Temes destacats del mes
PÀGINA 4

PÀGINA 5

Comença el Festival In- CDC guanya les
ternacional de Música eleccions a Matadepera
El Festival ja ha donat el tret de
sortida a la XXXVa edició. El cicle va començar amb el concert
d’alumnes de l’Escola de Música
Frederic Mompou

La candidatura encapçalada per Francesc Homs va sortir guanyadora a Matadepera de les eleccions espanyoles
celebrades el passat 26 de juny.

©MB

PÀGINA 10

Cap de setmana de
bon swing

El CF Matadepera, a
Segona Catalana

La trobada va comptar amb visitants
internacionals de Bèlgica, Holanda,
Polònia, Nova Zelanda o Canadà, entre d’altres països.

El CF Matadepera va aconseguir un ascens històric a la Segona Catalana després de guanyar 5 a 1 al Martorell, amb
un Camp Municipal ple de gom a gom.

Amb aquest pla es vol reduir l’espècie ©Cedida

PÀGINA 5

PÀGINA 6

PÀGINA 12

El nou cicle impulsat per la Regidoria de Cultura i de Joventut, inclou la
projecció de l’òpera ‘La Boheme’, de
G. Puccini, una sessió de cinema a la
fresca, i el documental del mes.

El projecte és el primer que es realitza a l’Estat espanyol i permetrà
estudiar la viabilitat de l’aplicació
d’una vacuna per inhibir la funció
reproductora de l’espècie.

El jugador de l’Atlètic Terrassa i integrant de la selecció espanyola absoluta respon les preguntes de la Gaseta
abans de disputar els Jocs Olímpics a
Río de Janeiro.

‘Fem Plaça’ dinamitzarà l’estiu

Un moment del Pòdium de l’any passat

PÀGINA 5

Pla pilot per esterilitzar els senglars

Entrevista a
Jordi Carrera

El pavelló va ser la pista de ball.

©Núria Aguade
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“És aquí on he viscut moments interessants i brillants portant
com a distintiu el nom de Matadepera. I és aquí on se m’ha donat la facilitat de treballar en allò que més m’agrada: la ràdio.”

TEMA DEL MES

El QCLN arriba a seva
la XX edició
El Festival de música programa concerts per tots els dijous de juliol de
grups com El Diluvi, La Sra. Tomasa, o Animal, que actuaran a la Plaça
de l’escorxador.

La Plaça de l’escorxador tornarà a ser l’epicentre dels concerts del Quan Cau La Nit
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El Festival de música Quan Cau La Nit
torna un any més -i ja en van vint edicions- cada dijous de juliol. Enguany s’ha
programat un cartell amb grups consolidats i de renom de l’escena musical
catalana. Fins a cinc bandes passaran en
quatre dies diferents de juliol per escenari de la plaça de l’Antic Escorxador,
que tornarà a ser el lloc escollit per acollir les actuacions.
Els encarregats de donar el tret de sortida a l’edició d’enguany seran The
Botswanas i Mandràgora el 7 de juliol,
i els seguirà el dia 14 El Diluvi. La banda valenciana de folk modern fusiona

diversos estils musicals, com cúmbia,
reggae, rumba, folk i música tradicional
o d’arrel.
El 21 de juliol arribarà un dels plats forts
amb La Sra. Tomasa i el seu ‘Mandinga Tour’, que els portarà a recórrer una
vintena d’escenaris d’areu aquest estiu.
I els encarregats de tancar el QCLN
seran Animal, un dels grups revelació
d’enguany.
Des de l’organització es recorda que, un
any més, quedarà prohibit aparcar els
vehicles a l’Avinguda Mossèn Batlle, i es
demana estacionar als carrers més propers o al pàrquing del camp de futbol.

6/27/2016 1:25:28 PM

OPINIÓ
EDITORIAL

Un estiu per no avorrir-se
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Opinió

Aquest mes de juliol es presenta d’allò més mogut al nostre poble. El Festival Internacional de
Música, una nova edició d’un Quan Cau La Nit
més que consolidat, el Grindhouse amb cinema
a la fresca, el cicle d’activitats Fem Plaça amb
sardanes, Liceu a la Fresca i el Documental del
mes... Tot plegat, demostra que Matadepera és
un poble culturalment molt viu.
Aquest estiu no només no hi haurà temps per
avorrir-se al municipi sinó que, a més a més, les
propostes culturals que s’esperen són de qualitat. El Festival Internacional de Música ja ha
donat el tret de sortida i aquest juliol continuen els concerts amb el Pòdium Internacional
de Matadepera com a proposta destacada, que
sempre és un èxit. El QCLN torna en la seva vintena edició amb un cartell de luxe per gaudir de
concerts de grups de renom de l’escena musical
catalana. I el nou cicle Fem Plaça programa,
entre d’altres, una sorprenent sessió del Liceu
a la fresca que no deixarà a ningú indiferent.
Aquest juliol és el preludi del mes de la Festa
Major, l’agost, on les activitats tampoc ni molt
menys s’aturaran. Un estiu ben carregat pera
un poble molt actiu.
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GUIA
TELEFÒNICA
DE SERVEIS
Policia Local 092
Mossos d’Esquadra 112
Bombers 112
Emergències trànsit 112
Urgències mèdiques 112
Sanitat Respon 061
Ajuntament de Matadepera
93 787 02 00
oac@matadepera.cat / www.matadepera.cat
Fax de l’Ajuntament
93 730 00 48
Obres i Serveis
93 730 17 77
Urbanisme
93 730 17 77
Cultura
93 730 01 32
Esports
93 730 03 97
Benestar Social
93 730 17 71
Casal Gent Gran (Benestar Social) 93 787 17 69
Organisme de Gestió Tributària 93 730 16 56
Jutjat de Pau
93 730 17 82
Dl-dv: de 9h a 14h
Aigües de Matadepera, S.A.
93 787 02 06
Arxiu Municipal
93 730 17 77
Dl-dv: de 9h a 14h / Tardes amb cita prèvia
Associació de la Gent Gran
93 730 11 46
Pàrquing Casal de Cultura
93 787 06 76
AutoTaxi Matadepera
619 782 255
AutoTaxi Matadepera
610 225 956
Autobusos
Estació Central Terrassa
93 733 11 12
Estació Central Sabadell
93 727 92 92
De Sabadell a Matadepera (Gran Via - Pavelló)
Dl-ds: 8h (arriba a Les Pedritxes), 14h i 18h.
Festius: 8h (arriba a Les Pedritxes) i 18h.
De Matadepera a Sabadell (Pavelló / Gran Via)
Dl-ds: 8:45h (des de Les Pedritxes), 14:50h i 18:50h.
Festius: 8:45h (des de Les Pedritxes) i 18:50h.
De Terrassa a Matadepera
(Estació d’Autobusos - Plaça de La Mola)
Dl-ds: cada hora de 6h a 21h.
Festius: cada hora de 7h a 21h.
De Matadepera a Terrassa
(Plaça de La Mola / Estació d’Autobusos)
Dl-ds: cada hora de 6:55h a 21:55h.
Festius: cada hora de 7:55h a 21:55h.
Nou bus exprés Matadepera - Ferrocarrils
(Plaça Sant Jordi / Estació Nacions Unides FGC)
Dl-dv: cada mitja hora de 6h-10h, 14h-15h i 18h-22h.
Biblioteca Àngel Guimerà
93 730 01 92
Dl, dm, dc, dv i ds: de 10h a 13h
Dl-dv: de 16:30h a 20:30h
Bombers
112 / 93 730 00 18
Bar del Casal de la Gent Gran 93 730 03 44
Cementiri Municipal
Octubre-abril, de 9 a 18h. Maig-setembre, de 9 a 19h
CAP Matadepera
93 787 10 55
De 8h a 20h. El CAP no tanca al migdia
Correus
93 730 05 75
Deixalleria de Matadepera
902 464 465
Avinguda Rocafort, 2 (al costat de la riera)
Abril a setembre
Dl-dv: de 10h a 13h i de 16h a 19h
Ds: de 10h a 15h. Dg: de 10h a 14h
Octubre a març
Dl-dv: de 10h a 13h i de 15:30h a 18:30h
Ds: de 10h a 15h. Dg: de 10h a 14h
Recollida de voluminosos
902 464 465
Escola de Música
93 730 02 52
Escola Ginesta - Primària
93 787 00 68
Escola Ginesta - Infantil
93 787 11 11
Escola Joan Torredemer
93 787 06 94
Escola Bressol Ralet-Ralet
93 730 18 96
Farmàcia Brugueras
93 787 00 01
Farmàcia Ballbè
93 730 17 20
Institut Matadepera
93 787 16 14
La Mola
93 743 54 54
Matadepera Ràdio
93 730 00 00
www.matadeperaradio.cat
Matadepera Televisió
93 730 16 49
www.matadeperatv.cat
Parc Natural
93 831 73 00
Centre d’Informació del Coll d’Estenalles
Ctra. BV-1221 de Terrassa a Talamanca km 14,8
Parròquia de Sant Joan
93 787 01 08
Missa
Feiners (excepte dijous), ds i vigilies de festius: 19:30h
Dg i festes de precepte: 9h, 12h i 20h
Missa a la Residència Sagrada Família
Feiners: 9:30h / Dg: 10:30h
Horaris de despatx parroquial
Dl i dc: de 20h a 21h
Pavelló Municipal
93 730 06 94
Piscines Municipals
93 730 16 15
Camp de Futbol Municipal
93 730 10 33
Camp de Golf Municipal
93 730 05 16
Policia Municipal
092 / 93 787 01 35
Punt Jove
93 787 02 58
www.matadeperajove.cat

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

La Gaseta 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
La comoditat de la llançadora de
Matadepera
Voldria animar als meus convilatans de Matadepera a que si tenen que anar a Barcelona o voltants, facin us d’una opció molt còmode i sostenible, que es la llançadora que
cada mitja hora uneix la plaça Sant Jordi
(costat Bolera-Escola de Música) amb les
estacions de ferrocarril de Nacions Unides i
Estació del Nord.

Els ciutadans dels pobles i ciutats intel•ligents del segle XXI s’estan replantejant la
mobilitat d’una manera molt seriosa. L’ús
del cotxe particular, que mentre crema
combustibles fòssils, contamina l’aire que
respirem i espatlla l’únic planeta que tenim,
s’ha d’intentar limitar tant com sigui possible.
Esteve Riba Genescà

www.tgo.net
93.778.00.88
Llançadora Matadepera-Terrassa FGC Nacions Unides-RENFE
Horaris de dilluns a divendres laborables (excepte Agost i festius)
Matadepera-Terrassa FGC Nacions Unides-RENFE
Parada bus /Horari pas aprox.
Matadepera.
Pl. Sant Jordi

7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00

Matadepera.
Terrassa.
Cruilla Ctra.Terrassa FGC Nacions Unides
a Talamanca
(Davant Viver)

7:03
7:33
8:03
8:33
9:03
9:33
10:03
13:03
13:33
14:03
14:33
15:03
18:03
18:33
19:03
19:33
20:03
20:33
21:03
21:33
22:03

7:08
7:38
8:08
8:38
9:08
9:38
10:08
13:08
13:38
14:08
14:38
15:08
18:08
18:38
19:08
19:38
20:08
20:38
21:08
21:38
22:08

Terrassa.
Pl. de l’Aigua
(Avda. Abad
Marcet, 1)

Terrassa RENFE
(Avda. 22 juliol/FGC)

7:12
7:42
8:12
8:42
9:12
9:42
10:12
13:12
13:42
14:12
14:42
15:12
18:12
18:42
19:12
19:42
20:12
20:42
21:12
21:42
22:12

7:15
7:45
8:15
8:45
9:15
9:45
10:15
13:15
13:45
14:15
14:45
15:15
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
20:45
21:15
21:45
22:15

RENFE-Terrassa FGC Nacions Unides-Matadepera
Parada bus /Horari pas aprox.
Terrassa RENFE
(Independència/
Avda. 22 juliol)

Terrassa.
Pl. de l’Aigua
(Avda. Abad
Marcet, 1)

7:15
7:45
8:15
8:45
9:15
9:45
10:15
13:15
13:45
14:15
14:45
15:15
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
20:45
21:15
21:45
22:15

7:19
7:49
8:19
8:49
9:19
9:49
10:19
13:19
13:49
14:19
14:49
15:19
18:19
18:49
19:19
19:49
20:19
20:49
21:19
21:49
22:19

Terrassa.
Matadepera.
FGC Nacions Unides Cruilla Ctra.Terrassa
a Talamanca
(Davant Viver)

7:24
7:54
8:24
8:54
9:24
9:54
10:24
13:24
13:54
14:24
14:54
15:24
18:24
18:54
19:24
19:54
20:24
20:54
21:24
21:54
22:24

7:27
7:57
8:27
8:57
9:27
9:57
10:27
13:27
13:57
14:27
14:57
15:27
18:27
18:57
19:27
19:57
20:27
20:57
21:27
21:57
22:27

Matadepera.
Pl. Sant Jordi

7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30

Els horaris son de pas orientatius i poden estar condicionats al transit.
Data de creació: 10/03/2016 · Horaris vàlids a partir del 29/03/2016

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

6/27/2016 1:25:29 PM

TEMA DEL MES

Xarxa va organitzar el passat divendres 17 de juny a un
espectacle de bombolles de sabó sota el nom de “L’art de
les bombolles gegants”. La Plaça del Casal es va omplir de
nens i nenes que van gaudir durant més d’una hora de les
virtuositats de les bombolles.

