italià força antic que
va suspendre un curset. Un mal toc el pot
fer tothom. 8.En contra del sentit comú, no
tiren bé allò que escullen. El de la qüestió
ens està donant l’esquena. 9.Ironia feta
amb molt d’escarni. Hi surt el “pardalet”
sense que ho puguem evitar. 10.Brucataire
despistat que en lloc d’arrencar soques de
bruc es dedica a disparar amb un arma
molt sorollosa.

de
Dels creadorsara arriba...”
a”
lo afin
“Fiscalia te os el Supremo desde
m
re
la
o
tr
bècils.
con
prenen per im
detrás”. Ens
Pere Mas
@PereMas
atad
Periodista m

eperenc

Sherlock

s

Desembre
nevat,
bon any p
el blat.

Solucions
al número anterior
C O M P E T I C I O
A L O E R		 R A E R
L O N		 A C O S T I
E T E R I		 N A R G
F		D A		 A I L L I
A M E R I C A		 A N
C A R		M A		E		A
T L		 T I M B R A R
O B E R T		 A R R I
R E G I S T R A T S

