Temes destacats del mes
PÀGINA 4

PÀGINA 4

PÀGINA 8

PÀGINA 9

El 20 de desembre, uns 6.800 matadeperencs podran acostar-se al Pavelló
per tercera vegada aquesta any per
exercir el seu dret a vot i escollir el nou
Congrés dels Diputats i el nou Senat.

Les entitats i els clubs esportius de
Matadepera tornen a organitzar algunes activitats per recollir fons per a La
Marató de TV3, que es dedicarà a la
lluita contra la diabetis i l’obesitat.

Últims dies d’obres al carrer Rellinars.

L’Escola Ginesta incorpora un nou
mètode per promoure l’aprenentatge
de la llengua anglesa. El Mètode Artigal, consisteix en què els nens aprenguin l’idioma, tot explicant contes.

Els Amics del Pessebre fan una crida
a tots els matadeperencs que estiguin
interessats en el món dels diorames
per formar part de la seva entitat i participar en la construcció del pessebre.
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Un mestre explica un conte als seus alumnes. ©MB

PÀGINA 12

El pressupost del 2016 supera els 11,8
milions d’€uros. Entre les inversions
més destacades, l’inici de les obres del
Camp d’Hoquei i l’ampliació de la caserna de la Policia Local i el Cementiri.

Últims retocs i treballs al nou carrer
Rellinars, que s’estrenarà aquest desembre després d’uns mesos d’obres.
Durant aquest temps, els operaris han
treballat en la urbanització del vial.

Tercera cita amb les
urnes d’aquest 2015

Aprendre anglès
tot parlant

Contra l’obesitat i
la diabetis

Matadepera ja té
pressupost municipal

El 20-D, nova cita amb les urnes.

©MB

©MB

Els pessebristes
busquen nous amics

Entrevista al pianista
Albert Flotats

Aquest mes es reobre
el carrer Rellinars

El pianista matadeperenc Albert Floacaba d’impulsar la Fundació Música
Solidària, amb la qual pretén difondre
la música clàssica, mitjançant concerts
solidaris.
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“S’apaguen les llums del CineClub que, com
cada diumenge, plogui o nevi, fan cinema a
Matadepera. Què passarà avui?”
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ENDEVINA QUI VE A SOPAR

TEMA DEL MES

Desembre nadalenc
Les festes de Nadal arriben al poble amb una àmplia llista d’activitats,
entre les quals destaquen les cantades de nadales per part de les corals
del poble, així com l’encesa de llums decoratius dels arbres de Nadal,
la instal·lació del Pessebre o l’arribada del Patge Reial i el seu seguici
per recollir les cartes de tots els infants.

Una de les instantànies nadalenques captades durant les festes de Nadal de l’any passat. 			

©Miquel Badia

El mes de desembre estarà
protagonitzat pels nombrosos
actes que s’organitzaran entorn a les festes nadalenques. El tret
de sortida es donarà el divendres 11
de desembre amb l’encesa de llums
dels arbres de Nadal i la cantada de
nadales, per part de la Coral Endavant del Voluntariat i alguns grups de
cant de l’Escola Municipal de Música
Frederic Mompou. A partir d’aquesta data, s’aniran succeint nombroses
convocatòries musicals (per part de
l’Agrupació Coral, la Coral Clau de
Sol i el Cor de Noies de Matadepera),

així com d’altres de festives molt esperades, com és l’arribada del Patge
Reial, que passarà a recollir les cartes
dels infants, el dia 20 de desembre, al
Casal de Cultura; la mateixa data que
Xarxa Matadepera oferirà un espectacle infantil sobre els Pastorets. I el dia
23 ja es podrà visitar el diorama que
han estat elaborant els Amics del Pessebre que, per segon any consecutiu,
s’ubicarà a l’interior d’una caravana,
que se situarà al costat de l’Església.
El dia 24, com pauta la tradició, es celebrarà la Missa del Gall a l’Església
Parroquial.
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Opinió

Tot està per fer
i tot és possible
Aquest mes tanquem un any durant el qual han passat moltes
coses en clau de país. D’entrada,
comptant el proper 20 de desembre, els electors haurem estat cridats a les urnes en tres ocasions
diferents en un mateix any: per
decidir els nostres representants
municipals, per escollir els parlamentaris i, ara, per votar qui integrarà el Congrés i el Senat, tot i
l’ambient tens que es respira entre
el govern central i l’autonòmic.
S’acaba l’any amb un mapa polític ben diferent al que el va començar, formacions que desapareixen,
d’altres que neixen de la suma
d’interessos comuns i noves sigles
que caldrà anar situant, a mesura
que es vagin coneixent les filosofies i ideologies de fons. Un nou
escenari que requereix un ciutadà
encara més implicat i coneixedor
del fet i el fer polític.
Aquest any deixem enrere molts
canvis i moltes mobilitzacions ciutadanes que han canviat el rumb
de la història del país per encarar
un 2016 on, tal i com versava el
poeta, tot està per fer i tot és possible.
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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
Biblioteca Àngel Guimerà
93 730 01 92
Dl, dm, dc, dv i ds: de 10h a 13h
Dl-dv: de 16:30h a 20:30h
Bombers
112 / 93 730 00 18
Bar del Casal de la Gent Gran 93 730 03 44
Cementiri Municipal
Octubre-abril, de 9 a 18h. Maig-setembre, de 9 a 19h
CAP Matadepera
93 787 10 55
De 8h a 20h. El CAP no tanca al migdia
Correus
93 730 05 75
Deixalleria de Matadepera
902 464 465
Avinguda Rocafort, 2 (al costat de la riera)
Abril a setembre
Dl-dv: de 10h a 13h i de 16h a 19h
Ds: de 10h a 15h. Dg: de 10h a 14h
Octubre a març
Dl-dv: de 10h a 13h i de 15:30h a 18:30h
Ds: de 10h a 15h. Dg: de 10h a 14h
Recollida de voluminosos
902 464 465
Escola de Música
93 730 02 52
Escola Ginesta - Primària
93 787 00 68
Escola Ginesta - Infantil
93 787 11 11
Escola Joan Torredemer
93 787 06 94
Escola Bressol Ralet-Ralet
93 730 18 96
Farmàcia Brugueras
93 787 00 01
Farmàcia Ballbè
93 730 17 20
Institut Matadepera
93 787 16 14
La Mola
93 743 54 54
Matadepera Ràdio
93 730 00 00
www.matadeperaradio.cat
Matadepera Televisió
93 730 16 49
www.matadeperatv.cat
Parc Natural
93 831 73 00
Centre d’Informació del Coll d’Estenalles
Ctra. BV-1221 de Terrassa a Talamanca km 14,8
Parròquia de Sant Joan
93 787 01 08
Missa
Feiners (excepte dijous), ds i vigilies de festius: 19:30h
Dg i festes de precepte: 9h, 12h i 20h
Missa a la Residència Sagrada Família
Feiners: 9:30h / Dg: 10:30h
Horaris de despatx parroquial
Dl i dc: de 20h a 21h
Pavelló Municipal
93 730 06 94
Piscines Municipals
93 730 16 15
Camp de Futbol Municipal
93 730 10 33
Camp de Golf Municipal
93 730 05 16
Policia Municipal
092 / 93 787 01 35
Punt Jove
93 787 02 58
www.matadeperajove.cat
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

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

La Gaseta de Matadepera publicarà les cartes que els lectors ens facin arribar a la redacció
del carrer Pere Aldavert, 4; 08230Matadepera, 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
Qui insulta, perd
Entenc perfectament el grau de
frustració dels senyors del PP
després de copsar que la formació que governa Espanya amb
majoria absoluta és residual a
Catalunya. Ho entenc sobretot
perquè després d’obstaculitzar
el vot a desenes de milers de catalans a l’exterior, de manipular
comunicats oficials d’institucions europees en plena campanya electoral i de posar paperetes del seu partit als sobres de
les meses electorals per veure si
rascaven algun vot nul, han vist
que avui al Parlament de Catalunya hi ha majoria absoluta a
favor de la independència.
No puc entendre, en canvi, el
nivell d’insults i menyspreu a
la darrera Gaseta per part dels
seus representants al poble. La
baixesa moral que destil·len
em porta a pensar que formem
part de realitats profundament
oposades i que malauradament
romanen ancorats en les més
obscures èpoques que han estat
ja feliçment superades.
Xavi Casajuana i Costa
Cap on anem?
En l’actualitat, pràcticament
no hi ha cap constitució del
món que reconegui el dret de
secessió d’una part del territori d’un Estat. Existeix, però, la
particularitat del Regne Unit i
el Canadà que ofereixen una via
pactada. Si a Escòcia hagués
sortit el “Sí”, malgrat la legalitat del procés, ¿romandrien a
la UE o se’ls hi hauria allargat?
Almenys sabem que seguirien
sent ciutadans europeus, que
el seu deute potser seria més
difícil de cobrar si no els reconeixen com a Estat; per contra,
el temor a crear precedents cap
a altres regions separatistes si
l’hi posen massa fàcil. No ho
sabem, crec que no ho saben ni
ells, però és complex.
El que tinc clar és que si a
Catalunya fem una declaració unilateral d’independència,
ho tindrem més difícil. No ens
posaran una catifa per entrar
directes. Tampoc serà el primer
cop que passa; el camí fins ara
conegut, és que per poder signar
Tractats Europeus (CE, etc.) i
Internacionals, no n’hi ha prou
amb ser un Estat com Somalilàndia, resulta que hem de ser
un Estat reconegut per l’ONU
(193 països). Primer ens ha
d’acceptar el seu Consell de Seguretat que són cinc països permanents, i només que un d’ells
ens ho tombi, no tira endavant.
Són Xina, EUA, França, Federació Russa i Regne Unit. Després, superada la primera prova,
anirem a l’Assemblea de l’ONU,
on haurem de tenir el suport de
129 països (2/3 parts).
L’ONU té força sagrat, per sobre dels diners, un element bàsic
del Dret Internacional que és el
principi d’integritat territorial.
Això ens perjudica. Però també