EL FESTIVAL DE MÚSICA QUAN CAU LA NIT ARRIBA A LA SEVA XX EDICIÓ

ENDEVINA QUI VE A SOPAR

El QCLN torna amb més força
El Diluvi, La Sra. Tomasa, Animal, The Botswanas i Mandràgora completen el cartell d’un festival que tindrà lloc tot
els dijous de juliol a les 23h a la Plaça de l’Antic Escorxador. Des de l’organització es recorda que, un any més, estarà
prohibit aparcar els vehicles a l’Avinguda Mossèn Batlle.
El Quan Cau La Nit arriba enguany a la seva XX edició, i ho fa
amb més força que mai. El festival ha programat un cartell amb grups
consolidats i de renom de l’escena musical
catalana. Fins a cinc bandes passaran en
quatre dies diferents de juliol per escenari de la plaça de l’antic escorxador, seu de
l’Agrupament Escolta i Guia Abat Escarré, que torna a ser l’epicentre dels concerts
d’estiu.
The Botswanas i Mandràgora, els primers
Els encarregats de donar el tret de sortida
a l’edició d’enguany seran The Botswanas
i Mandràgora el 7 de juliol. És l’únic dia
de tota la programació que es compta amb
un doble concert, amb The Botswanas i
Mandràgora.
Els primers s’autodefineixen com “un
grup nascut de la festa més macarra del
tròpic”, i compten amb una desena de
concerts programats per aquest estiu. La
banda la formen Sergi Arnau com a cantant principal i a la guitarra espanyola,
Marc Veciana a la bateria, Nur Alkuwaifi
a la trompeta, Raul Castro al trombó i Albert Compte al saxo.
Per la seva banda, els segons en actuar, els
santcugatencs Mandràgora, tenen el reggae com a estil predominant en els seus
espectacles, on són protagonistes Arnau
Serrallonga, Marc Berruezo, Bernat Ayneto, Guillem Busquets, Andreu Tarrés, Àlex
Rigueiro i Iker Coll.
Des del País Valencià, El Diluvi
Un dels plats forts del festival arribarà el
14 de juliol amb El Diluvi. La banda valenciana de folk modern fusiona diversos
estils musicals, com cúmbia, reggae, rumba, folk i música tradicional o d’arrel.
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Amb instruments de la zona mediterrània
com el violí, bandúrria, acordió diatònic,
guitarra flamenca, guitarró i percussions
de tota mena, creen un nou estil que anomenen “mestissatge mediterrani”. Amb
més de tres anys de vida, El Diluvi ja ha
presentat el seu disc ‘Alegria’ per escenaris del País Valencià i Catalunya, i es va
popularitzar pel peculiar homenatge al
cantautor del seu poble natal, Alcoi, Ovidi
Montllor.
La banda està encapçalada per Flora Sempere i David Payà a les veus i al violí, i els
acompanyen Andreu Arreu al baix elèctric,
Txus Rodríguez a la guitarra, Lluc Llorens
a l’acordió, Dani Garcia a la bateria, i Jordi
Bernabeu a la percussió.
‘Mandinga Tour’ al QCLN
Una altra de les grans apostes del Quan
Cau La Nit d’aquest any és amb La Sra.
Tomasa. La banda barcelonina actuarà
a Matadepera el 21 de juliol amb el seu
‘Mandinga Tour’, una gira que els portarà a recórrer més d’una vintena d’escenaris de la geografia espanyola i holandesa
aquest estiu.
Un grup amb una forta ambició internacional, que destaca per la seva original i
arriscada mescla, basada en fusionar les
últimes tendències de l’electrònica amb la
música llatina. Tal i com reconeixen, el seu
espectacle “transmet un camí per experimentar quelcom nou, diferent, perdent la
por d’allò desconegut i defensant l’autenticitat humana”.
El grup el formen Pau Lobo a la veu, Santi
Longarón al saxo, Marc Soto a la bateria,
Alberto Limiñana al baix, Jordi Sanz a la
guitarra. Gerard Williams al teclat i Pablo
Domínguez a la percussió.

Un grup revelació per tancar el Festival
Qui posarà el punt final a l’edició del
QCLN 2016 serà Animal, una proposta
nascuda aquest mateix any i que ja s’ha
fet el seu lloc dins el panorama musical
català. El seu primer disc, ‘Més enllà de
les paraules’ (Halley Records, 2016), li ha
valgut per tenir un estiu ple de concerts, en
escenaris imponents com el Canet Rock,
el Clownia Festival, l’Acampada Jove o el
Festival Cruïlla de Barcelona.
El 28 de juliol seran a Matadepera per
tocar, entre d’altres, el seu single ‘Només
amb tu’, que ha sonat amb força a les
ràdios i és la targeta de presentació de la
banda. Amb veu i guitarra del Sr Smizz
(ex Al Quadrat), Ermengol Mayol, Ricard
Buenaventura, Nuna Gee, Jose González,
Joel Sampere i Carles Raya completen una
formació que ja s’ha consolidat en el seu
primer any de vida.
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El festival de música tornarà a ocupar tots els dijous de juliol a la Plaça de l’escorxador

...per aquells anys quaranta, quan vaig tenir el
meu primer contacte amb Matadepera. Tenia,
aleshores, potser deu anys. Era dijous gras.
S’havia de celebrar menjant truita de la Font
de la Tartana de Matadepera.
Jo era una noia nascuda a la “ciutat del fum”,
com anomena Terrassa el bon amic Vicenç
Villatoro en la seva novel•la. No era estrany,
doncs, que jo sentís amb plaer que em toquessin
els aires de Matadepera mentre assaboria una
truita amb pa i tomàquet. I va ser tant plaent
que vaig desitjar tornar un dia i quedar-m’hi.
Al cap d’uns anys, i fent viu allò de “roda el món
i torna al born” es va realitzar aquell desig. Primer com a estiuejant, i després ja de manera
permanent, la meva família es va fer seu el poble. És aquí on he viscut moments interessants
i brillants portant com a distintiu el nom de
Matadepera. És aquí on es va projectar i posar
en marxa durant deu anys la Fundació Rafael
Peris. I és aquí on se m’ha donat la facilitat de
treballar en allò que més m’agrada: la ràdio.
I així vaig fer possible que els oients i jo mateixa gaudíssim, amb el programa ‘Adagio’, de
la companyia de persones admirades i també
estimades mitjançant la música. Encara ara la
música clàssica ens arriba a través de Matadepera Ràdio cada dijous a la nit.
La música m’ha permès també establir un enllaç preciós amb persones que participen en les
tertúlies musicals a la nostra biblioteca. Però, a
més a més, se m’ha donat l’oportunitat d’acostar-me als infants. Fa un temps amb aquella
‘L’hora del conte’ televisiva, que va donar un
guardó a Matadepera. I després, amb les meves
lectures de Sant Jordi dels poemes dels nois i
noies de les escoles Ginesta i Torredemer.Tasca,
aquesta, tan gratificant per a mi convertida en
lectora de sentiments i emocions de les persones grans de demà... Finalment, se m’ha facilitat
la possibilitat de crear un grup de radioteatre
perquè aquest gènere segueixi viu, i ja portem
quatre anys fent-nos sentir amb les veus d’un
grup motivat per la màgia de la ràdio.
I tot això m’ho ha donat Matadepera a partir
d’aquell any 1980 en què la família Peris-Farrés vam decidir quedar-nos-hi. Aquella noieta de
la “ciutat del fum” és avui per tots vosaltres la
Glòria, potser la Peris. La que sempre tindreu a
l’abast en tot i per tot perquè sou el sentiment
del meu poble: Matadepera.

Tema del mes

I va ser...

Maria Glòria Farrés
Una dona de ràdio

On aparcar?
Des de l’organització es recorda que, un
any més, quedarà totalment prohibit aparcar els vehicles a l’Avinguda Mossèn Batlle, de manera que es demana als assistents
als concerts estacionar als carrers més propers o bé al pàrquing del camp de futbol,
proper a la zona dels concerts. Totes les actuacions començaran a les 23h i hi haurà
servei de bar per gaudir de la música de la
manera més refrescant possible.
El Quan Cau La Nit està organitzat pel
Punt Jove, Decibel Produccions, l’Agrupament Escolta i Guia Abat Escarré i l’Ajuntament de Matadepera. Per a més informació referent al Festival es pot consultar
la web www.cqln.cat o les xarxes socials,
www.facebook.com/quancaulanit i www.
twitter.com/QCLN2016.
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Alumnes del segon curs de l’Escola Torredemer van visitar a principis de juny
la Deixalleria per conèixer aquest important equipament municipal, però també
per descobrir com funciona el compactador d’escombraries. Els nens i nenes,
pertanyents a les classes de Can Pobla i Can Robert també van jugar al Joc del
Reciclatge. En acabar els van lliurar uns fulletons titulats “Coneix els residus i
com s’aprofiten”.

ACTUACIONS DURANT EL MES DE JULIOL

BREUS

Comença el Festival Internacional de Música

Comença la temporada de piscines

Aquest mes de juliol continuen els concerts amb la proposta destacada del Pòdium Internacional de Matadepera.
El 21 de juny es va estrenar amb el concert d’alumnes de l’Escola de Música Frederic Mompou.
El Festival Internacional
de Música de Matadepera ja ha donat el tret
de sortida a la XXXVa edició.
Després de la presentació oficial,
el cicle va començar el passat 21
de juny amb el concert d’alumnes de l’Escola de Música Frederic Mompou, a l’exterior del
Pavelló Municipal. Els alumnes
de sensibilització, de cant coral,
la coral de pares i mares, el grup
de corda i de vent van presentar
‘Moments’, un recull d’obres treballades al llarg dels 30 anys de
l’Escola de Música.
El passat 30 de juny també es va
poder gaudir del concert ‘Res no
és Mesquí, a càrrec del Cor de

©Miquel Badia

Concert de l’Escola de Música Frederic Mompou

da, només divendres i dissabte de
17 a 20.30 hores.
Pel que fa als concerts, es duran
a terme des del diumenge 3 al dijous 7 de juliol a les 20 hores del

vespre, a la Sala d’Actes del Casal de Cultura, excepte el concert
inaugural de divendres, que tindrà lloc a la Plaça de Cal Baldiró.

LA DECISIÓ NO CONDICIONA AL CURS 2017-2018

És notícia
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Les piscines ja han obert les seves portes

L’Escola Ginesta perdrà una línia de P3
esprés d’una reunió mantinguda entre e Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i la direcció
de l’Escola Ginesta i l’Escola Joan
Torredemer de Matadepera, i de forma conjunta i consensuada es va decidir suprimir provisionalment una
de les dues línies de P3 de l’Escola
Ginesta de cara al curs que ve.
El motiu: el nombre de matrícules
de P3 confirmades pel curs vinent. A
l’hora de decidir si la línia que s’eliminava corresponia al CEIP Joan Torredemer o al CEIP Ginesta Ginesta,
es va optar per aquest darrer. Aquest
curs passat l’escola ha sofert fins a
quatre jubilacions de persones que
tenien la plaça en propietat, i si es
redueix la línia d’aquesta Escola la
plantilla actual és suficient.
D’aquesta manera es va intentar
prendre una decisió que no afectés
als funcionaris de la plantilla de l’Escola Torredemer. Segons el direc-

tor de l’Escola Ginesta, Joan Calvo,
“es va intentar no afectar places de
funcionaris, i suprimint la línia de la
Ginesta només afectava places vacants, de manera que es va considerar que era la millor opció”.
Per qüestions demogràfiques, s’havia
decidit que Matadepera tindria 3 línies de P3: una línia a cadascuna de
les escoles públiques del municipi, i
una altra que s’aniria alternant any
rere any. Aquest patró només s’havia trencat els darrers dos anys. Excepcionalment, el curs 2015-2016
el Departament d’Ensenyament va
permetre reobrir una segona línia de
P3 per atendre el volum de sol•licituds rebut. i les escoles públiques de
Matadepera van comptar amb quatre línies de P3, dues a cada una.
Tenint en compte la davallada demogràfica del municipi per aquests
propers anys, era una decisió que des
del centre era esperada. Calvo deixa
clar, però, que la decisió d’enguany

“no condiciona per res” la que s’haurà de prendre de cara al pròxim curs,
que encara no està ni molt menys
tancada. A nivell de calendari, està
previst que a finals de 2016 o principis de 2017 es facin noves reunions
per plantejar la nova oferta escolar a
Matadepera: “Es valorarà la realitat
demogràfica del municipi, s’estudiarà, i es prendrà una decisió”, assegura
Calvo.
Per la seva banda, per part de l’Escola Torredemer, que manté les dues

Moment de classe al CEIP Ginesta
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línies de P3 i acollirà 47 alumnes el
curs vinent, el seu director, Joan Talló, ha valorat els fets: “És negatiu,
independentment de quina de les
dues escoles l’hagi de suprimir”. En
aquest sentit,Talló afegeix que amb 4
grups haurien tingut més disponibilitat per matricular, i que ara els queda
“menys marge de maniobra de cara
al futur”. “Matadepera és un municipi especial, on hi ha molta mobilitat,
i és probable que hi hagi nens que es
matriculin més endavant, quan ja siguin més grans”, ha assegurat.
Des de l’Ajuntament de Matadepera,
la regidora d’Ensenyament Carme
Querol ha insistit en remarcar que el
motiu del tancament és únicament
la davallada de la natalitat: “Durant
els últims tres anys es deixava aquesta
línia pendent fins al darrer moment, i
en funció de la demanda s’obria la línia. No ha estat el cas d’aquest any ja
que hi ha hagut una davallada i, per
tant, no s’ha obert”.

JA NO ÉS LA PLAÇA ALFONS SALA

La Plaça de Cal Baldiró ja “és” Cal Baldiró
Ha estat un dels primers treballs de la nova Comissió del Nomenclàtor. La nova denominació s’aplica a partir del 7 de juny.
Encara que tothom la coneix
amb aquest nom, l’oficial
era Plaça Alfons Sala. El Ple
de l’Ajuntament de Matadepera va
aprovar el canvi de nom d’un dels espais més emblemàtics del poble que
ja havia perdut la seva denominació
original. La nova denominació s’aplica a partir del 7 de juny. Aquest canvi
no afecta a la numeració ja existent.
Ha estat un dels primers treballs de
la nova Comissió del Nomenclàtor,
que serà l’òrgan que analitzarà a partir d’ara els possibles canvis de nom
dels carrers i places de Matadepera
o de batejar-ne els nous vials que es
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creïn en un futur. La comissió està
presidida per Núria Garcia, que també és regidora de cultura i comerç.
El lloc conegut com “plaça de Cal
Baldiró” ocupava històricament la
bassa veïnal que existia a l’entorn
dels tres primers carrers del poble:
Sant Joan, Sant Isidre i Sant Llorenç.
A mitjans del segle XIX es va tapar la
bassa, i l’espai es va convertir en una
plaça. Allà hi van obrir alguns negocis, com el Casino Matadeperenc,
conegut com la fonda i teatre de Cal
Baldiró. En època republicana, allà
s’hi reunien els veïns de dretes, mentre que els d’esquerres es trobaven a

un cafè que va obrir al seu costat, que
més tard es convertiria en l’Hotel Espanya, seu de l’actual Punt Jove.
Un cop passada la Guerra Civil, es

Moment de la posada de la placa
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Matadepera, el municipi amb
menys atur de la comarca

El Departament d’Ensenyament suprimeix de cara al curs 2016-2017 una de les quatre línies de què disposaven les escoles
públiques del municipi a causa de la davallada de natalitat.

D

Badia

Noies de Matadepera. En aquest
cas, la Sala d’Actes del Casal de
Cultura va acollir l’espectacle, en
el qual es van musicar poemes de
Joan Salvat-Papasseit. Tot plegat
sota la batuta del director, Jaume
Sala, i els arranjaments de Josep
Maria Bardagí. Les noves versions van ser arranjades per a cor i
grup instrumental per Dani García i Pep Coca.
I a principis d’aquest mes de
juliol el Pòdium Internacional
Matadepera viurà una nova edició. Els assajos tindran lloc del
divendres 1 al dijous 7 de juliol,
en horari de matí de 10 a 12.30
hores –excepte divendres de 12 a
13.30 hores-, i, en horari de tar-

Com cada any, la Regidoria
d’Esports posa a disposició
de tots els matadeperencs el
servei de piscines a l’aire lliure. La
temporada va començar el passat 18
de juny, i es perllongarà fins al proper 11 de setembre. Durant el primer
cap de setmana, hi va haver jornada
de portes obertes, tant dissabte com
diumenge.
L’horari del servei serà de dilluns a
diumenge des de les 10 i fins a les 8
del vespre, festius inclosos. Els preus
varien segons l’edat i de la franja
d’horària (tarda o tot el dia), i es preveuen també abonaments per a tota
la temporada.

va rebatejar com a plaça del Comte
d’Egara o d’Alfons Sala, en record
de l’industrial i polític que va donar
suport a Primo de Rivera i Franco.

©Miquel Badia

M

atadepera és el municipi del
Vallès Occidental amb menys
atur registrat al mes de maig,
segons les dades publicades per l’Observatori d’Empresa i Ocupació. Amb
un 6’26%, es tracta de la taxa més
baixa de la comarca. Només se li
acosta Sant Cugat del Vallès, amb un
8’57% o Sant Quirze del Vallès, amb
un 9’69%.
En total, les 218 persones aturades
actualment al municipi són 11 persones menys respecte al mes anterior,
i 9 menys si es compara la xifra per
les mateixes dates de l’any passat.
D’aquesta manera, Matadepera segueix sent dels municipis amb menys
atur de Catalunya.

Alumnes de Ready Steady Speak
fan els exàmens de la Universitat de Cambridge

E

l passat 7 de maig, un grup
de 15 alumnes de l’acadèmia
d’idiomes de Matadepera, Ready Steady Speak, amb llarga trajectòria en l’ensenyança de la llengua
anglesa al poble, als examens oficials
que cada any convoca la Universitat
de Cambridge d’Anglaterra.
Aquests examens, coneguts com a
Young Learners, es realitzen cada
any arreu del món . Les proves estan
reconegudes pel seu prestigi i reconeixement a nivell internacional. Els
alumnes que es van presentar als examens tenien edats compreses entre
els 8 i els 12 anys i l’acadèmia s’ha
mostrat “satisfeta” dels resultats
obtinguts.

Els alumnes que es van presentar

©Cedida
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La Sala d’Actes del Casal de Cultura va acollir des
del 7 de juny i fins al 15 de juny, una mostra de treballs dels alumnes del Taller d’Art per a nens i nenes
que dirigeix Carme Serrat. L’exposició es va centrar, en aquesta ocasió, en el tema “arquitectures”.

BREUS

LA REPETICIÓ D’ELECCIONS HA FET QUE LA PARTICIPACIÓ BAIXÉS

L’Associació de Gent Gran viatja a
Alemanya

CDC s’imposa a Matadepera amb un 41%

El passat mes de maig un grup
de 38 persones de l’Associació
Gent Gran de Matadepera van
realitzar un viatge cultural a la capital
alemanya. Van romandre 5 dies a Berlín
guiats per en “Pep” un guia català que fa
més de 20 anys que hi resideix. Van visitar
tos els museus més importants d’aquella
capital, podent gaudir de la visió de la
meravellosa porta de Istar o del bust de
Nefertiti. També es van traslladar a la veïna i bonica ciutat de Postdamm i el castell de Sanssouci. Van recórrer els llocs
importants i històrics com la porta de
Brandenburg, el monument al Holocaust
o l’impressionant parlament alemany.
El dia 17 de juny es va celebrar al Casal de
la Gent Gran la tradicional revetlla anticipada de Sant Joan que va comptar com
sempre amb una nodrida participació de
socis. I per aquest mes de juliol, el dia 26
es reuniran per festejar la festa dels patrons de la Gent Gran, Santa Anna i Sant
Joaquim.
L’Associació de Gent Gran a Berlín

La candidatura encapçalada per Francesc Homs, que aquest cop concorria en solitari, va guanyar al municipi amb 1.966
vots, 915 més que ERC, que va quedar segona amb 1.051 sufragis.
La repetició de les eleccions espanyoles va deixarun resultat similar al del
20D a Matadepera. Si aleshores
es va imposar la candidatura Democràcia i Llibertat, la coalició de
Convergència Democràtica de Catalunya juntament amb Demòcrates i Reagrupament, aquest 26 de
juny CDC (que concorria en solitari) va guanyar amb claredat. En un
escenari de pactes post-electorals
ben semblant al que es va plantejar
el passat 20 de desembre malgrat
l’àmplia victòria del Partit Popular a
nivell estatal, Convergència Democràtica de Catalunya va tornar a ser
la força més votada a Matadepera.
Ho va fer aconseguint un total de
1.966 vots (281 menys que als ante-

Un instant de la votació de les eleccions espanyoles celebrades el 26 de juny

riors comicis del desembre).
La segona força més votada també
va ser independentista, Esquerra
Republicana de Catalunya, que va
aconseguir 1.051 vots, 88 vots més

©Miquel Badia

que a les anteriors eleccions. Com
a les darreres eleccions generals, el
Partit Popular va ser la tercera força més votada, acumulant 648 vots
i va ser el creixement més destacat,

amb 253 vots més que als anteriors
comicis.
En quarta posició va tornar a quedar Ciutadans, que va assolir 422
vots (74 menys que al 20 D), seguits
d’En Comú Podem, amb 332 vots
(42 menys que al desembre), el Partit dels Socialistes de Catalunya, que
va tancar la llista amb 149 vots (5
menys al 20 D).
Altres formacions votades van ser
Pacma (70 vots), o Recortes cero.
Grupo Verde (5 vots).
Pel que fa als partits, les úniques diferències van ser Unió Democràtica
de Catalunya i Unión Progreso y
Democracia que a les eleccions del
20 de desembre van obtenir 219 i 4
vots respectivament i que en aquests
comicis no es van presentar.

©Cedida

‘Fem Plaça’ dinamitzarà la Plaça de Cal Baldiró
Una quarentena de persones
van assistir el passat 27 de
maig al vespre al Radioteatre
que va organitzar Matadepera Ràdio a
l’estil de les que es duen a terme cada
darrer dimecres de mes a l’emissora municipal. L’espectacle, obert a tothom, va
permetre acostar-se a l’esperit d’aquest
gènere radiofònic tan popular dècades
enrere. Per aquesta sessió es va oferir
“Dues dones que ballen”, de Josep Maria
Benet i Jornet. L’obra va ser interpretada
per Maria Glòria Farrés i Natàlia Grandia, i
va comptar amb els arranjaments musical
de Carles Artés i la presentació de l’Albert
Beorlegui.

aquesta projecció a la plaça de Cal
Baldiró, on s’instal•larà una pantalla
de grans dimensions per poder seguir la retransmissió. La funció serà
enregistrada i emesa pel canal 33 de
Televisió de Catalunya i simultàniament a la pantalla de grans dimensions que l’Ajuntament instal•larà.
A banda, des del passat mes de gener i durant tot l’any, la Regidoria de
Cultura organitza “El Documental
del Mes”, una prolongació del festival DocsBarcelona que ofereix cada
mes un documental de procedència
internacional, en versió original, subtitulada en català i amb entrada gratuïta. Les sessió tindrà lloc al Casal
de Cultura a les 19:30 hores el 12 de
juliol. Per a la darrera sessió abans de

A PARTIR DE L’1 DE JULIOL

Un moment del radioteatre
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Últim Consell Escolar Municipal del
curs 2015/2016

L

’1 de juny va tenir lloc la darrera
sessió del Consell Escolar Municipal
d’aquest curs 2015-16. El Consell
de consta de 33 membres i està integrat
per representació de les direccions, dels
mares i pares, mestres, de l’alumnat, del
PAS de totes les escoles de 0 a 18 anys
del municipi, així com un vocal de cada
partit polític. Es reuneix trimestralment
i es tracten temes que afecten la comunitat educativa i a l’ensenyament a nivell
de municipi. Al final de la reunió es va fer
un petit acte de reconeixement a Joan
M. Calvo Gascón per la seva tasca al capdavant de la direcció de l’Escola Ginesta
durant 22 anys i per la seva dedicació a
l’educació dels infants d’aquest centre i
a la comunitat educativa de Matadepera.

Gaseta Juliol 2016_Xavi.indd 5

la pausa estival s’ofereix “Tea Time”
(Maite Alberdi, 2014). Es tracta d’un
documental on cinc dones es reuneixen per prendre el te, sagradament,
un cop al mes des de fa seixanta anys
I sense deixar el cinema, el dimarts
19 de juliol a la Plaça de cal Baldiró
es projectarà la pel•lícula Pride, una
comèdia britànica de 2014 dirigida
per Matthew Warchus.
També cal destacar les sardanes
d’estiu, que organitza l’agrupació
Sardanista La Mola juntament amb
la regidoria de cultura de l’Ajuntament de Matadepera . Les ballades
són els dimecres de juliol i agost a les
22h de la nit a la plaça de Casal de
Cultura. La data d’inici és el 13 de
juliol i fins el dimecres 24 d’agost.
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Radioteatre al Casal de Cultura

L’estiu arriba amb més força que mai a la Plaça de cal
Baldiró. I és que no hi haurà
temps per avorrir-se gens ni mica
amb el nou cicle impulsat des de la
Regidoria de Cultura i la Regidoria
de Joventut: el Fem Plaça.
El tret de sortida es donarà el 8 de
juliol a les 22h amb la projecció de
l’òpera ‘La Boheme’, de G. Puccini,
que es representarà al Gran Teatre
del Liceu. Es tracta d’una iniciativa
que pretén fer arribar l’òpera a tots
els ciutadans del nostre municipi que
hi estiguin interessats, de forma gratuïta, amb l’execució de l’espectacle
“Liceu a la fresca”.
La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Matadepera ha programat
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Destaca l’activitat ‘Liceu a la fresca’ amb la projecció de l’òpera ‘La Boheme’ de G. Puccini, que es representarà al
Gran Teatre del Liceu. El documental d’aquest mes és “Tea Time” (Maite Alberdi, 2014).