contemplen el principi de lliure
determinació dels pobles, que
ho apliquen on hi ha violació
dels drets humans i en pobles
conquistats (el Sudan del Sud,
l’antic bloc soviètic, etc.). Si
l’ONU ens anul·la, només ens
queda l’opció del Tribunal de
La Haia, tal com ha apuntat
l’Oriol Junqueras. Com Kosovo,
que s’independitza, hi va haver
d’acudir, els hi van donar la raó,
però encara no estan plenament
reconeguts per l’ONU. Per desgràcia, La Haia és limitada per
regular la creació dels Estats.
Amb els EUA? No tenen conflictes de secessió, però sobre
els pocs que han tingut, sobretot
amb Texas, la Casa Blanca ha
respost (l’últim cop el 2012),
que “els fundadors de la Constitució no van establir un dret
a anar-se’n. I que la unió dels
Estats es perpetua”. Amb els
xinesos? Amb els problemes que
tenen amb Taiwan, Hong Kong,
Tibet. En mans dels francesos?
Els hi explicarem que hem fet
tres manifestacions, un Estatut
segat, malgrat la participació
total del 48,8% (els altres es
van quedar a casa), que parlem
català, que hem estat envaïts i
que tenim una història i un dèficit fiscal important… Però cap
on anem?
Joan Riba Genescà
El negoci de la crisi
financera
Abans de la crisi financera de
2009 a Espanya hi havia 45
caixes d’estalvi. Avui n’hi ha
dues: la Caixa Ontinyent i la
Caixa Pollença. Les altres 43
han desaparegut o s’han convertit en bancs. S’han injectat
diners a 34 caixes i 2 bancs. En
total 61.495 milions d’euros
(M€), que representa un 30,7%
del PIB de Catalunya, del quals,
53.553 M€ els ha posat l’estat,
o sigui, tots nosaltres. A diferencia del que ha passat a altres
països i en contra del que varen
dir en el seu dia els ministres
d’economia, en aquest negoci
hi estem perdent bous i esquelles: fins a data d’avui hem recuperat 2.666 M€, hem perdut
i ja son irrecuperables 25.807
M€ i queden pendents de veure
com acaba 25.080 M€. A títol
d’exemple, el Banc de València
ens ha costat 5.498 M€ i es va
vendre per 1€, Catalunya Caixa
ens ha costat 12.052 M€ i de
la seva venda al BBVA n’hem
recuperat 782 M€ i així successivament.
La cloenda humiliant d’aquest
negoci ha estat que la majoria de directius i responsables
d’aquestes entitats mal gestionades han marxat tranquil·lament a casa seva sense passar
comptes amb ningú i amb una
indemnització de milions d’euros, lògicament pagada per tots
nosaltres.
I mentre tot això passava, els
ciutadans d’aquest país està-

vem ocupats mirant partits de
futbol i discutint sobre quin jugador la toca millor.
Només m’agradaria saber que
els hi direm als nostres fills i
als nostres nets quant tinguin
que pagar la factura d’aquest
desastre i ens demanin explicacions.
Esteve Riba Genescà
Un emprenyat
En aquestes eleccions, i també
setmanes abans, alguns partits
ens han demostrat que solament
els interessa el poder, deixant de
banda els principis democràtics
i carregant amb insults i mala
fe, amb mentides i promeses
que mai compliran. En resum,
cap respecte pel nostre país i
els ciutadans catalans.
Aquest odi i l’afany de poder
ens el demostra contínuament
el partit de Ciutadans, amb el
senyor Rivera, que aspira a ser
president d’Espanya i que voldria ja unes altres eleccions per
fer fora al senyor Mas i posar
a la presidència de la Generalitat a la senyora Arrimadas, que
només obre la boca per cridar
contra els que han votat a Junts
pel Sí. I si això succeís, tindrien
doble presidència i tindrien la
paella pel mànec per fer i desfer, encara més, tot el que ara
tenim. Jo espero que no passi,
almenys aquí a casa, i la senyora Arrimadas pugui anar a
cuidar-se els seus i deixar-nos
tranquils a nosaltres, que ja en
tenim prou d’arribistes i gent de
mala fe.
M’agradaria que recordéssiu
que el govern d’UCD, amb el
senyor Adolfdo Suárez, va procurar sempre afavorir el desenvolupament de Catalunya. Recordeu també altres presidents,
com el mateix senyor Aznar, que
encara que... amb ell també estàvem millor que no pas ara. El
PP dels senyors Albiol i Rajoy
cada dia demostren qui són i
com són, perquè no poden amagar els seus principis franquistes, fregant-nos contínuament
la Constitució per la cara i negant-nos tots els projectes que
podrien donar-nos per millorar
la nostra economia i, en conseqüència, també la d’Espanya.
Estan matant la gallina dels ous
d’or, com és i ha sigut sempre
Catalunya. Espero que la història pugui un dia parlar d’aquest
govern centralista i antidemocràtic que ens ha tocat viure, i
que arriba a ser tan bord que ha
ordenat als consolats que tenen
a l’estranger que es carreguessin el vot per correu. Per tant,
molts catalans, uns 200.000
aproximadament, que treballen
fora del país, no han pogut votar. I això no té nom. I és per
això, i per moltes altres situacions patides per la seva mala fe
i l’odi que porten a dins, que fa
que finalment hàgim optat per
dir-los adéu Espanya!
Albert Puig

FE D’ERRADES. Per error, a l’edició de novembre de la Gaseta de Matadepera no es van publicar els Mots
Encreuats correctes i es van repetir els de l’edició d’octubre. Aquest mes de desembre esmenem l’error i ja
podeu tornar a gaudir dels Mots Encreuats que Ignasi Pons prepara cada mes. Disculpeu les molèsties.

OPINIÓ

L’Ajuntament de Matadepera es va sumar el mes passat al dol pels atemptats que van
tenir lloc a París la nit del 13 de novembre, que van deixar més de 130 víctimes mortals.
Com a mostra de rebuig a la violència, l’Ajuntament va fer un minut de silenci a les portes del Consistori, convocat conjuntament per la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis. Aquestes entitats van manifestar en un comunicat el
seu “ferm compromís en la defensa dels valors democràtics que la Unió Europea representa, com a baluard i garantia de la convivència”.

EL POBLE S’OMPLIRÀ D’ACTIVITATS NADALENQUES DURANT TOT EL MES

ENDEVINA QUI VE A SOPAR

Cinc anys de
cinema

Arriben les festes de Nadal
Amb l’arribada de les festes nadalenques, ben visible amb els llums decoratius que comencen a
impregnar els carrers del poble, el calendari d’activitats per aquestes diades és ben atapeït.
Divendres, 11 de desembre
El divendres 11 de desembre és la
data en què es donarà el tret de
sortida simbòlic a les festes nadalenques,
amb l’encesa dels llums dels dos arbres
de Nadal, un situat a la plaça de davant
de l’Església i, l’altre, a la plaça Sant Jordi. A banda dels avets, aquest any també hi
haurà altres arbres de diversos carrers del
centre que s’engalanaran amb llums decoratives.
Dins els actes de celebració de les festes
de Nadal per part del Voluntariat, la Coral
Endavant del Casal de la Gent Gran
oferirà una cantada de nadales a la plaça de
Cal Baldiró, a partir de les 18h.
Per altra banda, els nens i nenes de l’Escola Municipal de Música Frederic
Mompou actuaran organitzats en petits
grups a tres punts diferents del carrer Sant
Joan, entre les 17:30 i les 18:30h. I a partir
d’aquesta hora, els joves músics s’agruparan a la plaça de Cal Baldiró per sentir el
concert que oferiran els alumnes de primer
i segon curs d’elemental de cant coral. En
acabar, s’oferirà una xocolatada per a tots
els assistents.
Diumenge, 13 de desembre
La Masia La Tartana acollirà una nova
edició del Mercat de Nadal, amb paradetes que oferiran diversos productes. Aquest
és el cinquè any que s’organitza el mercat
i està obert a tothom que hi vulgui participar, ja sigui de Matadepera o de fora del
municipi. L’entrada és gratuïta i l’horari
d’obertura serà de les 11 del matí a les 20
hores del vespre.
Divendres, 18 de desembre
El concert de Nadal de l’Agrupació
Coral tindrà lloc a les 21:30h a l’Església
Parroquial. El programa del concert servirà
d’homenatge al gran compositor i harmonitzador Manuel Oltra, desaparegut el se-

tembre passat a l’edat de 93 anys. El recital
també inclourà algunes parts del Glòria de
Vivaldi.

tals de la mateixa escola també oferiran un
concert, a la Sala d’Actes del Casal de Cultura, a partir de les 19:30 hores.