És notícia

LA PROGRAMACIÓ INCLOU EL ‘LICEU A LA FRESCA’ O EL DOCUMENTAL DEL MES, ENTRE D’ALTRES

L’artista egipci Tarek Rady al seu estudi.
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ELS DIUMENGES DE JULIOL I AGOST A LA NIT

Relleu a l’Escola Ginesta Nova edició del Matadepera Grindhouse
Joan Calvo ha estat rellevat en la tasca de direcció per Jaume Roca, mestre especialista en educació física
A partir de l’1 de juliol
s’ha fet el relleu en la direcció de l’Escola Ginesta.
Després de 22 anys al capdavant de
l’escola, Joan Calvo ha estat rellevat
en la tasca de direcció per Jaume
Roca, mestre especialista d’Educació Física. Aquest ha format un nou
equip directiu juntament amb Jordi
Faro, com a cap d’estudis, i Roser
Pallarols, com a secretària.
D’entre els molts objectius que
s’han marcat el nou equip directiu, destaquen quatre grans eixos
de treball, que seran: l’impuls de la
llengua anglesa, el treball col•laboratiu, l’educació emocional i l’acció
tutorial i la potenciació de les noves
tecnologies.
Jaume Roca ha destacat que “es

tracta d’un gran repte personal i
professional i que encarem amb
molta il•lusió. A banda del projecte
educatiu, un altre gran objectiu que
ens fixem és el de mantenir la línia
de cohesió a nivell d’escola, famílies
i mestres, sempre en benefici del
nostre alumnat”.

El nou equip directiu del CEIP Ginesta ©Cedida

La Plaça de l’escorxador acollirà una doble sessió de cinema
fantàstic i de terror
El Cineclub organitza el
Matadepera Grindhouse,
un cicle de sessions de
cinema a la fresca per aquest estiu.
Cada diumenge dels mesos de juliol
i agost a les 22h, es podrà gaudir a
la Plaça de l’escorxador, darrere del
Cau, d’una doble sessió de cinema
fantàstic i de terror.
El Cineclub porta programant sessions de cinema a Matadepera des
de l’any 2010.
Després d’uns mesos a l’Hotel
oferint les propostes més trencadores de cinema de culte i d’autor,
ara “torna l’estiu i el terror a l’antic
Escorxador de Matadepera, gaudint
de les dobles sessions a la fresca de

cinema fantàstic i de terror, amb
petites joies del cinema més freak i
underground”, segons els organitzadors.
Es pot consultar tota la programació a través de la web cineclubmat.
blogspot.com o les xarxes socials.

El cartell del Matadepera Grindhouse ©Cedida
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DONACIÓ A L’ARXIU MUNICIPAL

Matadepera celebra el Dia Internacional dels Arxius
El passat dijous 9 de juny es va
celebrar un any més el Dia Internacional dels Arxius. Una data
fixada pel Consell Internacional d’Arxius l’any 2007, i on durant tota la setmana, els diferents arxius de Catalunya
van organitzar activitats per promoure
el paper dels arxius en la nostra societat. La Declaració Universal resumeix
el paper clau dels arxius en una gestió
documental administrativa transparent
i eficaç, en la rendició de comptes democràtica, en la preservació de la memòria social individual i col•lectiva, i en
la investigació històrica. Matadepera
s’hi va adherir fa tres anys, l’any 2013,
i celebra aquest dia posant a l’abast
de tothom un recull de documentació
centrada en la pobresa i la beneficència
des de 1861 a 1985.

El Casal de Cultura va acollir una
nova sessió del cicle “Retalls de
memòria”, una iniciativa promoguda per l’Arxiu Municipal i la Regidoria de Cultura, amb la qual es pretenen
recuperar alguns dels elements de la
història del poble. La sessió va parlar
sobre la història de la Plaça de Cal Baldiró. Al llarg de la tarda es van mostrar
diverses fotografies, vídeos i talls de
veu històrics que feien referència a la
plaça, per tal de donar a conèixer i recuperar la memòria històrica del poble.

Gaseta de Matadepera Juliol 2016
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Segona edició de ‘Retalls de
memòria’

Un moment del ‘Retalls de memòria’
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Festa de l’energia a la Plaça de cal
Baldiró
En el marc de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible,
Matadepera s’hi va afegir amb
la Festa de l’Energia que va tenir lloc el
divendres 17 a la Plaça de Cal Baldiró.
S’hi van organitzar diverses activitats:
bicicletes, on l’esforç de les pedalades
es convertien en generadors elèctrics
que feien granissats; cuines solars que
van fer les delícies de tots els nens al
coure xocolata amb llum solar, i jocs
participatius de plaça per conscienciar i sensibilitzar en l’estalvi i eficiència
energètica. Per als més menuts es va
instal•lar un castell inflable i tallers lúdics i educatius. La Setmana Europea
de l’Energia Sostenible ha aplegat més
d’un centenar d’activitats per conscienciar i sensibilitzar la població en relació a l’estalvi i l’eficiència energètica.
El programa, que ha comptat amb el
suport de l’Institut Català de l’Energia
i la Diputació de Barcelona, s’ha coordinat a través de la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat.

Festa de l’energia a la Plaça de cal Baldiró
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Sentit minut de silenci a la porta de l’Ajuntament de Matadepera el 14 de juny passat per expressar
el condol al poble nordamericà per l’atemptat terrorista sofert en un club nocturn d’Orlando el 12
de juny, on van morir 49 persones. La iniciativa es va produir després de la crida feta per les entitats
municipalistes ACM i FMC. “Manifestem el nostre condol per aquest atemptat contra la llibertat
i els drets humans, la protecció dels quals és avui, una vegada més, un ferm compromís de tots els
governs locals de Catalunya”, van manifestar. Al minut de silenci hi van assistir diversos regidors del
consistori.

Marc Sellarès cedeix el seu fons a Matadepera
Es tracta de fotografies i vídeos de l’activitat professional que va dur a terme durant anys al municipi. Des de l’Arxiu Municipal qualifiquen de “testimoni molt valuós de la Matadepera del passat” el fons entregat.
L’Ajuntament de Matadepera va signar el passat 27
de maig un conveni de donació amb el fotògraf Marc Sellarès
Genescà pel qual aquest cedeix un
fons de fotografies i vídeos a l’Arxiu Municipal de Matadepera. El
fons és fruit de l’activitat professional que va a dur a terme Sellarès
durant anys a Matadepera des de
l’establiment que tenia al carrer
Pere Aldavert, davant del Casal de
Cultura.
“Es tracta de màsters originals en

S-VHS, en el cas del vídeo, i negatius i diapositives, per la fotografia”
ha comentat l’arxiver municipal
Jaume Munuera. “I la donació
es fa a l’Arxiu amb la generositat
d’aquell que deixa part del seu
llegat en un servei públic que conservarà i posarà a l’abast de tothom
un patrimoni que passa a ser municipal”.
Munuera recalca la importància
de conservar aquest patrimoni i de
la fragilitat que presenta, especialment, el suport vídeo. “Per això des

de l’Arxiu Municipal es vol fer un
reconeixement a la tasca de Marc
Sellarès i a la seva iniciativa a l’hora
de cedir la documentació, perquè
representa un testimoni molt valuós de la Matadepera del passat”,
conclou Munuera.
Llorenç Pomar, també
L’Arxiu Municipal està sempre
obert a rebre propostes de cessió
de documents des de l’àmbit privat. L’Arxiu ha rebut una altra donació, en aquest cas, de Llorenç

Pomar, que ha donat negatius de
fotografies d’actes culturals, de la
Festa Major, o d’actes dels gegants
a Matadepera.

Moment de la signatura del conveni
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DURANT EL MES DE JULIOL

PROJECTE AL VALLÈS OCCIDENTAL

Nous cursos d’estiu
d’AIUMA

Pla pilot per esterilitzar
els senglars

El Mindfulness, el benestar, i tot el que l’envolta seran els
protagonistes de les activitats d’estiu

L’objectiu és posar fre al ritme de reproducció que està assolint
l’espècie a diferents indrets de la comarca

Torna l’estiu i amb ell
els cursos d’Aiuma. Pels
dies 11, 13 i 15 de juliol
ha preparat el curs ‘Mindfulness
i benestar: una aproximació neuro-científica’. En aquesta ocasió es
treballarà què vol dir mindfulness,
què fa realment en el nostre cervell, per què el mindfulness millora la nostra concentració i benestar, o com es pot aprendre, entre
d’altres qüestions. Els continguts
del curs serà analitzar els orígens
i antecedents del mindfulness, la
conceptualització general i factors,
les seves bases neuro-científiques,

Durant el mes de maig
van arrencar els preparatius del projecte pilot
per al control de la fertilitat de la
població de senglars a la comarca,
que mitjançant immunocontracepció està previst posar en marxa al
mes de setembre. La iniciativa, on
hi participen els municipis de Matadepera, Terrassa, Sant Cugat del
Vallès, i Vacarisses i de la Diputació de Barcelona, compta amb investigadors UAB.
El projecte és el primer d’aquestes
característiques que es realitza a
l’Estat espanyol i permetrà estudiar

els seus beneficis, i els elements
clau per a la seva pràctica.
Els objectius d’aquest curs d’AIUMA seran millorar el benestar
subjectiu. conèixer els beneficis
i les bases neuro-científiques del
mindfulness, saber realitzar pràctiques fonamentals de mindfulness.
El curs té un preu de 30 euros,
excepte pels socis amb un any
d’antiguitat que s’inscriguin abans
de juliol, gratuït. Les inscripcions
es poden realitzar a tarvés del telèfon 629 590 348. Els cursos es
faran de 18h a 21h al Casal de
Cultura.

la viabilitat i contrastar l’efectivitat
de l’aplicació d’una vacuna immunocontraceptiva en la població
de senglars de vida lliure per inhibir la seva funció reproductora.
Les administracions implicades
han decidit impulsar el projecte davant la preocupació de l’augment
de la presència de senglars a les
zones urbanes i periurbanes, àrees
amb la categoria de zones de seguretat on no es pot caçar i on els animals troben refugi i aliment per a la
seva subsistència. Es vol disminuir
el nombre d’incidències i millorar
la convivència amb l’espècie.

GALA FINAL DEL FESTIVAL DE CREACIÓ AUDIOVISUAL DE MATADEPERA

El Filmat es consolida com a festival audiovisual
Guardons entre les categories d’adults, menors, al projecte audiovisual d’un centre educatiu, i la millor obra local.
Amb prop d’un centenar
de persones, la sala d’actes
del Casal de Cultura va
acollir el 3 de juny la Gala Final del
Filmat, el Festival de Creació Audiovisual de Matadepera, on es van
donar a conèixer i es van projectar
les millors creacions produïdes pels
joves matadeperencs i vallesans. La
sessió va comptar amb l’Alcaldessa

Fotografia final dels guardonats
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Mireia Solsona, els regidors Quico
Sala i Marcel•lí Bosch, i Pere Claveria, del Parc Audiovisual.
Els premis van ser, en la categoria
d’adults, per Oriol Tresens per “El
juego de matar”; en la categoria de
menors, els alumnes de l’Institut
Les Vinyes per “No és amor”; en
la categoria premi al projecte audiovisual d’un centre educatiu, pels

alumnes de 1r d’ESO de l’Institut
Matadepera per “La por”; i en la
categoria de la millor obra local,
Arnau Espejo per “Atreveix-te a
volar”.
El Filmat està organitzat per Míriam Vila de Matadepera TV i Marina Porcar de Punt Jove, i té el
suport del Parc Audiovisual, Cineclub i Matadepera Comerç.
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El bon estat de
transparència

El Consell Municipal per l’educació

Obriu fronteres!

El nostre comerç

La Llei estatal de transparencia i accés a la informació pública estableix el
principi de publicitat activa i quina
informació cal, de forma obligada,
incloure al corresponent portal de
transparència. El 29 de desembre es
publicà la llei d’àmbit autonòmic que
desenvolupa l’estatal, amb el mateix
nom però amb una major exigència
respecte a la informació. El capítol
II de la llei, centrat en la transparència, va entrar en vigor l’1 de gener
de 2016. El consorci Administració
Oberta Catalunya, en col•laboració
amb la Generalitat de Catalunya,
les quatre Diputacions, el Consorci
Localret, l’ACM i la FMC, presentà
una solució de portal de transparència oberta a tots aquells ajuntaments
que ho sol•licitessin. L’Ajuntament
de Matadepera es va acollir aquesta opció (oct 2015). Durant aquells
mesos vàrem rebre el suport de la
Diputació de Barcelona, la qual
realitzà una auditoria sobre la transparència (volíem conèixer la situació
en la que ens trobàvem i planificar
les mesures correctores per complir
la llei).
El diari La Torre, en data 24 d’abril
de 2016, publicà una notícia referent
al mapa de transparència Infoparticipa i al suspens en transparència per
part de Matadepera. El 10 de maig,
la mateixa notícia va ser publicada
per part del Diari de Terrassa. Tot i
que en el primer cas es pot llegir “Infoparticipa 2015”, en cap cas es fa
constar expressament que el resultat
de l’estudi impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona es
basa en dades de 2015. La publicació a l’abril i maig de 2016 no reflecteix els avenços que s’han fet en
el Portal de Transparència del nostre
Ajuntament. Ara mateix, hi ha 88
indicadors informats de 117 segons
la Llei 19/2014, aquells que tant a
l’auditoria de la Diputació com per
part del consorci AOC es consideren
de major prioritat. A curt termini,
s’informaran la resta d’indicadors.
Des dels dos mitjans de comunicació
comentats i també des de la CUP
van donar credibilitat a aquestes
notícies sense contrastar primer si
s’ajustaven o no a la realitat.
Des de gener de 2016, que s’aplica la llei, Matadepera treu bona
nota en transparència. No és la
primera vegada que la CUP dóna
informació que no s’ajusta a la
realitat. Entenem i ha de ser així
que demanin rigor a l’equip de govern, ara bé, nosaltres també demanem el mateix a ells i no buscar
problemes allà on no n’hi ha.

Hi ha un antic proverbi
tribal que diu: Per curar
un nen cal disposar dels
serveis d’un metge, per educar-lo
cal la col•laboració de tot el poble.
Aquesta idea ens serveix per reflexionar sobre la transversalitat en la responsabilitat de l’educació dels nens i
joves del nostre poble. És per aquest
motiu que en el nostre programa electoral vam proposar la creació d’un
Consell Municipal de Coordinació
per l’Educació (CMCE), que compti
amb la participació de tots els centres
educatius, l’escola de música, les associacions de pares i mares i les institucions dels àmbits cultural, social i
esportiu que tinguin incidència amb
la formació, per tal d’elaborar conjuntament un Projecte Educatiu del
Poble que defineixi des dels àmbits
dels valors i les actituds els aspectes
bàsics del model de persona que conjuntament volem formar i en conseqüència el compromís de treballar coordinadament en l’àmbit educatiu des
de cada una d’aquestes institucions
per fomentar-los de manera conjunta.
Actualment, el Consell Escolar Municipal té molt poca incidència al nostre poble i ja seria hora de donar-li un
protagonisme que vagi més enllà de la
funció que desenvolupa. Pensem que
aquesta actuació hauria d’estar dinamitzada des d’aquest òrgan, establint
un calendari de reunions fixes al llarg
del curs amb l’objectiu de fomentant
la participació de totes les institucions
educadores i tenint en compte els referents establerts en el Projecte Educatiu del Poble. En la construcció de
l’educació dels nostres infants i joves
hi han de participar tants elements
com sigui possible. A més dels corresponents als àmbits familiar i escolar
també i cal la col•laboració de l’àmbit social on hi podem participar tots
plegats i el CMCE pot jugar-hi un paper rellevant.
Dins d’aquesta línia d’actuacions i, a
modus d’exemple, des del CMCE es
podria establir un camí /itinerari, que
vagi des de diverses parts del poble a
les escoles amb l’objectiu de donar
seguretat a les famílies dels alumnes
que van sols l’escola. Aquests itineraris haurien de quedar assenyalats de
manera ben visible per facilitar el seu
seguiment per part dels alumnes i a
l’hora informar als vehicles que circulin per aquests indrets .

Corpresos i indignats, el
26 de maig compartíem una xerrada sobre la
situació dels refugiats amb tot de
gent del poble. Dues persones voluntàries d’Stop MareMortum i de
la Brigada Vallesana que tornaven
dels camps de Grècia ens van explicar la situació tràgica a que
la guerra i la política genocida i
antipersones de les institucions
europees han abocat milions de
persones innocents. Des d’aleshores, i davant la ràbia i la impotència dels que volem acollir refugiats
de la guerra i la misèria, les coses
no han fet més que empitjorar. Així
explicava una companya voluntària
de Stop MareMortum, dilluns 13
de juny, com van viure els nens
del camp d’Eko el trasllat forçat a un camp militaritzat, primer pas cap a l’expulsió a Turquia: “En sortir de la tenda vaig
trobar-me amb la Galia, una nena
de 12 anys que sempre ha estat
forta com ningú… La Galia estava
blanca, mirant als 400 antiavalots
amb metralladores que envoltaven
el camp. En veure’m, va arrencar a
plorar agafant-me i demanant-me
que la traiés d’allà. Que no entenia
el per què de les pistoles i que ella
no havia fet res. Vaig anar cap a la
plaça, la plaça d’Eko, la plaça de la
Llibertat, la plaça on tant havíem
somiat, rigut, ballat, jugat i cantat.
Els nens i les nenes es multiplicaven, tots arribaven plorant, sense
saber què passava i per què l’escola
no estava oberta. Nosaltres també
ploràvem. La Rusna, una nena kurda d’uns 8 anys, va marxar cap a
la policia a crits de ‘esteu bojos’.
Per si encara quedava algun bri
d’infantesa i innocència en aquesta
canalla, dilluns van tornar a dinamitar-la”.
No tenim paraules prou dures per
expressar la nostra indignació i
tristesa. Tota persona té dret a
la vida, a la llibertat, a la seguretat i a la lliure circulació. Cap
persona no és il·legal. Obriu les
fronteres, volem acollir. A Matadepera esperem el moment de
dir “Sou benvingudes, sou benvinguts”.

Què està passant al nostre poble!!!!!
Cada dia hi ha menys
gent caminant pel centre del poble, i menys a les nostres botigues
de tota la vida. Hem de fer alguna
cosa pels nostres comerciants perquè cada vegada en són menys, es
tanquen molts comerços en el poble. Sí que és cert que se n’obren
de nous, però no duren molt temps.
Cal destacar també que tenim bastants locals del nucli urbà que estan buits, i fa cosa d’un any estaven plens.
Entre tots hauríem de donar dinamisme en el poble, i sobretot un caliu pels nostres comerciants.
Es podrien fer alternatives durant
el dia perquè la gent pogués comprar en el nucli, i posar un horari
en els carrers peatonals del centre
per poder comprar. També seria
bo mirar el tema de la carretera
de terrassa si es pogués canviar
el sentit, així la gent no la fas fora
del poble, perquè si has d’anar a
la plaça cal Baldiró has de donar
tota la volta al poble per poder accedir-hi.
S’haurien de donar alternatives
perquè no s’hagués de fer tota la
volta al poble per poder comprar,
ja que sembla que se’ns faci fora
per no comprar-hi.
Cal dir que el nostre poble no té
industria, només comerç i s’ha de
mimar i conservar bé perquè és el
nostre poble.
Els que esteu en el consistori haurieu de donar exemple, passejar-vos
pel poble i veure la situació amb
què es troba el nostre petit comerç.

Gaseta Juliol 2016_Xavi.indd 7

Ens trobareu a:
matadepera@esquerra.org
@ERCMatadepera
http://mesmatadepera.esquerrarepublicana.cat/
www.mesmatadepera.es
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CONVERGÈNCIA I UNIÓ

MOLT BONES VACANCES!!!!!

Uneix-te i col·labora a l’assemblea
de la CUP!
> Informa’t i opina!
Twitter: @CUPMatadepera
Facebook: /CUPMatadepera
Web: matadepera.cup.cat
> Proposa’ns precs i preguntes pels
plens de l’Ajuntament:
matadepera@cup.cat
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REPORTATGE

La Biblioteca Àngel Guimerà va proposar el passat 7 de juny a la tarda un taller infantil que va anar a càrrec de Gemma Serra. Va portar per títol “Anem d’acampada”
i en ell, es van explicar contes i es va viure l’emoció d’una acampada a la Biblioteca.
L’activitat estava adreçada a nens i nenes de 4 i 5 anys.

MATADEPERA SWING WEEKEND

Matadepera s’inunda de
bon Swing
La trobada va comptar amb visitants internacionals de Bèlgica, Holanda,
Polònia, Nova Zelanda o Canadà, entre d’altres països. En total van ser
poc més de 130 les persones inscrites que van ballar a ritme de swing tot
el cap de setmana del 18 i 19 de juny.

Gaseta de Matadepera Juliol 2016
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Reportatge

Un instant del cap de setmana del Matadepera Swing Weekend

Matadepera va viure molt intensament el cap de setmana del 18 i 19 de
juny un farcit de swing amb el Festival
de Lindy hop i Collegiate shag.
En total, van ser poc més de 130 les
persones inscrites que van participar
activament al primer Matadepera
Swing Weekend, que van organitzar
els SwingTroopers.
Tres dies intensos
El tret de sortida es va donar el divendres 17 de juny a la nit amb la visita
del quintet Atomic Quintet i desenes
de persones inundant la pista del pa-

©Núria Aguade

velló municipal de swing i bon ball.
El plat fort, però, encara estava per
arribar. Dissabte va ser el torn dels
Shakin’all oferint la seva versió del
swing més salvatge, a la frontera entre el Jazz, el Blues, el Rock n’ Roll i
el Gospel. Un concert ben divertit,
amb els temes més marxosos de Louis
Jordan, Ray Charles, Fats Domino, o
Louis Prima. La Storyville Jass Band
va ser l’encarregada de seguir la festa. Una banda jazz tradicional formada per balladors de swing. Sense perdre l’espontanietat i estil propis, van
buscar aproximar-se a la sonoritat de

Agenda d’activitats de Matadepera

la música d’aquella època. I ja diumenge 19 de juny van ser S.H.I.N.E.
els que van tancar el primer Matadepera Swing Weekend. Es tracta d’un
dels grups més representatius del
swing i el jazz manouche a Barcelona. A més d’actuar amb regularitat
en molts dels clubs de la ciutat, el
trio coordina amb un èxit indiscutible des del 2008 les Jam Sessions de
Jazz Manouche al Barcelona Pipa
Club.
Participants d’arreu del món
La iniciativa va comptar amb una
forta presència de visitants estrangers, a banda dels de tot Catalunya.
Pel que fa als internacionals, eren
provinents d’Holanda, Dinamarca,
Bielorússia, Polònia, el Regne Unit,
Nova Zelanda, Canadà, Bèlgica, Suècia i França, entre d’altres països.
Tots, van venir per passar el cap de
setmana (amb divendres a la nit inclòs) a Matadepera i gaudir molt intensament del que més els agrada: el
swing. A banda dels concerts, també
hi va haver competicions de Lindy
hop, Collegiate shag i The Jitterbug
i classes amb professors experts. En
aquest cas, es va comptar amb Stehpen Saver i Viviane Fahmi, Mindaugas Bikauskas i Pamela Gaizutyte,
Arnas Razgünas i Eglé Nemickaité,
Gustav Jakobsson i Laia Puig, Pol
Prats i Sara Planas, Edu Rodríguez
i Sílvia Parés, Vicenç Marí i Joana
Maria Seguí, i Anna Portell.
Els organitzadors, més que satisfets
Segons va assegurar en declaracions
per La Gaseta l’organitzadora del
Matadepera Swing Weekend, Sílvia
Parés, va ser tot un èxit: “Estem molt
satisfets amb la gran resposta que va
tenir la iniciativa. Agraïm a tothom
la confiança que va posar per venir
dels llocs més recòndits del món”.

+info a www.matadepera.cat

DIA

HORA LLOC

ACTE

ORGANITZA

Div 1
Div 1
Diss 2
Diss 2
Diu 3
Diu 3
Diu 3
Dill 4
Dill 4
Dim 5
Dim 5
Dime 6
Dime 6
Dij 7
Dij 7
Dij 7
Div 8
Diss 9
Diu 10
Diu 10
Dill 11
Dim 12
Dime 13
Dij 14
Dij 14
Diu 17
Dim 19
Dime 20
Dij 21
Diu 24
Dime 27
Dij 28
Diu 31

12.00
17.00
17.00
17.00
10.00
20.00
22.00
10.00
18.30
10.00
20.00
10.00
20.00
10.00
20.00
23.00
22.00
11.00
06.00
22.00
18.00
22.00
22.00
22.00
23.00
22.00
22.00
22.00
23.00
22.00
22.00
23.00
22.00

Pòdium Internacional Matadepera
Pòdium Internacional Matadepera
Pòdium Internacional Matadepera
Pòdium Internacional Matadepera
Pòdium Internacional Matadepera
Primer concert del Pòdium Internacional Matadepera
Matadepera Grindhouse: sessions de cinema fantàstic
Pòdium Internacional Matadepera
Segon concert del Pòdium Internacional Matadepera
Pòdium Internacional Matadepera
Tercer concert del Pòdium Internacional Matadepera
Pòdium Internacional Matadepera
Quart concert del Pòdium Internacional Matadepera
Pòdium Internacional Matadepera
Últim concert del Pòdium Internacional Matadepera
Quan Cau La Nit: “The Botswanas” i “Mandràgora”
“Liceu a la Fresca” amb ‘La Bohème’
Meditació sense fronteres: “El silenci”
Quarta etapa del Camí dels Bons Homes
Matadepera Grindhouse: sessions de cinema fantàstic
Inici curs “Mindfulness”
“El Documental del mes”: ‘Tea Time’
Ballada de sardanes
Festival Internacional de Música amb Agrupació Coral
Quan Cau La Nit: “El diluvi”
Matadepera Grindhouse: sessions de cinema fantàstic
Cinema a la fresca amb “Pride”
Ballada de sardanes
Quan Cau La Nit: “La sra. Tomasa”
Matadepera Grindhouse: sessions de cinema fantàstic
Ballada de sardanes
Quan Cau La Nit: “Animal”
Matadepera Grindhouse: sessions de cinema fantàstic

Regidoria de Cultura
Regidoria de Cultura
Regidoria de Cultura
Regidoria de Cultura
Regidoria de Cultura
Regidoria de Cultura
CineClub Matadepera
Regidoria de Cultura
Regidoria de Cultura
Regidoria de Cultura
Regidoria de Cultura
Regidoria de Cultura
Regidoria de Cultura
Regidoria de Cultura
Regidoria de Cultura
Punt Jove, Decibel, AEiGAE
Regidoria de Cultura
Agermanament sense fronteres
Unió Excursionista de Matadepera
CineClub Matadepera
AIUMA
Regidoria de Cultura
Agrupació Sardanista La Mola
Regidoria de Cultura
Punt Jove, Decibel, AEiGAE
CineClub Matadepera
Regidoria de Cultura
Agrupació Sardanista La Mola
Punt Jove, Decibel, AEiGAE
CineClub Matadepera
Agrupació Sardanista La Mola
Punt Jove, Decibel, AEiGAE
CineClub Matadepera

Casal de Cultura
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Plaça de Cal Baldiró
Plaça Antic Escorxador
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Plaça Antic Escorxador
Plaça de Cal Baldiró
Parc Pep Ventura
Pavelló
Plaça Antic Escorxador
Casal de Cultura
Plaça de Cal Baldiró
Plaça del casal
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El Llibre del mes

per Cesc Bosch

Hi ha llibres que, de tan recomanats,
fa mandra llegir i sempre queden en
una cada vegada més llarga llista
d’espera. L’amic retrobat (Reunion,
1971) de Fred Uhlman (Stuttgart,
1901 – Londres,1985) era un d’ells.
Traduïda per Dolors Udina al 1987,
des de llavors ha gaudit d’un èxit notable.La que jo us presento és una edició de butxaca
que n’ha fet edicions 62 i que gentilment vaig agafar
d’una escola on el feien llegir als alumnes. Amb les
paraules justes,sense filigranes ni tòpics innecessaris,
l’autor ens presenta una breu novel•la de caràcter
autobiogràfic.Així,a L’amic retrobat Uhlman ens
narra la relació d’amistat de dos nois adolescents
(un de família aristocràtica de Suàbia i l’altre fill
d’una família jueva) en el context de l’arribada de
Hitler al poder, amb la conseqüent i demencial escalada de tensió a Alemanya a partir de l’any 1933
cada vegada més present. Després de mostrar-nos
el punt de vista del noi jueu, tinc curiositat per
llegir ‘L’ànima valenta’ on em diuen que
presenta les vivències d’aquesta amistat
des de la perspectiva del noi alemany. Queda a la llista d’espera.