Dissabte, 19 de desembre
La Regidoria de Joventut organitza una
nova edició del Mercat d’Intercanvi
i Segona Mà, un espai on es podran fer
transaccions d’objectes diversos. El mercat
està obert a qualsevol persona que hi vulgui participar, ja sigui muntant una parada
com portant objectes per realitzar transaccions. La participació és gratuïta i les places
són limitades i s’atorguen per ordre d’inscripció, que es tanca el 14 de desembre.
La Coral Clau de Sol, formada pels cantaires més menuts del poble, oferirà el seu
tradicional concert de Nadal, a partir de les
12:30 hores del matí, al Casal de Cultura.

Dimecres, 23 de desembre
Un any més, els Amics del Pessebre instal·laran el diorama que han estat elaborant
durant tot l’any, a una antiga caravana, que
s’ubicarà a la plaça que hi ha entre el carrer
Sant Joan i la carretera de Terrassa, al costat de l’Església.

Diumenge, 20 de desembre
Acompanyat dels membres de la Comissió
de Reis, el Patge Reial arribarà al poble
per recollir les cartes dels infants i fer-les
arribar a Ses Majestats els Reis Mags de
l’Orient. El Patge Reial i el seu seguici
s’instal·larà a la Sala d’Actes del Casal de
Cultura, a les 11 hores del matí. El mateix
dia, però una hora abans (de 10 a 11 hores)
s’obriran les inscripcions per aquells nens i
nenes que vulguin participar fent de patges
a la Cavalcada dels Reis Mags.
El mateix dia, Xarxa Matadepera organitza l’espectacle infantil Pastorets cap a
Betlem! a càrrec de la companyia La Roda.
Serà a les 18 hores, al Casal de Cultura i
està obert a tothom.
Dimarts, 22 de desembre
Els grups corals de tercer, quart, avançat i
accés, així com la coral de pares de l’Escola de Música Frederic Mompou oferiran un concert, que tindrà lloc a l’Església
de Sant Joan, entre les 18 i les 19 hores.
Per altra banda, les formacions instrumen-

El dilluns, 28 de desembre
El Cor de Noies de Matadepera organitza una nova cantada de nadales al costat
del pessebre. La cantada, oberta a tothom,
començarà a 19 hores del vespre i constarà
d’un repertori de nadales d’arreu. En acabar el concert, els Amics del Pessebre i la
Germandat de Sant Sebastià oferiran una
beguda calenta als assistents.
Altres actes de Nadal: targetons de Reis
Per aquells nens i nenes que no estiguin
empadronats o que tinguin més de 6 anys
i vulguin recollir una joguina a mans dels
Reis, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (a
l’edifici de l’Ajuntament) es venen els targetons al preu de 12€ entre el 14 de desembre i el 5 de gener. Els horaris són els
d’atenció al públic: de dilluns a divendres
de 9 a 14h i les tardes dels dimecres també
de 16 a 19h.
Campanya “Operació Nen del Nadal”
Per segon any consecutiu, Matadepera
s’afegeix a aquesta campanya, que consisteix en omplir una caixa de sabates amb
objectes nous (joguines, material escolar,
objectes d’higiene personal, etc.) per a
nens i nenes de 2 a 14 anys. Les caixes, que
es repartiran per diversos llocs del món,
s’hauran d’entregar entre l’1 i el 2 de desembre al Casal de la Gent Gran. Per a més
informació i detalls: www.onn.nu

L’aranya detecta que un fil de la seva teranyina es tensa. S’abalança sobre una mosca
desesperada i ràpidament l’embolica amb
destresa en una sedosa abraçada que la deixa
immobilitzada. L’aranya palpa la por que desprèn la mosca i li diu que és tranquil·litzi. La
mosca queda desconcertada per les paraules
de la seva depredadora. L’aranya li diu que
ella no menja carn, tampoc verdura, que ella
és una aranya cinèfila i només s’alimenta de
cinema. Li diu que l’únic que vol és companyia per la sessió d’aquesta tarda i promet
que quan acabi la projecció la deixarà marxar. A la pantalla, uns monstres ballen sense
pietat dins del cap del protagonista.

Gerard Misael
Cineasta i programador del
CineClub Matadepera
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Una nena tira a la bústia del Patge Reial la seva carta pels Reis Mags de l’Orient. Aquest any, el Patge visitarà Matadepera el dia 20.

La sessió comença, sembla que avui toca un
film de post-horror de baix pressupost, l’òpera prima d’un tal Gerard Misael. La porta de
l’Hotel està mig oberta i una mosca entra
volant erràticament després d’haver topat un
parell de cops contra el vidre. Mou les ales
desorientada entre un grup d’humans que no
semblen adonar-se de la seva presència. Això
no és Kansas pensa la mosca. Un blues electrificat ressona pels altaveus acompanyant
imatges d’un jove que camina perdut per la
ciutat buscant una sortida a la seva ansietat
existencial. La mosca explora la sala embriagada per l’olor de crispetes i cervesa artesana. El volum i freqüència de la banda sonora
desestabilitza el vol de la mosca i aquesta
decideix aterrar momentàniament a un racó
de la foscor.

TEMA DEL MES

Vuit ulls que no parpellegen. S’apaguen les
llums del CineClub que, com cada diumenge,
plogui o nevi, fan cinema a Matadepera. La
bombeta del projector comença a emanar
un fantasmagòric resplendor que, de mica
en mica, es va convertint en una pantalla de
cinema. Què passarà avui? Desenterraran un
clàssic oblidat de l’aromàtica època daurada
de Hollywood? Passejarem entre els kanjis i
els neons d’una Tokyo mutant? O serà potser
una crònica de la revolució francesa del Maig
del 68? O serà un terrorífic malson d’algun
director pertorbat? L’aranya que viu al cineclub es fa totes aquestes preguntes, i alguna
més, mentre prepara la seva teranyina i espera silenciosa que s’acosti alguna víctima
despistada.

Xarxa Matadepera i l’Associació Cultural Modiband van tornar a organitzar el 15 de
novembre una nova edició de El Meu Primer Festival, el festival de curtmetratges especialment pensat per a nens i nenes. El passi dels curts es va fer a la Sala d’Actes
del Casal de Cultura en dues sessions: una primera pels menuts d’entre 2 i 4 anys amb
una selecció de curts d’animació especialment escollits perquè tinguin una primera
experiència cinematogràfica estimulant, variada i ajustada a la seva edat. I just després, una altra sessió pensada per a nens i nenes de 4 anys en endavant.

ÉS NOTÍCIA

EL 20 DE DESEMBRE ES CELEBRARAN LES ELECCIONS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS I AL SENAT

BREUS

6.800 matadeperencs podran votar el dia 20

El Gran Recapte torna a recollir
aliments al poble

És la tercera cita electoral amb les urnes d’aquest 2015, després de les eleccions municipals i les del Parlament.
En aquesta ocasió, s’escolliran els 350 diputats dels Congrés i els 208 senadors d’elecció directa.
Qui serà el proper president del govern espanyol?
Aquest és el principal enigma de les eleccions generals d’aquest
diumenge 20 de desembre, una cita
amb les urnes que podria suposar la
fi del bipartidisme a Espanya.
Els ciutadans escolliran amb els seus
vots els 350 membres del Congrés
–31 diputats de la província de Barcelona–, però també decidiran els
noms dels 208 senadors –4 a Barcelona– que els ciutadans poden escollir directament. Cal recordar que la
resta de senadors, fins arribar als 261
que conformen la cambra, són triats

per cada comunitat autònoma en
funció del nombre d’habitants.
Aquests comicis, a més, arribaran
just abans de les festes de Nadal,
amb una campanya electoral que comença a la mitjanit del 4 de desembre i s’estendrà fins al dia 18.
6.800 matadeperencs
A Matadepera, gairebé 6.800 dels
9.000 habitants del municipi podran
exercir aquest mes el seu dret a vot.
El 20-D, de fet, serà la tercera vegada aquest any que els matadeperencs
podran votar, després d’escollir
Ajuntament i Parlament.

El Pavelló, obert de 9 a 20h
Com és habitual, el Col·legi Electoral
de Matadepera es tornarà a ubicar al
Pavelló Municipal. Allà, vuit meses
amb els seus respectius presidents i
vocals recolliran els sufragis dels matadeperencs des de les 9 del matí i
fins a les 20h.
Tota la informació sobre el 20-D
es podrà seguir a la web municipal:
www.matadepera.cat.
Sota aquestes línies es poden veure
els principals candidats a ocupar la
Moncloa i, a la dreta, un resum dels
resultats al poble de les darreres eleccions generals, l’any 2011.

ELECCIONS GENERALS 2011
CiU

2.832 vots

59,6%

PP

901 vots

18,9%

ERC

427 vots

8,9%

PSC

267 vots

5,6%

ICV-EUiA

94 vots

1,9%

Altres

162 vots

3,3%

Votants

4.801 vots

75,7%

Abstenció

1.541 vots

24,3%

Vots nuls

55 vots

1,1%

En blanc

63 vots

1,3%

És Notícia

Els principals candidats a la Moncloa

Partit Popular
Mariano Rajoy

PSOE
Pedro Sánchez

Ciutadans
Albert Rivera

Podemos
Pablo Iglesias

Unidad Popular Democràcia i Llibertat
Esquerra
Alberto Garzón
Francesc Homs
Oriol Junqueres

Unió Democràtica
J. A. Duran i Lleida

LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2016 ES CELEBRARAN ENTRE EL 15 I EL 24 DE GENER
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Sant Sebastià escalfa motors
Queda un mes perquè Matadepera torni a viure una nova edició de les esperades Festes de Sant Sebastià, que
estrenaran algunes novetats per fer-les encara més participatives i populars.
La Germandat de Sant Sebastià continua anunciant
les novetats de les Festes de
Sant Sebastià del mes que ve. A més
d’incrementar la presència del Drac
de Sant Llorenç i potenciar les activitats infantils, també es farà un canvi
d’ubicació del concert de la primera
nit, el 15 de gener, que es celebrarà

a la riera per donar continuïtat a la
marxa de torxes i fogueres.
Pel que fa a la Fira de Sant Sebastià,
la Germandat convida tothom –paradistes i veïns– a apropar-s’hi vestits
d’època per recuperar l’ambient de
principis del segle XX.
Pels amants de l’esport, la cursa-juguesca entre Pere Aurell i Jan Mar-

Les grans fogueres de la riera de l’any passat. ©MB

garit pujarà de to, i ara hauran de
pujar i baixar a la Mola. A més, també s’estrenarà un torneig de veterans
d’hoquei i un altre de pàdel.
La Germandat també anuncia que,
després d’anys sense ajustar la quota,
ara passarà a ser de 20€, i recomanen domiciliar-la enviant un correu a
germandatmatadepera@gmail.com.

Els centres escolars de Matadepera s’han tornat a sumar al Gran Recapte d’Aliments que va organitzar la Fundació
Banc dels Aliments el passat 27 i 28
de novembre. L’Institut Matadepera
i les escoles Ginesta i Torredemer hi
van participar recollint aliments entre
els seus alumnes ja des d’unes setmanes abans. Els supermercats del poble
també es van apuntar a la cita solidària, recaptant aliments entre els seus
clients.
L’any passat, el Gran Recapte d’Aliments va recollir 4,6 tones de productes a més de 2.000 punts de recollida
i gràcies a l’ajuda de 23.000 voluntaris. Aquests productes van a parar als
diversos bancs d’aliments que hi ha a
Catalunya, que els distribueix gratuïtament entre les persones més necessitades.

Els alumnes decoren l’Institut per anunciar-ho. ©Institut

Es torna a posar en marxa
el grup de lactància materna
La Xarxa d’Intercanvi de
Coneixements de Matadepera torna a activar el grup
de suport a la lactància materna. Es
tracta de trobades adreçades a mares
o dones embarassades, i dirigides per
la infermera especialitzada en neonatologia Rosa Mari Segura, en què es
resolen tots els dubtes sobre la lactància: beneficis, posicions adequades, horaris, etc.
El grup es troba cada dimarts al matí,
a les 9:30h, al Casal de Cultura. Per
a més informació, es pot trucar al 93
730 01 32 o enviar un correu electrònic a cultura@matadepera.cat.

LES ENTITATS DE MATADEPERA TORNEN A MOSTRAR EL SEU CARÀCTER MÉS SOLIDARI

Matadepera, de nou amb La Marató
L’Escola Municipal de Música, el Matadepera 88, el CD Terrassa, l’Institut i Xarxa organitzen diverses activitats
per recollir fons per La Marató de TV3, que aquest any es dedicarà a la diabetis i l’obesitat.
Matadepera torna a bolcar-se un any més amb
La Marató de TV3, que
es celebrarà el diumenge 13 de desembre dedicada a la lluita contra la
diabetis i l’obesitat.
L’Escola Municipal de Música
Frederic Mompou posarà la banda sonora a aquesta iniciativa solidària l’11 de desembre, a partir de
les 17:30h. Els alumnes tocaran en
petits grups al carrer Sant Joan i finalitzaran la festa amb una xocolatada i un concert coral a la plaça Cal
Baldiró.
L’Institut Matadepera també organitzarà la seva habitual xocolatada
solidària, el mateix 11 de desembre,
durant el primer pati, a les 10 hores.
Els clubs esportius locals ja fa temps
que participen en aquest esdeveniment solidari. El Club Deportiu

Un petit detall de la gran quantitat de persones que va reunir l’any passat el CD Terrassa.

Terrassa, amb la col·laboració del
Centre Excursionista de Terrassa,
tornarà a organitzar el 13 de desembre, de 9:30h a 15h, el seu torneig
solidari, amb campionats d’hoquei,
tennis, pàdel i, fins i tot, amb caminades per la natura. Les inscripcions
tindran un preu de 5€. I el Matadepera 88 Hoquei també s’hi sumarà
un any més amb el seu torneig d’hoquei sala, que també comptarà amb

©CDT

la tradicional gran hamburguesada
per a pares, jugadors, entrenadors
i seguidors del club. El preu del tiquet serà de 3€.
Xarxa Matadepera també hi col·
laborarà amb l’espectacle infantil
que tindrà lloc el dia 20, a les 18h,
al Casal de Cultura: Pastorets cap a
Betlem!! a càrrec de la companyia La
Roda. Una part dels diners que es
recaptin es destinaran a La Marató.

Contra la diabetis i l’obesitat
La Marató recollirà fons per investigar sobre la diabetis, una malaltia
que provoca la presència de nivells
elevats de sucre a la sang i que afecta, segons els experts, a un 14% dels
catalans. Encara que hi ha diversos
tipus de diabetis, bona part dels casos estan provocats per l’obesitat. I
aquesta és justament l’altra malaltia
que aquest any tractarà La Marató.
L’Organització Mundial de la Salut
la considera una epidèmia mundial.
De fet, s’estima que l’índex d’obesitat entre la població infantil s’ha triplicat en els darrers 15 anys. Es calcula que un de cada quatre catalans
pateix diabetis o obesitat.
L’any passat, Matadepera va recaptar més de 7.000€, que es van dedicar a la investigació sobre les malalties del cor.

Una Nit d’Òpera tanca l’any
amb L’elisir d’amore
El cicle Una Nit d’Òpera
oferirà el 18 de desembre
la projecció d’una altre dels
grans títols del gènere líric. En aquesta ocasió es projectarà L’elisir d’amore, de Gaetano Donizetti, una de les
produccions més representatives del
bel canto italià. L’autor va compondre
aquesta òpera en tan sols 13 dies. La
projecció tindrà lloc a la Sala d’Actes
del Casal de Cultura a les 21h.

ÉS NOTÍCIA

L’Església de Sant Joan sortejarà aquest Nadal dues gran paneres per recaptar diners per finançar part del viatge que
els joves de la parròquia faran el proper mes de juliol a Cracòvia (Polònia), on es celebraran les Jornades Mundials
de la Joventut, que organitza l’Església Catòlica per trobar-se amb el Papa. Aquestes paneres s’han pogut elaborar
gràcies a la col·laboració dels comerços matadeperencs que han contribuït amb els seus productes: La Llar, L’Enxaneta, Forn Solà & Montagut, Pastisseria Saint-Honoré, Núria Estilistes, Gaves alta perfumeria i cosmètica, BTT
Sport, Chic and Teen, Shetland Sílvia, Shopping Matadepera, Secrets, Naturalment, LaMola, Cal Trapet, Carns Jové,
noplanxing, iMat, La Botigueta, Croquis, Teca-Can i Un Toc. Més informació a www.parroquiadematadepera.com.

BREUS

ES CONGELEN ELS IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS I ES DEIXA D’APLICAR EL RECÀRREC DE L’IBI

Santi Pavon interpreta el
Concierto de Aranjuez

L’Ajuntament ja té nou pressupost

L’osonenc Guillem Roma posarà el punt i final a la 22a
temporada dels Dijous a l’Hotel aquest 3 de desembre. La música
de Roma és “una proposta original i
propera, amb cançons que contagien
màgia i optimisme i que viatgen per
influències que van de la música mexicana als Balcans”, expliquen els organitzadors d’aquest cicle musical.
El concert de Guillem Roma començarà a les 23h i, com sempre, serà totalment gratuït.

Guillem Roma durant un dels seus concerts. ©G. Roma

Un nou taller a l’Hotel
L’Hotel Espai Jove ha programat pel dilluns 21 de desembre a les 17:30 hores de
la tarda un taller anomenat “Lletres,
paraules i llana”. Es tracta d’un taller
gratuït, amb places limitades. Les inscripcions s’han de fer al mateix Hotel,
al telèfon 93 787 02 58 o al correu
puntjove@matadepera.cat.

Una nova sessió de meditació
La delegació local d’Agermanament Sense Fronteres
proposa per aquest mes de
desembre una meditació dedicada a
les tradicions, que tindrà lloc el dissabte 12 de desembre, a les 11h, al
Casal de Cultura. La meditació se
centrarà en aquests dies de reunions
familiars i de com es viuen, per què
es celebren i quina és l’actitud envers
elles. Seguint la tradició d’altres anys,
es convida a què cada participant
d’aquesta sessió elabori un obsequi
que pugui anar a parar a un altre participant, sense saber qui serà.

instal·lar línies de vida als edificis municipals, un sistema de seguretat que
han de tenir els immobles públics a
les teulades; i una altra de 130.000€
per renovar el software de gestió municipal.