El Film del mes

per Albert Beorlegui

Ara que els amics de CineClub Matadepera tornen a programar una
nova edició del “Matadepera Grindhouse” per les nits de diumenges
de juliol i agost al Cau, la proposta d’aquest mes que ens ofereix
la Biblioteca és un títol maleït i
prohibit que ha acabat esdevenint tot un clàssic
del cinema de terror: La parada de los monstruos (1932). Dirigida per Tod Browning arran
de l’èxit del també mític Drácula amb en Bela
Lugosi, Freaks (el seu títol original) s’ambienta
en un circ ple d’éssers deformes i tolits, on un nan
hereta una inesperada fortuna. Serà llavors quan
una bella contorsionista voldrà seduir-lo per quedar-se amb els seus diners. Rodada amb gent que
tenia realment deficiències físiques, la pel·lícula
va constituir un sonat fracàs a la taquilla, però
arran d’una reestrena al Festival de Venècia,trenta anys més tard, ha acabat reivindicant-se com
una desassossegant, valenta i macabra proposta
i un implacable al·legat a favor de la diferència.

El Disc del mes
per Xavi Solanellas

Spirit és probablement una banda
desconeguda pel gran públic.Tot i que
també tenen discos dels anys vuitanta, la seva principal collita és dels seixanta i setanta. Entre que queda lluny en el temps
i l’estil no és d’allò més comercial, els Spirit han
estat oblidats. Actualment, però, s’està jutjant els
membres de Led Zeppelin pel possible fet de que
plagiessin la cançó Taurus, de Spirit, quan van escriure el seu gran éxit Stairway to heaven. Això ha
situat a uns i altres a primera pàgina dels cercles
d’interès musicals.
La instrumentació és la pròpia del que després
s’anomenaria rock simfònic, sense arribar als extrems d’altres àlbums del grup. Però també reben
influències del jazz i del rhythm and blues que fan
que tot el conjunt sigui més fàcilment digerible.
El contingut és ric en matisos i resulta agradable
d’escoltar en audició continuada. Alternatives del
mateix grup són Twelve dreams of Dr. Sardonicus
o el seu primer disc, Spirit, ambdós, però, de més
difícil digestió. Bon profit!

6/27/2016 1:25:46 PM

La Regidoria d’Esports va homenatjar el 20 de juny a la tarda als esportistes locals
que han aconseguit en aquesta temporada campionats de Catalunya i/o Espanya,
així com també ascensos de categoria. L’acte, presidit per l’Alcaldessa Mireia Solsona, va comptar amb la presència dels regidors Quico Sala, Núria Garcia, Montse
Royes, Marcel·lí Bosch i Pol Roura. Precisament el regidor d’esports Quico Sala
va dir sentir-se “molt satifet dels resultats obtinguts en aquesta temporada i de la
resposta de les diverses entitats que fa que Matadepera sigui, efectivament, territori
per l’esport”.

MÉS TEMES
BREUS

MATADEPERA REP ELS VISITANTS MARIAPFARENYS

El Club Billar, campió de Catalunya

Visita d’una delegació de Mariapfarr

Els campions del Club Billar Matadepera

Van ser rebuts a l’Ajuntament per l’alcaldessa, Mireia Solsona, i els regidors Quico Sala, Marcel·lí Bosc, Montse Reyes i
Carme Querol. El grup estava format per 38 persones, que van passar uns dies a Catalunya.
Un grup d’una quarantena de persones procedents de Mariapfarr i
encapçalats pel seu alcalde Franz
Dopler, van visitar Matadepera
el 31 de maig. A l’Ajuntament
van ser rebuts per l’Alcaldessa de

Matadepera Mireia Solsona i els
regidors Quico Sala, Marcel•lí
Bosch, Montse Royes i Carme
Querol. També hi era Francesc
Duch, president de la Comissió
d’Agermanament
Matadepera-Mariapfarr, així com Marta

©Club Billar

Mostra de final de curs d’Entreactes
El diumenge 5 de juny, el centre Entreactes va fer la onzena
mostra de final de curs al Centre Cultural. L’emoció i esforç es va respirar al teatre, i el Centre va agrair la col.
laboració dels alumnes, familiars i amics
durant el curs. Les inscripcions pel proper
curs ja estan obertes, i es poden fer a través del mail: entreactes@hotmail.com.

La delegació de Mariapfarr a la porta de l’Ajuntament amb l’alcaldessa i regidors

@MB

Torné, Cristina Robert i Yolanda
Martín, que van exercir una vegada més de traductores.
La delegació de Mariapfarr, poble agermanat amb Matadepera
des del 1984, estava composta
per un grup de 38 persones que
procedien del Casal de la Gent
Gran de Mariapfarr, i que estaven encapçalades per la presidenta de l’entitat.
A banda de la recepció a la Sala
de Plens, també hi va haver una
reunió on es va preparar el viatge
que el mes de setembre està previst que es faci a Mariapfarr. La
trobada va acabar amb un sopar
que va tenir lloc al bar del Casal
de la Gent Gran.
A banda de Matadepera, els mariapfarenys van visitar Barcelona
i altres indrets de Catalunya.

De Mariapfarr en bicicleta
Un grup de quatre mariapfarenys, encapçalats per Lois
Doppler, germà de l’alcalde de
l’agermanada localitat de Mariapfarr, van emprendre una aventura de més de vint dies sobre
rodes.
L’aventura va començar el passat
1 de maig a Mariapfarr, i van travessar tot França fins a arribar a
Espanya.
Després de recórrer 1600 quilòmetres en més de vint dies
consecutius, i passant per etapes
amb neu, pluja, fortes ratxes de
vent i fort sol, el grup format per
Waltraud i Alois Doppler, Magda Petritsch i Annemarie Perner
van arribar el 24 de maig a Matadepera tot pedalejant. Una experiència inoblidable.

UN DELS HISTÒRICS DE MATADEPERA RÀDIO

Més temes

El Club Billar Matadepera s’ha
proclamat campió de Catalunya
en ser el vencedor del 4 modealitats de 1a Divisió, després de guanyar el
Club Billar Sant Adrià. Després d’acabar
en empat les dues jornades, per desfer-lo
es va jugar una pròrroga, on els jugadors
Paco Moreno (3 bandes),German Toro
(lliure),Ramon Agut (quadre 47/2) i Andreu Martin (barda) van conseguir la victoria final.

Mor David Farreras als 48 anys

300 participants a la Mola Trail

E

n un dia on el temps va acompanyar,
Matadepera va acollir el passat diumenge 12 de juny una nova edició
de la cursa de muntanya Mola Trail, organitzada pels Trail Runners Matadepera.
Com l’any passat, la carrera arribava amb
tres possibles opcions: la Mola Trail Kids,
especialment pensada per als nens i nenes
d’entre 5 i 16 anys; la Mola Trail Women,
adreçada a les dones; i la Mola Trail XL,
per a aquells que busquessin tot un repte.
Les tres curses van recórrer part del Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i en
total, la participació va pujar fins als 300
inscrits. La cursa KIDS, dins de la seva
complexitat organitzativa per tractar-se
de 6 circuits diferents, es va produir
sense incidents. Els guanyadors van ser
Greta Guinovart (mini benjamí), Josep
Maria Subirà (prebenjamí), Pol Touran
(benjamí), Alan Teixidó (aleví), Ot Ferrer
(infantil), Carme Ballesteros (Women) i
Aleix Vilavella (XL).

BTT Sport estrena nou local a
Matadepera

U

n dels establiments comercials
esportius de referència a Matadepera, BTT Sport, acaba d’estrenar
nova seu. De fet el trasllat ha estat de
porta a porta, ja que del carrer Sant Joan
77 han passat al carre Sant Joan número 79. La inauguració va comptar amb la
presència de l’Alcaldessa Mireia Solsona,
i els regidors Quico Sala, Montse Royes
i Carme Querol. BTT Esport va néixer a
Terrassa l’any 1990. Vuit anys més tard es
traslladava a Matadepera. Des de llavors,
ha organitzat pedalades tant per a nens
com per a grans, excursions de diversos
dies, sortides tots els dissabtes al matí, i
pedalades infantils per la Festa Major.
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David Farreras Novelles, un dels col•laboradors més veterans de
Matadepera Ràdio, va morir el
passat 7 de juny a Sabadell als 48
anys, víctima d’una llarga malaltia.
Nascut el 7 de març de 1968 a
Sabadell, Farreras era un veritable expert en la música pop de
la segona meitat del segle XX, i
la seva extraordinària discoteca
només podia rivalitzar amb els
seus enciclopèdics coneixements
sobre el tema. Gran admirador
d’Elvis Presley (aMatadepera
Ràdio de fet, se’l coneixia amb el
sobrenom de l’”Elvis”), les aportacions al programa que conduïa,
“Memphis, Las Vegas i Promised
Land”, barrejaven el rigor objec-

tiu de dates, fets, noms i gravacions amb la profunda admiració
d’aquells amb els que parlava.
Farreras havia començat a fer ràdio a principis dels anys norantes
amb programes com “A wopbop-a-loo-lop-a-lop bam boo”,
però ben aviat es va unir al també tristament desaparegut Carles Beltran i al seu veteraníssim
“Rockdiòxid” que havia començat emissions l’any 1988. Amb
d’altres companys i amics com
Albert Miralles, Jordi Gelabert,
Òscar Armengol, Quimi Ruíz,
Àlex Beltran o Jaume Canal, van
fer de les nits del divendres el millor aparador per escoltar la millor música pop del segle XX. El
programa va guanyar per votació
popular d’entre els col•labora-

Una imatge del ‘Rockdiòxit’, amb David Farreras, Jordi Gelabert i Carles Beltran

dors de la casa, el millor espai
de l’emissora de la temporada
2000/01.
Als darrers anys, la seva salut,
cada vegada més precària, el
va obligar a faltar a la seva cita
amb Matadepera Ràdio. Però la

@Cedida

seva veu, enregistrada o en directe, mai va faltar els divendres
a la nit. I no hi faltarà fins acabar aquesta temporada. Els seus
companys han preparat un programa especial en homenatge a
la seva figura l’1 de juliol.
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Havia començat a fer ràdio a principis dels anys noranta, amb programes com ‘A wop-bop-a-loo-lop-a-lop bam boo’. Era
un expert en la música pop de la segona meitat del segle XX.

NOVA EDICIÓ D’AQUEST ESDEVENIMENT SOLIDARI

El Music Van Market es consolida a Matadepera
Els diners recaptats es van destinar a la construcció d’una escola per a 120 nens i nenes al barri de Patte d’Oie, de Dakar
Després de la bona acollida que va tenir la primera edició de l’any passat,

Un instant del Music Van Market

Mans Unides va tornar a organitzar
el Music Van Market, que va tenir
lloc divendres, 27 de maig, a la plaça

@Miquel Badia

de l’Ajuntament.
L’esdeveniment solidari, que va començar a les 17 hores de la tarda i
es va allargar fins a les 2 de la matinada, va comptar amb més foodtrucks que l’any passat, en els quals
es van poder degustar diverses especialitats gastronòmiques. També
hi va haver nombroses botigues que
van muntar parades al carrer i es va
poder aprendre a ballar swing amb
els Swing Troopers. Un cop acabat
el swing, hi va haver ball amb l’Orquestra Banda Puig.
Aquest any, a més a més, hi va haver
una carpa a on la gent es va poder

fer “selfies” durant tota la jornada.
Els 11.700 euros recaptats durant
l’esdeveniment es destinaran a la
construcció d’una escola per acollir
120 nens i nenes al barri de Patte
d’Oie de Dakar (Senegal), promoguda per Les Germanes Franciscanes Missioneres, que fa més de 60
anys que treballen al Senegal.
Els organitzadors, a través de Marta Borrell, es van mostrar satisfets:
“Hem d’agrair que tot Matadepera
ens ajuda, sobretot l’Ajuntament, i
tots els matadeperencs han vingut a
gaudir i a contribuir per una bona
causa”.

6/27/2016 1:25:47 PM

El passat 10 de juny va tenir lloc un sopar benèfic a la Masia La Tartana de Matadepera, en el qual es va convidar
als 109 olímpics i paralímpics de Terrassa i Matadepera. Els diners recaptats es destinaran a la iniciativa Mua
Solidairs per la leucèmia infantil. El sopar va ser organitzat pel Moviment Olímpic Solidari, que vol reconèixer la
trajectòria dels esportistes locals que han participat en els Jocs Olímpics. Hi van fer acte de presència l’alcaldessa
de Matadepera, Mireia Solsona, i el regidor d’esports, Quico Sala.

MÉS TEMES
ES TRACTA D’UNA FITA HISTÒRICA PEL CLUB

BREUS

El CF Matadepera aconsegueix
l’ascens a Segona Catalana

El Prebenjamí A i l’Aleví A del
CF Matadepera, campions

Més temes

Els matadeperencs culminen amb l’ascens històric una temporada excel·lent en remuntar l’eliminatòria davant el Martorell, en un camp ple de gom a gom.
El CF Matadepera va fer història i va pujar a
la Segona Catalana després de remuntar un
marcador advers. El 3 a 1 que tenia en el partit
d’anada contra el Martorell, feia difícil la gesta, però va
acabar imposant-se per 5 a 1 en el partit de tornada al
Camp de Futbol Municipal en un camp ple com molt
poques vegades s’havia vist.
Però com a tot bon partit, es va patir patit. Tot i que els
locals van marcar primer s’ha arribat al final de la mitja
part empatant. I no va ser fins als darrers 15 minuts del
segon temps quan va començar una remuntada que es
va culminar amb els 5 gols marcats. En el còmput global
de l’eliminatòria decisiva, doncs, Matadepera, 6; Martorell 4.
D’aquesta manera, l’equip entrenat per David Comellas
va pujar de categoria a Segona Catalana i va rubricar
uns anys extraordinaris. L’equip, que jugava al Grup
VII de Tercera Catalana, ha tingut una progressió imparable als darrers anys: a les últimes 7 temporades ha
millorat la classificació de l’any anterior, i aquest any ha
obtingut 37 punts a la primera volta i 39 a la segona. I
no només això. També ha estat prop de set mesos sense
perdre cap partit, a banda de ser l’equip menys golejat
i el que menys partits ha perdut de tota la temporada.

El president de l’entitat, Enric Barrull, va declarar que,
més enllà de la fita de l’ascens d’aquesta temporada, “el
que més il•lusió m’ha fet ha estat veure les grades plenes
de nens seguint el partit i com s’ha fet una pinya magnífica”.
D’altra banda, el regidor d’esports de l’Ajuntament de
Matadepera, Quico Sala, va assegurar sentir-se “molt
content i orgullós no només del magnífic resultat sinó
també del comportament de tècnics, jugadors i afició”.

L’equip Aleví A, campió
Els jugadors i tècnics celebren la victòria al final del partit

@MTV
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NOU ÈXIT EN LA SEVA VUITENA EDICIÓ

El Torneig Hockey Solidari
recapta 45.000 euros
La participació va ser massiva: fins a 800 inscrits a l’hoquei, 116 al pàdel, 100 a la
pedalada, 97 a la cursa i caminada, 50 al tennis, o 12 al golf, entre d’altres.
La vuitena edició del Festival de Hockey Solidari va tornar a ser tot un èxit: 45.000 euros
recaptats i més de 1.200 participants a totes
les activitats que es van organitzar a les instal•lacions de
l’Atlètic de Terrassa i al Camp de Golf Municipal entre
els passats 10 i 11 de juny. El recaptat supera en 10.000
el de l’any passat que serà invertit en entitats i ONG’s
de l’àmbit de la comarca.

Acte institucional del Torneig Hockey Solidari

@Cedida

El Prebenjamí A, i l’Aleví
A, dos dels equips del CF
Matadepera es van proclamar campions de lliga. Els primers
ho van fer una jornada abans de
donar per finalitzada la temporada,
pertanyent a la lliga de Futbol 7 en
el grup 44. El conjunt dirigit per
Xavi Martí i Arnau Guitart ha sumat
64 punts amb un balanç de 21 partits guanyats, 1 empat i 2 perduts;
ha marcat 139 gols i n’ha rebut 34.
D’altra banda, l’Aleví A també s’ha
proclamat campió de Lliga de Futbol 7 en el grup 42. El conjunt dirigit per Jaume Dinarès ha sumat 87
punts amb un balanç de 29 partits
guanyats, cap empat i només 1 perdut; ha marcat 293 gols i n’ha rebut
23.

La pluja de primera hora del matí no va apagar les ganes de tirar endavant la jornada. En aquesta ocasió,
amb els benjamins, les mamis i el hockey plus com a
novetats destacades a la prova d’aquest esport. En les
diferents categories la participació va ser molt gran,
essent l’hoquei (800 inscrits) la més destacada. Però
també hi va haver gent a pàdel (116 inscrits), pedalada
(100), cursa i caminada (97), tennis (50), golf (12) i
fitness (12).
L’acte central va tenir lloc l’11 de juny, amb la presentació dels projectes als que aniran els diners recaptats.
No hi van faltar els parlaments de les autoritats així
com una actuació de bastoners. I al llarg del dia hi va
també haver actuacions del Mag Lini, una exhibició de
Bike Trial, els Terrassahoppers i el Pilar dels Minyons
de Terrassa.

L’Handbol Veterans
Matadepera, campions
El Club Handbol Veterans
de Matadepera es va proclamar el passat 4 de juny
campió de la Lliga Catalana Màsters
Masculina, al guanyar per un ajustat
20 a 19 al Handbol Sant Quirze. La
final va tenir lloc al pavelló de Matadepera a partir de les 7 de la tarda i
va comptar amb la presència de l’Alcaldessa de Matadepera i el regidor
d’esports Quico Sala.
Malgrat aquest ajustat resultat, el
Matadepera va anar sempre per davant en el marcador i en tot el partit
va ser clarament superior al Sant
Quirze, a qui va arribar a avantatjar
6 gols a falta de 10 minuts pel final.
L’Handbol Sant Quirze va arribar a
la final com el segon millor equip de
la fase regular i després d’haver eliminat en semifinals al Sant Cugat.
El Club Handbol Veterans de Matadepera per altra banda, va quedar
vuitè a la Copa d’Europa disputada
a Croàcia.

CAMPIÓ DE CATALUNYA DE TERCERA CATALANA

El CH Matadepera celebra el títol

El CB Matadepera, campió

XVI Torneig Solidari
d’Oncolliga

El Club Bàsquet Matadepera es proclama guanyador de la lliga en vèncer el CB Tona.
El Club Bàsquet Matadepera es va proclamar
aquest passat diumenge a Tremp Campió de
Catalunya de Tercera Catalana. D’aquesta manera, l’equip local arrodoneix una temporada perfecte, ja
que aquest títol s’afegeix als dos més aconseguits aquest
any: el fet de ser campions de lliga i el millor equip ofensiu
de tota la categoria.
En quarts de final, l’equip local va guanyar contra el Camping Bianya Roser B per 74 a 65 a l’anada i van empatar
a 68 punts a la tornada. Aquest passat cap de setmana ha
tingut lloc la final a quatre que s’ha disputat a Tremp. El
Club Bàsquet Matadepera va vèncer el Muralla Òptica
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CB Blanes per 83 a 70. I contra el CB Tona també va
tornar a guanyar 94 a 81, proclamant-se així campió de
Catalunya de Tercera Categoria Masculina.

EL CB Matadepera celebra el títol

@Cedida

@Cedida

@Cedida

El Camp de Golf Municipal de Matadepera va
acollir el Torneig Solidari
Oncolliga. La quantitat recaptada a
través de les inscripcions dels participants va ser de 557,50 euros,
i cal sumar 600 euros més de les
aportacions voluntàries de la fila 0.
Aquesta suma es destinarà a programes d’Oncolliga Terrassa per donar
suport a les persones amb càncer i
a les seves famílies. Pel que fa a la
classificació per handicap inferior,
en categoria masculina els primer
classificat va ser Juan Pérez Álva-

rez. Miguel E. Pérez, que va encapçalar la classificació de la categoria
handicap superior masculí, i Luigina
de Gasperi en handicap superior
femení. Manel Tàpia es va endur
el premi especial a la millor aproximació al forat 7, després de diexar
la bola a 3,95 metres del forat. Al
finalitzar el torneig, l’Alcaldessa de
Matadepera, Mireia Solsona, va ser
l’encarregada de lliurar els trofeus a
les guanyadores i guanyadors.

L’alcaldessa, al lliurament de premis

@Cedida

Diversos pòdiums pel Club
Patí Matadepera
Al Trofeu Tiana es van
assolir dos pòdiums en la
categoria Mini B: Ruth
Burgos (primera classificada) i Abril
Bella (3ª classificada). Dins la segona fase d’Interclubs hi va haver
dos pòdiums que van permetre a
les guanyadores classificar-se per a
la semifinal d’intercomarcal. Va ser
en Certificat, on Emma Cervelló va
obtenir la segona posició i Maria Lacruz la tercera. Al Trofeu Masquefa,
la collita va ser especialment gratificant: sis pòdiums: Ruth Burgos i
Abril Bella (2ª i 3ª posicions respectivament en preiniciació); Maria Domínguez (3ª en iniciació C), Claudia
Martorell (2a en Iniciació B1), Martina Campàs (1ª en Certificat 1), i
Emma Cervelló (2ª en Certificat).
L’última competició va ser el Trofeu
Sta. Eulàlia de Ronçana. Es van obtenir 7 pòdiums: Paula Lavado (1ª
en Iniciació E), Carla de Pablo (2ª
en Iniciació E); Cristina Belda (2º en
Iniciació B1); Alba Mercader (2ª en
iniciació B); Emma Cervelló (1ª en
Certificat), Ona Gordún (2ª en Aleví) i Abril Riba (2ª en Cadet B).

Jan Margarit, més ràpid que el
cremallera de Núria

E

l jove atleta matadeperenc
Jan Margarit ha tornat a fer
una altra gesta. Aquest cop va
córrer els 7’5 quilòmetres que separen el Santuari de Núria a Queralbs,
i fer-ho més ràpid que el cremallera. Margarit va participar també
a la Transvulcania el mes de maig.
Va fer quart de la general en el KM.
Vertical i va ser tercer de la general
a la mitja marató.

Homenatge al jugador de
l’Espanyol Josep Parra

L

a Penya Pericos de Matadepera va organitzar el 19 de juny
al Camp de Futbol Municipal
un partit d’homenatge a qui va ser el
president honorari del club, el jugador Josep Parra, mort el passat febrer. Hi va assistir l’Alcaldessa Mireia Solsona, el regidor Quico Sala, un
conseller del RCD Espanyol, el president de la Federació de Penyes de
Pericos, i el vicepresident de la Penya Pericos de Matadepera, a banda
de la vídua, fills i néts del jugador.
El partit va enfrontar la Penya Pericos amb el Matadepera.
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Programació

Estiu 2016

DILLUNS

La Biblioteca farà l’horari habitual aquest mes
de juliol, amb l’excepció del 30 de juliol, que romandrà tancada.
Novetats infantils
Durant tot el mes de juliol la Biblioteca exposarà a l’entrada els nous contes infantils per emportar en préstec
perquè els petits no perdin l’hàbit de la lectura durant les
vacances d’estiu.
Anar de vacances amb un llibre a la maleta
Després de l’èxit que ha tingut la recent campanya “Lots
sorpresa”, la Biblioteca Àngel Guimerà oferirà també
aquest mes de juliol els lots temàtics sorpresa per emportar en préstec.
Cada lot conté una novel·la i una pel·lícula, que aniran
embolicats dins d’una bossa obsequi i un petit regal. Estan agrupats per temàtiques com per exemple: romàntic,
policíac, de bon rotllo, etc.

Novetats cinematogràfiques
El juliol arriba carregat de noves pel·lícules a la Biblioteca
de tots els gèneres. Concretament, s’hi podrà trobar:
Diez negritos (Intriga), Perfect Blue (Animació-Terror),
Envuelto en la sombra (Cinema negre), Irrational man
(Comèdia), Amama (Drama), La Envidiosa (Drama), Sicario (Acció), El Puente de los espías (Intriga), Vorágine
(Cinema negre), Speed racer (Ciència-ficció), Star wars
VII. El despertar de la fuerza (Ciència-ficció), Star wars
IV. Una nueva esperanza (Ciència-ficció), Star wars V. El
imperio contraataca (Ciència-ficció), Star wars III. La
venganza de los Sith (Ciència-ficció), Star wars II. Ataque de los clones (Ciència-ficció), Star wars I. Amenaza
fantasma (Ciència-ficció), Cenizas de amor (Drama), Romeo y Julieta (Drama), Porco Rosso (Animació-Fantàstic), Wayward Pines (Sèrie TV), Olive Kitteridge (Sèrie
TV), El Nuevo exótico Hotel Marigold, (Comèdia), La
Mecánica del corazón (Animació-Fantàstic), Ritmo loco
(Musical),The Knick. 1ª Temporada (Sèrie TV), El Puente de Waterloo (Drama), I, como Ícaro (Intriga), La Familia Bélier (Comèdia), The Affair. 1ª Temporada (Sèrie
TV), i Sherlock. 1ª, 2ª i 3ª Temporada (Sèrie TV).