Una de les primeres sessions del Ple de l’Ajuntament d’aquest nou mandat.

Llum verda al Camp d’Hoquei
Entre els projectes que es podran tirar endavant l’any 2016, en destaca
un especialment: el Camp d’Hoquei
Municipal al Mas Sot, que es començarà a construir l’any que ve gràcies a una partida de 164.000€ que
arribaran des de la Diputació. Segons les previsions, les obres podrien
començar a finals del 2016.
L’Ajuntament també preveu dedicar 267.000€ a la reforma i ampliació de la caserna de la Policia Local,

©Miquel Badia

que fa anys que s’ha quedat petita i
no s’ajusta a la normativa; i 80.000€
més per a una primera fase d’ampliació del Cementiri.
A més, els comptes també incorporen, com cada any, partides destacades per continuar millorant l’espai
urbà, la xarxa de clavegueram, les
voreres i l’enllumenat dels més de
120 km de carrers que composen el
municipi.
Els pressupostos també contemplen
una partida de gairebé 145.000€ per

Es congelen les ordenances
L’aprovació dels pressupostos arriba després del vist-i-plau a les ordenances municipals, que va tenir lloc
durant el Ple del passat 28 d’octubre.
L’Ajuntament congelarà l’any que ve
els impostos, taxes i preus públics i, a
més, es deixarà d’aplicar el recàrrec
del 0,06% de l’Impost de Béns Immobles que va aprovar l’any 2011 el
govern central per a la meitat dels habitatges del municipi amb un major
valor cadastral. A la pràctica, suposarà rebaixar el tipus impositiu de l’IBI
del 0,56% al 0,50%.
L’aprovació de les ordenances va
comptar amb els vots a favor de CiU,
els contraris d’ERC i PP, i l’abstenció
de la CUP.

És Notícia

Guillem Roma tanca la 22a
temporada dels Dijous a l’Hotel

L’Ajuntament ja té nou
pressupost pel 2016, uns
comptes que es van aprovar
al Ple del 30 de novembre passat,
un cop tancada aquesta edició de la
Gaseta de Matadepera. Els comptes
municipals superen els 11,8 milions
d’€uros, que permetran finançar el
funcionament del Consistori i dels
serveis públics que s’ofereixen.
Malgrat la congelació dels impostos i taxes i la rebaixa de l’IBI per
a la meitat dels immobles del municipi, l’any 2016 es preveuen uns
ingressos lleugerament superiors
als d’aquest any. Això respon, sobretot, al bon comportament que
estan registrant alguns tributs, com
ara l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres o l’Impost sobre
l’Increment del Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana.
Aquests majors ingressos permetran
finançar amb el pressupost ordinari
part de les inversions previstes per a
l’any vinent.

EL DARRER CONCERT DE LA TEMPORADA TINDRÀ LLOC EL DIVENDRES 11 DE DESEMBRE, A LES 22H

Gòspel al Casal amb The Sey Sisters
La Temporada Estable de Música i Teatre a Matadepera acaba aquest mes de desembre amb el gòspel del trio
The Sey Sisters, tres germanes procedents de Ghana, amb una veu envejable.
L’últim concert de la Temporada Estable de Música
i Teatre tindrà la música
gòspel com a protagonista. The
Sey Sisters oferirà l’11 de desembre, a les 22h i a la Sala d’Actes
del Casal de Cultura, el concert
“El color del gòspel”.
The Sey Sisters són tres germanes,
Edna, Kathy i Yolanda Sey, procedents de Ghana que des de l’any
2006 transmeten la seva energia
i la potència de les seves veus allà
on actuen. Al recital del Casal de

Cultura estaran acompanyades, a
més, pel pianista i saxofonista Albert Bartolomé.
El concert oferirà “un sentit viatge musical des del gòspel fins al
soul i la música africana, uns cants
impregnats de profunda emoció
que sorgeixen de la lluita contra
la injustícia, la defensa dels drets
humans i l’esperança en el futur”,
expliquen les germanes Sey.
El preu de l’entrada a aquest darrer concert de la temporada és de
10 €uros.

Les germanes Sey en una imatge promocional. Actuaran a Matadepera l’11 de desembre.

©The Sey Sisters

TORNA EL MERCAT QUE PRETÉN DONAR UNA SEGONA VIDA ALS PRODUCTES QUE JA NO ENS FAN FALTA

Arriba la nova edició del Mercat d’intercanvi
El mercat tindrà lloc el dissabte 19 de desembre, entre les 11 i les 14 hores, a la plaça del Casal de Cultura.
Com sempre, està obert a qualsevol persona que hi vulgui participar.
La Regidoria de Joventut
organitza una nova edició
del Mercat d’Intercanvi i
Segona Mà, un espai públic on es
podran fer transaccions d’objectes
diversos.
Amb aquesta iniciativa es pretén donar una nova oportunitat a aquells
objectes que ja no es necessiten,
conèixer formes diferents d’obtenir
productes, estalviar diners, reflexionar sobre els actuals models de
consum i, en definitiva, fomentar un
consum més responsable.
Està prohibida la venda professional
i els objectes, nous o de segona mà,
han d’estar en bon estat. No poden
procedir de robatoris o d’associaci-

Diversos matadeperencs van visitar l’any passat el Mercat de l’Intercanvi.

ons d’acció social.Tampoc es poden
portar productes alimentaris, alcohol, animals, armes, productes far-
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Santi Pavon amb Marià Galí, de la Fundació Mina. ©Mina

Els pressupost municipal de l’Ajuntament de Matadepera pel 2016 superarà els 11,8 milions d’€uros. Entre les inversions,
destaca l’inici de les obres del Camp d’Hoquei i l’ampliació de la caserna de la Policia Local i del Cementiri.

Gaseta de Matadepera Desembre 2015

E

l matadeperenc Santi Pavon és
l’autor, juntament amb Muñoz
Coca, d’un nou CD que reinterpreta a dues guitarres el Concierto de
Aranjuez, la icònica composició que
el mestre Joaquín Rodrigo va estrenar l’any 1940 al Palau de la Música.
Justament aquest any es celebra el
75è aniversari d’aquesta presentació.
És la primera vegada que s’enregistra
una versió a dues guitarres d’aquesta
gran obra.
El disc ha estat enregistrat a l’estudi
terrassenc Temps Record, sota el patrocini de la Fundació Mina d’Aigües
de Terrassa. La producció es completa, a més, amb versions a dues guitarres d’altres obres de Bach i del compositor canari Blas Sánchez.

©Miquel Badia

macèutics ni estupefaents.
El mercat està obert a qualsevol
persona que hi vulgui participar, ja

sigui muntant una parada com portant objectes per realitzar transaccions. La participació és gratuïta i
les places són limitades i s’atorguen
per ordre d’inscripció, que es tanca
el 14 de desembre. Els participants
podran intercanviar, regalar, comprar i vendre i, en el cas d’intercanvi
amb valor, els productes no podran
superar mai els 10€.
El Mercat d’Intercanvi i Segona Mà
es farà a la plaça del Casal de Cultura entre les 11 i les 14 hores del
dissabte 19 de desembre.
Per apuntar-se i poder muntar una
parada, cal enviar un correu electrònic a oac@matadepera.cat o trucar
al telèfon 93 787 02 00.

AJUNTAMENT

El Cementiri de Can Roure estrena nous horaris d’obertura als ciutadans, arran de
l’aprovació del nou Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri Municipal.
Entre els mesos d’octubre i abril, aquesta instal·lació obrirà tots els dies de 9h a 18h,
tret dels dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener, que ho farà de 9h a 12h. Entre els
mesos de maig i setembre, l’horari s’allarga una hora més, i romandrà obert a tothom
de 9h a 19h. Els matadeperencs també podran visitar el Cementiri durant els dies
festius locals de Matadepera, però només pel matí, de 9h a 12h.

BREUS

ES FARAN CANVIS EN EL SENTIT D’ALGUNS CARRERS

OBJECTIU: REDUIR LA QUANTITAT DE RESIDUS

Mireia Solsona a la direcció de
Demòcrates de Catalunya

El carrer Rellinars
s’obrirà aquest mes

Reutilitzar roba per
generar menys residus

Últims dies d’obres en aquest vial, que unirà els carrers
del Camí de la Font de la Tartana i Josep Pla.

Matadepera se suma a la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus amb un parell d’activitats.

L’alcaldessa Mireia Solsona és
un dels 35 comissionats que
conformen el Comitè Demòcrata Nacional –la direcció executiva–
de Demòcrates de Catalunya, la nova
formació política nascuda de l’escissió
d’Unió Democràtica. Solsona va ser escollida el passat 7 de novembre durant
el congrés fundacional del nou partit.
Aquesta formació s’allunya de l’estructura dels partits tradicionals i, per això,
l’òrgan directiu està format per 35 membres, sense president ni secretari general, només amb portaveus.
Un instant de l’acte fundacional.

©Demòcrates
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És Notícia: Ajuntament

Últimes obres al carrer Rellinars, que s’estrenarà aquest desembre.

Nou taller d’emprenedoria
L’Ajuntament de Matadepera,
amb el suport del Consell Comarcal del Vallès Occidental i la
Diputació de Barcelona, organitzen un
taller temàtic que porta per nom “L’emprenedoria com alternativa d’ocupació”.
L’objectiu és establir estratègies per generar idees i de com passar de la idea al
projecte. El taller tindrà lloc l’11 de desembre de 9 a 12:30h al Casal de Cultura. Per a més informació i inscripcions,
s’ha de contactar amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana al 93 787 02 00.

Gaseta de Matadepera Desembre 2015

Mans Unides recull més de 9.000€
L’ONG Mans Unides ha anunciat que aquest any porta recaptats a Matadepera 9.089
euros, gràcies a la solidaritat dels matadeperencs. Per això, l’entitat solidària
vol “agrair moltíssim la col·laboració de
totes les persones i entitats que ho han
fet possible amb els seus donatius i participació”. I especialment, l’ONG agraeix
la col·laboració de l’Ajuntament, les escoles Ginesta, Torredemer i Montcau-La
Mola, a més de l’Institut, la Parròquia de
Sant Joan i totes les persones que van
participar al Music Van Market que es
va celebrar a la plaça de l’Ajuntament el
mes de maig passat.

Una exposició sobre la tardor al
Camp de Golf Municipal
La Regidoria d’Esports organitza
una exposició que porta per títol
“La tardor al camp de golf” i que
és un recull de 24 fotografies realitzades
per Josep Maria Escoda, a partir de les
quals mostra una visió diferent de la tardor, una de les estacions més boniques i
plàstiques de l’any.
L’exposició es presentarà el dilluns 14 de
desembre, a les 19h, al Casal de Cultura.
Es podrà visitar fins al 21 de desembre,
al mateix espai.

Les obres de pavimentació
i urbanització del carrer
Rellinars són a punt d’enllestir-se i, de fet, el vial es reobrirà
aquest mes. El nou carrer tindrà
un únic sentit de circulació i serà
d’entrada pel carrer del Camí de la
Font de la Tartana i de sortida pel

©Miquel Badia

carrer Josep Pla. L’obertura del vial
suposarà, també, el canvi de sentit
d’alguns dels carrers propers.
Durant aquests últims mesos s’ha
transformat el que era un camí de
sorra en un nou carrer amb tots els
serveis habituals i nou mobiliari
urbà.

El Punt Jove es va sumar
a la Setmana Europea de
la Prevenció de Residus,
que va tenir lloc el mes passat, organitzant un taller de reutilització
creativa de roba. Durant la sessió,
es van explicar diverses tècniques
i mètodes per arranjar la roba feta
malbé o per transformar jerseis o
pantalons que ja no es fan servir
en altres peces de roba.
A més d’aquest taller, també es va
organitzar una sessió informativa
adreçada a les famílies sobre el
compostatge. En aquesta trobada
es van explicar els seus beneficis i
com es pot fer a casa.
La Setmana Europea de la Prevenció de Residus es va celebrar
entre el 21 i el 29 de novembre.
Durant aquests dies, a tots els
països de la Unió Europea es ce-

lebren activitats, tallers i xerrades
per explicar que la societat actual
genera un munt de residus innecessaris. L’objectiu és que els
ciutadans siguin conscients que
és possible generar-ne menys tan
sols millorant els hàbits quotidians o reutilitzant aquells productes que han arribat al final de la
seva vida útil.

Un moment del taller, l’any passat.

©MB

TAMBÉ DEMANEN UN INCREMENT DEL NOMBRE DE TRENS DE LA LÍNIA S1 DELS FERROCARRILS

Reclamen el carril bici amb Terrassa
Els alcaldes de Matadepera i Terrassa demanaran a la Diputació de Barcelona que enllesteixi el carril bici que comunica
les dues poblacions. Mireia Solsona i Jordi Ballart es van reunir per tractar els interessos dels dos municipis.
Els Ajuntaments de Matadepera i Terrassa demanaran conjuntament a la Diputació de Barcelona que completi
la construcció del carril bici i vianants entre els dos municipis, prioritzant el tram que va des de l’avinguda Lacetània de Terrassa fins a la
rotonda existent entre la BV-1221 i
la BV-1275. Així ho van decidir els
alcaldes dels dos municipis, Mireia
Solsona i Jordi Ballart, en la reunió
que van mantenir el 10 de novembre a l’Ajuntament de Terrassa.
Quan la Diputació de Barcelona
va executar la rotonda de la carretera de Matadepera, l’any 2011, ja
va construir un petit tram del carril
bici, en previsió que la resta es faria
més endavant. Aquestes obres, però,
encara no s’han dut a terme, raó per
la qual el petit tram construït té poca
utilitat. L’actuació suposaria un pas
endavant en la mobilitat a la zona,
ja que milloraria la connectivitat

amb la nova estació dels Ferrocarrils a Can Roca i, al mateix temps,
fomentaria l’ús d’un mitjà de transport sostenible en els desplaçaments
entre els dos municipis.
L’obra s’hauria de completar en
tres direccions, que al parer dels dos
alcaldes s’haurien de prioritzar en
aquest ordre: primer cap a Terrassa
(fins a l’avinguda Lacetània); després cap a l’entrada de Matadepera;
i per últim, cap al Parc Audiovisual
(fins la rotonda entre la BV-1221 i
la BV-1274).
Més combois de Ferrocarrils
A la reunió, a la qual també hi va
assistir el regidor d’Urbanisme de
Matadepera, Nil López, i el tinent
d’alcalde de Territori i Sostenibilitat
de Terrassa, Marc Armengol, es van
valorar altres qüestions relacionades
amb la mobilitat, les infraestructures i el medi ambient que afecten els
dos municipis. Una d’elles és la vella

Els representants dels dos municipis reunits a l’Ajuntament de Terrassa.

reclamació que s’inclogui Terrassa a
la Zona Tarifària 2 dels Ferrocarrils,
i també que s’incrementi el nombre
de combois de la línia S1, ja que els
trens registren una elevada ocupació
en hores punta des que van començar a funcionar les noves estacions.
El Quart Cinturó
Els dos municipis també sumaran
esforços per reivindicar al Ministeri
de Foment que no es paralitzin ni es

©Aj.Terrassa

retardin més les obres de l’autovia
orbital B-40. Els alcaldes reclamen
que es completi el més aviat possible el tram Viladecavalls–Terrassa.
De fet, si es compleix amb la nova
programació anunciada pel Ministeri, aquesta obra s’acabaria amb un
retard de 9 anys respecte la previsió
que es tenia quan l’obra es va iniciar. El retard acumulat des que es va
programar la seva execució és de 14
anys.

TAMBÉ S’ESTRENA UNA NOVA ACTIVITAT AL GIMNÀS: EXPRESS

Més serveis al Gimnàs Municipal
El tècnic de sala ofereix el seu assessorament als usuaris del Gimnàs
Municipal els dimarts, dimecres i dijous, entre les 18:30 i les 21 hores.

Dos ànecs a un dels llacs del Camp de Golf. ©J.M. Escoda

El Gimnàs Municipal ha ampliat els serveis d’assessorament en fitness. Des del
mes passat, a part dels dimarts i dimecres, aquest servei també s’ofereix els dijous, en
el mateix horari, de 18:30h a 21h.
A banda d’aquesta novetat, tots tres dies i de
manera fixa, també s’ofereix una nova activitat al

Gimnàs i que imparteix el mateix tècnic de sala.
Es tracta d’una modalitat esportiva que s’anomena Express i que consisteix en una activitat aeròbica d’una durada de 30 minuts. Aquesta activitat
es fa entre les 20 i les 20:30 hores i és oberta a
tothom que estigui abonat a les Instal·lacions Esportives Municipals.

Política Partits
CONVERGÈNCIA I UNIÓ

ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA

CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR

Les vares
al carrer

Encarem
el 2016

Casal Popular
Els Pins

Baixada
d’impostos

Fa quasi 2 anys, gent del
poble va alliberar l’antic
Club de Sant Llorenç dels
Pins en resposta a la inquietud de
trobar un espai en el poble per les
entitats, col·lectius, associacions, joves, adults, infants, famílies, amics...
on poder realitzar tallers, cursos,
projectes, monogràfics, documentals,festes... i convertir-lo en un punt
de trobada i de participació ciutadana activa, social i reivindicativa al
nostre poble.

El Partit Popular de Matadepera sempre ha proposat
la baixada dels impostos.
Aprovades les ordenances, entenem
que es podrien millorar.

Tal i com li va dir el president de
l’ACM, Miquel Buch, el passat 4
d’octubre de 2014 al Palau de Generalitat acompanyat de més de 800
alcaldes i alcaldesses: “Davant les
dificultats, quan et giris ens veuràs
tots darrera teu”. Ara, hi hem tornat
a ser. Una mostra clara i contundent
del compromís del món local amb la
ciutadania per fer realitat els seus
anhels. No podem deixar que ningú
imposi qualsevol altre mètode que
no sigui la democràcia per donar
la veu al poble.
El món local, fent cas dels reptes que
planteja la ciutadania, vol tenir un
paper rellevant en la construcció del
nou país.
Aprofitem aquesta columna d’informació de CiU per desitjar a totes les
persones del nostre poble: Bon Nadal
i un any 2016 ple del millor en tots
els àmbits.