El llibre infantil del mes per Gemma Serra Burguès
WBowers, Jenny.
Petit arbre.
Barcelona: Brúixola, 2015.
Petit arbre narra els canvis i novetats que arriben amb
el pas de les estacions de l’any al voltant de la vida d’un
arbre.Tot comença quan encara és una petita llavor que
espera pacientment que acabi l’hivern. A poc a poc anirà
creixent en sintonia amb totes les plantes, flors i animals
que l’envolten.

En aquest àlbum la il·lustradora Jenny Bowers aconsegueix mostrar de manera acurada i amb precisió el pas
del temps a la natura mitjançant un important desplegament de tonalitats i colors diversos. Els petits detalls que
farceixen l’obra i les solapes que cal aixecar per descobrir-los l’acaben d’arrodonir.
Edat orientativa: a partir de 4 anys.
Si teniu ganes de llegir-lo el podeu trobar a la Biblioteca
Àngel Guimerà.

Grüß Gott, Mariapfarr
Costelles a la graella, una caminada culinària a 1.685 metres d’alçada al Lungau,
no ho podeu deixar passar. Aquest estiu ho
tastarem!!!

DIMARTS
				
00.00-07.00 Grans èxits de tots els temps
07.00-09.00 Grans èxits + novetats
09.00-09.05 Agenda de Matadepera
Un recull de les activitats del dia al poble
09.05-12.00 Grans èxits + novetats
12.00-12.05 Agenda de Matadepera
Un recull de les activitats del dia al poble
12.05-15.00 Grans èxits + novetats
15.00-15.05 Agenda de Matadepera
Un recull de les activitats del dia al poble
15.05-18.00 Grans èxits + novetats
18.00-18.05 Agenda de Matadepera 		
Un recull de les activitats del dia al poble
18.05-20.00 Grans èxits + novetats
20.00-21.00 Per no dir res - Estiu		
Magazine musical estiuenc
Marc Flaix		
21.00-22.00 A les portes de Troia
Divulgació històrica
Albert Sánchez, Oliver Vergés,
Alberto Reche		
22.00-00.00 Grans èxits + novetats
DIMECRES
				
00.00-07.00 Grans èxits de tots els temps
07.00-09.00 Grans èxits + novetats
09.00-09.05 Agenda de Matadepera
Un recull de les activitats del dia al poble
09.05-12.00 Grans èxits + novetats
12.00-12.05 Agenda de Matadepera
Un recull de les activitats del dia al poble
12.05-15.00 Grans èxits + novetats
15.00-15.05 Agenda de Matadepera
Un recull de les activitats del dia al poble
15.05-18.00 Grans èxits + novetats
18.00-18.05 Agenda de Matadepera 		
Un recull de les activitats del dia al poble
18.05-20.00 Grans èxits + novetats
20.00-21.00 On the road Esmolat Rock
Un repàs als concerts de l’Esmolat’16
Xavi Almirall 		
21.00-22.00 El projector
Magazine cinematogràfic		
Xavi Portillo 		
22.00-00.00 Grans èxits + novetats

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

Grans èxits de tots els temps
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Un recull de les activitats del dia al poble
15.05-18.00 Grans èxits + novetats
18.00-18.05 Agenda de Matadepera
Un recull de les activitats del dia al poble
18.05-20.00 Grans èxits + novetats
20.00-21.00 Matadepera Notícies
Informatiu Local 		
Albert Beorlegui		
21.00-22.00 Gran Auditori 		
Un gran concert de música clàssica
Maria Glòria Farrés, Albert Beorlegui
22.00-00.00 Grans èxits + novetats
				
				
DIVENDRES

00.00-07.00 Grans èxits de tots els temps
07.00-09.00 Grans èxits + novetats
09.00-09.05 Agenda de Matadepera
Un recull de les activitats del dia al poble
09.05-12.00 Grans èxits + novetats
12.00-12.05 Agenda de Matadepera
Un recull de les activitats del dia al poble
12.05-15.00 Grans èxits + novetats
15.00-15.05 Agenda de Matadepera
Un recull de les activitats del dia al poble
15.05-18.00 Grans èxits + novetats
18.00-18.05 Agenda de Matadepera
Un recull de les activitats del dia al poble
18.05--00.00 Grans èxits + novetats
				
DISSABTE
		
				
00.00-07.00 Grans èxits de tots els temps
07.00-00.00 Grans èxits + novetats
DIUMENGE
00.00-07.00 Grans èxits de tots els temps
07.00-00.00 Grans èxits + novetats

Els vídeos destacats
www.matadepera.cat | www.youtube.com/matadeperatv

Diuen que un cop a l’any s’ha d’anar en algun lloc on
mai heu estat!!!Us animeu?

Homenatge als esportistes matadeperencs

Oci i comunicació

La Biblioteca Àngel Guimerà ofereix noves pel·lícules aquest mes de juliol, i segueix amb la campanya ‘Lots sorpresa’ després de l’èxit rotund.

DIJOUS
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L’estiu a la Biblioteca

Matadepera Ràdio 107.1 FM
www.matadeperaradio.com
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NOVES ACTIVITATS COINCIDINT AMB L’INICI DE L’ESTIU

00.00-07.00 Grans èxits de tots els temps
07.00-09.00 Grans èxits + novetats
09.00-09.05 Agenda de Matadepera
Un recull de les activitats del dia al poble
09.05-12.00 Grans èxits + novetats
12.00-12.05 Agenda de Matadepera
Un recull de les activitats del dia al poble
12.05-15.00 Grans èxits + novetats
15.00-15.05 Agenda de Matadepera
Un recull de les activitats del dia al poble
15.05-18.00 Grans èxits + novetats
18.00-18.05 Agenda de Matadepera
Un recull de les activitats del dia al poble
18.05-20.05 Grans èxits + novetats
20.00-22.00 Radioteatre a Matadepera Ràdio
Les millors obres de radioteatre emeses
a la temporada		
22.30-00.00 Grans èxits + novetats
				

Ascens del CF Matadepera

Bon estiu a tothom!!

Una altra de les imatges que es poden veure aquests dies a Mariapfarr.

Espectacle amb bombolles gegants

Presentació Festival
Internacional

Festa de l’energia a la
Plaça de cal Baldiró

Concert Clau de Sol

©Arxiu

EDI... OTESES
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ENTREVISTA
Jordi Carrera
per Pep Tormos

Currículum
Nascut al 1982, amb 34 anys li arriba la primera oportunitat de disputar uns Jocs Olímpics. Tota la
seva carrera esportiva es va desenvolupar al Club Egara fins al 2010, quan decideix fitxar per l’Atlètic Terrassa, arribant a ser el capità de tots dos equips. Ha guanyat dues lligues i tres copes del Rei, i
també pot dir que va passar un any a Austràlia jugant a hoquei com a professional. Ha disputat competicions com el Mundial d’hoquei sala, l’Europeu d’hoquei sala, el Champions Trophy, l’Europeu
d’hoquei herba, o la World league. Va estudiar Enginyeria Industrial a la UPC de Terrassa i posteriorment va cursar un màster a la UOC de Projectes i Acció Humanitària. Va muntar el seu propi
negoci, important una marca d’hoquei d’Austràlia i obrint botigues a Terrassa, Madrid, i online.

Amb quines expectatives afronteu els
Jocs de Río?
Hem de saber on som, i el rànquing que tenim.
És cert que el format d’aquest any ens beneficia. Abans eren dos grups i jugava el primer
contra el segon, eren directament semifinals,
i ara hi ha quarts de final amb els 4 primers
de cada grup, amb eliminatòries. Això fa que
tinguem moltes més opcions de poder plantar-nos a unes semifinals, i són partits a cara o
creu, que si som competitius, tenim equip per
donar la sorpresa.

Gaseta de Matadepera Juliol 2016
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Entrevista

Sou un equip força renovat. Podeu acusar la falta d’experiència?
Jo mateix no sé què són nuns jocs. Hi ha molt
bon grup, bon ambient. Sí que falta experiència, però es pot donar la sorpresa. L’equip
no és tan jove, però sí renovat. Penso que ens
podem beneficiar de la il·lusió i les ganes que
tenim.

©Miquel Badia

El jugador de l’Atlètic, Jordi Carrera, espera fer un bon paper a Río

“És cert que ens falta
experiència, però podem
donar la sorpresa”
Després de passar tot el mes de juny concentrat amb la selecció espanyola entre Madrid i València per encarar la cita
esportiva per excel·lència, Carrera atén la Gaseta de Matadepera per explicar com afronta els Jocs Olímpics abans de
marxar cap a Río de Janeiro.

Us ha tocat un grup que no és dels més
complicats. Eviteu trobar-vos amb Alemanya i Holanda des de bon principi. És
positiu?
Al final, si entrem a quarts, ens els trobarem
segur. Tenim Austràlia, Bèlgica i Gran Bretanya al grup, que són seleccions que porten
preparant-se molt temps i estaran lluitant per
aconseguir medalla. Aspirem a guanyar Nova
Zelanda i Brasil i puntuar en els altres partits
de grup.
D’entrada, abans de començar, us marqueu un objectiu clar?
Volem anar pas a pas, però l’objectiu número
u és col·lar-nos a quarts per disputar eliminatòria contra un rival de l’altre grup. Volem
aconseguir una bona preparació per arribar
allà en el millor moment de forma.
Pràcticament no heu tingut vacances.
Va ser acabar la temporada de clubs i ja
vau començarles concentracions amb la
selecció. No necessiteu desconnectar de
l’hoquei?
Durant la lliga hi havia caps de setmana lliures
pel mig, i no ajuda, perquè després d’una forta
càrrega física el millor és poder descansar.
El nostre descans ha estat més curt, de només

una setmana, però és el que tenim.
El llistó que es va marcar el 2008 amb la
medalla de plata és un punt de partida
molt elevat. Us afegeix pressió a l’hora
d’afrontar aquests Jocs?
Pressió no, ens afegeix il·lusió, perquè sabem
que Espanya pot aconseguir un resultat així.
En aquella època hi havia molt més pressupost
i es podien jugar més competicions internacionals per preparar-los. La selecció espanyola és
d’alts i baixos, i si som capaços de motivar-nos
i ser competitius serem capaços del millor.
Són els teus primers Jocs Olímpics. A nivell personal com els afrontes?
Realment és un somni fet realitat des que de
petit veia les Olimpíades des de la televisió.
L’objectiu és treballar al màxim per donar el
millor de mi mateix, estar al 100% centrat en
l’hoquei.
Un any olímpic, com ha estat el 2016, es
prepara diferent respecte una temporada
que no ho és?
Si estàs en règim de selecció i de club ja tens
una exigència a nivell d’hàbits alimentaris.
Amb la preparació olímpica, es fan molts més
entrenaments, més concentracions, i això
t’obliga a estar sempre en un bon moment de
forma. També t’obliga a gestionar la vida personal, com deixar de treballar en un moment
puntual, a reduir la jornada, per poder anar al
gimnàs i també descansar.
En un esport com l’hoquei, el fet de disputar uns Jocs Olímpics és la recompensa a tot el treball i sacrifici que hi ha al
darrere?
No tothom s’ho pot compaginar. Pots arribar
en un bon moment de forma, però potser els
estudis o la feina no t’ho permeten. Hi va haver un moment que vaig prioritzar l’hoquei i
em van suspendre totes les assignatures a la
universitat, i quan em vaig centrar en la universitat vaig haver de deixar l’hoquei de banda.
Hi ha amics que queden per sortir, que fan viatges, que treballen o estudien, i nosaltres ara
mateix no podem, però l’oportunitat de poder
disputar uns Jocs Olímpics compensa tots els
sacrificis que fem.

es

El tuit del m

MOTS ENCREUATS Nº 220 per Ignasi Pons
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Horitzontals

Verticals

1. Abans s’especialitzava en operística,
però amb el canvi es dedica a la reprografia. 2.Punta gens punxeguda amb
la que fem una anotació. Si està brut
és millor rentar-lo a casa. 3.És tan lent
que ni acaba. Organisme molt conegut
i una mica collonut. Principi rutilant.
4.Quina penya més esbojarrada! Mala
dona que no dóna el perfil. 5.Fa fred.
Són èpiques. Mal creat. 6.Bona o dolenta, disposició amb la que enfrontem
alguna cosa.Tipus d’empresa que no ha
d’anar al metge. 7.Crani que no nega.
Juntes fan riure. Dóna fe. Angle recte.
8.Aguantem mig ciri. La parra feta un
nyap dirà la seva. 9.Entoni notes musicals tot venint de l’orient. L’Epi ho era.
10.Coartéssim sense escrúpols als qui
acaben en l’aïllament social.

1.Absurda acció fecal que a l’estiu encara és més absurda. 2.Anglosaxona
habitual en el tennis i en el golf. Brams
que destrossen el Crist. 3.Que te la facin
resulta molt molest. Una parella que fan
pintura. 4.Inicien insidioses incursions
instintivament. Dóna molt gust al caldo quan no està negociant propietats.
Títol d’alta dignitat a Gran Bretanya
una mica aclaparador. 5.Sempre Tenim
l’Obligació de Parar. Estripa la carta i
tapa’t les orelles que això petarà fort.
6.Una de moltes. Dóna nàusees. Pell
animal adobada amb la que sovint caminem. Centúria. 7.Nom de persona que
de dura no en té res. Tres dins d’un calaix. 8.Un parell que ens surten de gorra.
Petit tram d’aminoàcid. Part de rincocèfals que no s’ajusta a la realitat. 9.Riades sortides de mare que arriben gairebé
al metre. Fase de la son que fa avançar
l’embarcació. 10.Com que abans hi havia riades, faré que el mur no ens caigui
al damunt.
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