Per altra banda, volem manifestar que a Matadepera, amb el seu
Ajuntament al capdavant, cal que
es desenvolupi de forma decidida un
model energètic sostenible que fomenti l’ús de les energies renovables.
Vivim en un municipi de gairebé 25
Km² amb un entorn natural formidable que cal preservar i mantenir. Una
part important dels boscos del terme
municipal són privats i existeix una
associació de propietaris constituïda,
activa i sensible a la gestió sostenible de la massa forestal. La tasca de
l’ADF i Bombers és reconeguda per
tothom i un actiu que ens cal potenciar, però l’Ajuntament, d’acord amb
el Consell comarcal, ha de fomentar
tasques que ens ajudin a conservar
l’entorn i a treure’n els avantatges
energètics que proporciona la massa
forestal. Des d’Esquerra promourem
la “Ponència per l’ús sostenible de
la biomassa a Matadepera” i, des
d’ara, restem a la vostra disposició
per canalitzar totes les inquietuds que
ens vulgueu fer arribar sobre aquesta
matèria.
També volem fer constar la nostra
indignació per l’insultant escrit del
grup municipal del PP a la columna
de la Gaseta del mes de novembre, on
posa en evidència la intolerància i el
menyspreu dels militants del PP cap
a la majoria de matadeperencs que
han donat suport al procés cap a la
Independència.
Per últim, volem aprofitar aquest espai per desitjar-vos a tots unes molt
Bones Festes i una Bona Entrada
d’any 2016.

És més fàcil jutjar a les persones segons l’entitat en la qual estan implicades (moviment social, classe social, entitat cultural, partit polític, etc),
però és més enriquidor conèixer i descobrir el moviment o l’entitat a través
de les persones que en formen part.
Us animem a visitar i participar de
les activitats del Casal Popular
Els Pins, deixant de banda prejudicis i discriminacions injustificades.
Conèixer i identificar la voluntat que
uneix a un grup de persones amb un
mateix objectiu és el primer pas per
a poder construir una opinió personal
sobre el projecte i adoptar-ne una visió crítica i objectiva.
Des de l’Assemblea local de la
CUP creiem que l’Ajuntament ha
de portar a terme les polítiques que
més beneficiïn al poble. Això passa
per aconseguir mantenir la feina altruista que es realitza al Casal Popular Els Pins.
Demanem a l’Ajuntament que:
- Es posicioni públicament donant
suport (o no...) al projecte del Casal
Popular Els Pins ja que, en un futur
molt proper, el terreny, passarà a
ser de Propietat Municipal.
- Acabar amb la Censura Política
en els Mitjans de Comunicació
Municipals pel que fa al silenci periodístic imposat per l’ajuntament
sobre les notícies relacionades amb el
CP Els Pins.
- Dotar el Casal Popular Els Pins
de serveis bàsics com llum i aigua, i
posar a la seva disposició els recursos
municipals, com es fa amb la resta
d’entitats del poble.

Tots coneixem i patim com se’n ressenten les nostres butxaques amb el
pagament del IBI. Després de la petició de la revisió cadastral, que en el
seu moment es va proposar per ERC,
costa molt poder viure a Matadepera. Entenem que aquest gravamen es
podria rebaixar un punt.
La PLUSVÀLUA és un altre impost
que entenem que es podria rebaixar, i
més en els temps que estem vivint. El
preu de venda d’un immoble ara està
per sota del de compra, per tant, es
perden diners si a sobre hi afegim que
el ciutadà ha de pagar la PLUSVÀLUA municipal com si fos un guany
quan en realitat és una pèrdua.
La resta d’impostos i taxes es mantenen com en l’exercici anterior, variant
algun preu de les taxes de tramitació
de documents i alguna taxa més que
ha desaparegut. Això sí, s’han incorporat unes taxes per al Cementiri. I
pel que fa al Camp de Golf, s’ha creat
una quota familiar.
Nosaltres entenem que des del Consistori s’ha d’ajudar al ciutadà. Per
tant, s’haurien d’oferir ajudes per a la
gent que no pot fer front al pagament
d’aquests impostos. I també s’hauria
de facilitar el pagament fraccionat
mensualment i crear noves bonificacions per a les famílies nombroses.
Aprofitem per desitjar-vos a tots unes
molt Bones Festes de Nadal!

Política Partits

Aquest mes de desembre hi
haurà nous pressupostos pel 2016,
en base a les ordenances fiscals que
l’equip de govern impulsa en solitari.
El nostre grup, tot i que reconeixem
l’esforç en positiu en referència a
les taxes que regulen alguns serveis
municipals, no estem d’acord, com
ja hem manifestat en altres ocasions,
en tot allò que fa referència al Camp
de Golf Municipal. No podem acceptar una ordenança que reguli els
preus del seu ús, quan el que caldria
fer és una anàlisi en profunditat sobre la conveniència de mantenir un
equipament greument deficitari i que
està lluny de satisfer les necessitats
de la major part de la població.
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La crítica fàcil és que no trepitgen
prou el carrer. Els batlles catalans
porten molts anys, de crisi econòmica, fent feina i buscant recursos per
donar, com a mínim, uns serveis bàsics de qualitat a la gent de les seves
poblacions. En el termini d’un any
han demostrat clarament que escolten al poble català, donant suport al
procés participatiu del 9N i sortint
al carrer per fer costat al president
Mas, imputat per haver posat les urnes. I ho van fer amb la vara, símbol
del poder local.

Benvolguts veïns i veïnes,

Gaseta de Matadepera Desembre 2015

El passat 15 d’octubre més
de 500 càrrecs electes municipals de Catalunya, entre
els que podem comptar amb l’alcaldessa i regidors de Matadepera, van
acompanyar el President de la Generalitat de Catalunya davant el TSJC
on va declarar per haver posat les
urnes el 9N. Sovint es demana als
alcaldes i alcaldesses que representin
els interessos dels ciutadans.

PARTIT POPULAR
DE CATALUNYA

El Club Deportiu Terrassa va acollir el passat 15 de novembre la 9a edició
del Torneig de Tennis Adaptat, per a persones amb discapacitat intel·lectual. Hi van participar una setantena de jugadors, que provenien dels centres
Prodis, Fupar, l’Escola Crespinell de Terrassa, Atendis de Sabadell i el centre
Catalonia de Cerdanyola. A més, també hi van participar jugadors de l’Escola
Acell de Tennis que dirigeix Sergi Bruguera. L’objectiu d’aquest torneig era
promoure l’esport i, al mateix temps, facilitar la inclusió d’aquest col·lectiu.

REPORTATGE

S’INTRODUEIX A L’ESCOLA UN NOU MÈTODE PER FOMENTAR L’APRENENTATGE DE L’ANGLÈS

Aprenem a parlar parlant
L’Escola Ginesta introdueix el mètode Artigal, que es basa en
l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir de l’escenificació de
contes. “Les llengües s’usen i és llavors quan s’aprenen”, defensa
el mestre creador d’aquest mètode.

Gaseta de Matadepera Desembre 2015
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Reportatge

Un dels professors d’anglès de la Ginesta explica un d’aquests contes als seus alumnes de l’Escola Ginesta. ©Miquel Badia

Des de fa quatre o cinc anys, l’Escola
Ginesta està treballant per impulsar el
projecte de potenciació de les llengües
estrangeres, promogut pel Departament d’Ensenyament.
Lligat amb aquest projecte, aquest curs
l’escola està introduint el mètode Artigal a l’educació Infantil i fins a segon de
Primària. Aquest mètode proposa construir l’aprenentatge de la llengua anglesa, entre els tres i els set anys, a partir de contes senzills i significatius pels
alumnes, a on ells hi participin de forma
activa. Es tracta de contes escenificats
de manera col·lectiva i que compten
amb un suport visual, amb la finalitat
que els infants siguin capaços de reproduir els contes i utilitzar el suport visual d’una manera autònoma i, sobretot,
de dur aquesta pràctica a terme fora de
l’escola.
El creador d’aquest mètode, Josep Maria Artigal, recorda que “les llengües no

s’aprenen primer i s’usen després, sinó
que s’usen i és llavors quan s’aprenen.
És a dir, s’aprèn parlant”. D’aquesta manera i amb l’ús del conte com a
objecte didàctic, s’aconsegueix situar
l’alumne en posició de qui explica i, per
tant, de qui aprèn la llengua tot explicant. El mateix Artigal puntualitza que
“és quan els nens expliquen el conte que
aprenen anglès i no pas quan escolten el
conte”.
Per la seva banda, el director de l’Escola
Ginesta, Joan Calvo, ha detallat que “el
mètode parteix del treball amb els contes i de potenciar l’ús verbal de la llengua i fer-ne un ús molt funcional, tan a
l’escola com a casa. A l’escola ja tenim
mestres que coneixien aquest mètode i
d’altres que han fet la formació que ofereix el mateix Artigal”. Aquesta metodologia és complementària a la programació de l’àrea de llengua anglesa i s’ha
organitzat de manera que a P3 es farà

Agenda d’activitats de Matadepera

un conte al llarg del segon trimestre i a
P4, P5, 1r i 2n es treballarà un conte per
trimestre.
Calvo també ha apuntat que, a banda
del mètode Artigal, a tota la Primària,
durant un trimestre, es realitzarà l’assignatura de plàstica en anglès. “Aquest
projecte forma part d’un programa
d’un grup d’escoles plurilingües, que
promouen la incorporació de l’anglès
dins l’estructura curricular”. I l’Escola
Ginesta, també s’hi vol sumar.
Les bases pedagògiques del mètode
Josep Maria Artigal és un mestre i investigador català que ha desenvolupat
un mètode innovador per a l’aprenentatge de llengües estrangeres a Educació Infantil. Aquest mètode proposa una
manera de construir l’aprenentatge de
la llengua estrangera entre els tres i els
set anys. El mètode està basat en contes
senzills i significatius per als alumnes
on ells hi participen de forma activa.
Artigal proposa una metodologia basada en els story-tellings, és a dir, contes
que són escenificats de manera col·lectiva i compten amb un suport visual
(murals, dibuixos, treballs per retallar
i enganxar, targetes, cançons, jocs, llibres o petits teatres amb personatges
adhesius), amb la finalitat que els nens
siguin capaços de reproduir els contes
i emprar el suport visual d’una manera autònoma, i sobretot, dur aquesta pràctica a terme fora de l’escola.
D’aquesta manera s’evita l’ús de la
llengua materna dins l’aula, les possibles traduccions que facin els nens, que
els motivi el fet d’escoltar per a, finalment, ser ells els que parlin i els altres
els que els escoltin, i sobretot, fer a les
famílies participants actius d’aquest
procés d’aprenentatge.
“L’aprenentatge d’una llengua estrangera és un procés complex en què intervenen moltes variables i aquest mètode en treballa una d’elles i, per tant,
no resol tot l’aprenentatge, sinó que
afegeix un aspecte nou a coses que ja
es treballen i aquesta novetat és una
manera d’ajudar els alumnes a parlar
anglès. Volem que, a més d’entendre, el
parlin”, explica el professor Artigal.

+info a www.matadepera.cat

DIA

HORA LLOC

ACTE

ORGANITZA

Dij 3
Diu 6
Dij 10
Div 11
Div 11
Div 11
Div 11
Diss 12
Diss 12
Diu 13
Diu 13
Diu 13
Dill 14
Dill 14
Dime 16
Div 18
Div 18
Diss 19
Diss 19
Diu 20
Diu 20
Diu 20
Dill 21
Dim 22
Dime 23
Dime 23
Diu 27
Dill 28

23.00
19.30
19.00
Tot dia
09.00
17:30
22.00
11.00
20.00
Tot dia
11.00
19.30
09.00
19.00
18.00
21.00
21.30
11.00
12.30
11.00
18.00
19.30
17.30
18.00
17.00
18.00
19.30
19.00

Dijous a l’Hotel: Guillem Roma
Cinema: “Tokio drifter” (1966)
Club de Lectura: “Una mort molt dolça”
Actes de col·laboració amb la Marató de TV3
Taller sobre l’emprenedoria com a alternativa d’ocupació
Tret de sortida a les festes nadalenques
Cicle de Música: “The Sey Sisters”
Meditació sense fronteres: “Les tradicions”
Concert de guitarra a vuit mans
Actes de col·laboració amb La Marató de TV3
Mercat de Nadal
Cinema: “La peau douce” (1964)
Es posen a la venda els targetons de Reis
Inauguració exposició sobre la tardor al Camp de Golf
Hora del Conte: “El segrest de la bibliotecària”
“Una nit d’òpera”: ‘L’elisir d’amore’, de Donizetti
Concert de Nadal amb l’Agrupació Coral
Nova edició del Mercat d’Intercanvi i de Segona Mà
Concert de Nadal de la Coral Clau de Sol
Visita del Patge de SSMM els Reis d’Orient
Espectacle nadalenc: “Pastorets, cap a Betlem!”
Cinema: “Teorema” (1968)
Taller: “Lletres, paraules i llana”
Concerts de l’Escola de Música Frederic Mompou
Exposició de Nadales “Il·lustració i Poesia Catalana”
Inauguració del pessebre de Matadepera
Cinema: “El lladre i el sabater” (1993)
Cantada de Nadales amb el Cor de Noies

Dijous a l’Hotel i Punt Jove
CineClub Matadepera
Biblioteca Àngel Guimerà
Entitats i col·lectius de Matadepera
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Matadepera
Regidoria de Cultura
Agermanament sense fronteres
Regioria de Cultura
Entitats i col·lectius de Matadepera
Masia La Tartana
CineClub Matadepera
Regidoria de Festes
Regidoria d’Esports
Biblioteca Àngel Guimerà
Regidoria de Cultura
Agrupació Coral de Matadepera
Regidoria de Joventut
Coral Clau de Sol
Comissió de Reis
Xarxa Matadepera
CineClub Matadepera
Punt Jove
Escola de Música Frederic Mompou
Col·lecció Joan Ríos
Amics del Pessebre
CineClub Matadepera
Cor de Noies de Matadepera

Hotel
Hotel
Casal de Cultura
Diversos llocs
Casal de Cultura
Diversos llocs
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Diversos llocs
Masia La Tartana
Hotel
Ajuntament
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Església Parroquial
Plaça del Casal
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Casal de Cultura
Hotel
Hotel
Església i Casal
Casal de Cultura
Plaça de l’Església
Hotel
Plaça de l’Església

REBEU L’AGENDA PER CORREU ELECTRÒNIC INSCRIVINT-VOS A www.matadepera.cat

+ INFO
p.5
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p.11
p.4
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p.3
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p.5
p.9
p.4
p.3
p.9
p.3
p.6
p.11
p.4
p.3
p.5
p.X
p.3
p.3
p.9
p.5
p.3
p.3
p.9
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El Llibre del mes

per Cesc Bosch

Irène Némirovsky (Kíev, 1903
- Auschwitz, 1942) era filla d’un
ric banquer jueu ucraïnès. Va ser
educada per una institutriu francesa, que va fer que per a Irène
el francès fos gairebé com una
llengua materna. El 1919 arriba
a França, on es casa i té dues filles. Esdevé cèlebre a partir de 1929, arran de
la publicació de la seva segona novel·la, David
Golder.Tot i els èxits i el reconeixement mundial, el govern francès li denega, el 1938, la nacionalitat francesa. Després, víctima de les lleis
antisemites promulgades l’octubre de 1940
Irène té prohibida la publicació de les seves
obres i l’obliguen a portar “l’estrella groga”. El
juliol de 1942 és arrestada per la gendarmerie
francesa i deportada a Auschwitz, on morirà de
tifus el 17 d’agost de 1942. A Les mosques
de tardor (Les mouches d’automne, 1931)
Irène ens transmet el drama sobre l’exili i el
desarrelament que tantes famílies van patir a
l’Europa de la primera meitat del segle XX. I
ho fa com els millors poetes, amb unes poques
pàgines on petites postals literàries ens mostren
escenaris i emocions amb una força terrible.

El Film del mes

per Albert Beorlegui

Encara en cartellera la darrera (i
exitosa) entrega de l’agent més
famós del món, James Bond,
aquest mes us proposem recuperar la primera pel·lícula de la
franquícia més perdurable de la
història del cinema, Doctor No
(1962), que com les altres 23
(24 si comptem la no oficial) es
troben disponibles a la Biblioteca Àngel Guimerà. És possible que algun cinèfil impenitent
arrufi al nas al veure com aquesta mena de
pel·lícules, més enllà del seu valor comercial, poden ser objecte de crítica seriosa, però
no cal oblidar que, com a tota obra artística,
Bond és fruit del seu temps i per tant, més
enllà de les persecucions de cotxes, dels gadgets de Q i de l’amor platònic de Moneypenny,
l’agent amb llicència per matar ofereix interessants reflexions sobre la guerra freda, els
rols masculins i femenins a les pel·lícules d’espies, una amoralitat en el seu moment sorprenent i de com allò que semblava innovador fa
50 anys ara ens sembla més aviat tronadet.

El Disc del mes
per Xavi Solanellas

El grup finlandès Steve‘n’Seagulls (Steve i les gavines) va
començar a versionar cançons
oficialment l’any 2012. Escullen
principalment cançons de rock dur, carregades elèctricament, i les despullen. No és només una simplificació, com d’altres ja han
fet, sinó més aviat una conversió de sons.
Canviant guitarres elèctriques per mandolines
i acordions i jugant amb un nou ritme, aconsegueixen oferir una altra cara, molt atractiva, de cançons normalment conegudes. Al
disc Farm machine hi trobareu versions de
Led Zeppelin, Guns N’ Roses o Metallica, per
exemple. La cançó Thunderstruck, d’AC/DC,
va ser inicialment penjada a Youtube, i va arribar a més de 17 milions de visionats. En conjunt és un disc amb un ritme trepidant, només
alentit amb la versió de Nothing else matters.
Indicat pels buscadors de sons nous i versions
innovadores. Contraindicat per a al·lèrgics a
l’abús de mandolina.

MÉS TEMES

L’arpista matadeperenca Anna Quiroga comença aquest 1 de desembre una gira de sis concerts arreu
del país amb el seu conjunt Trio Bax, acompanyada de Gavin Zev (flauta) i Elliot Corner (viola). Quiroga actuarà al Teatre Metropol de Tarragona (1 de desembre), l’Auditori Josep Viader de Girona (divendres 4); l’Auditori Sant Josep de Moià (5 de desembre), el Teatre Municipal de la Bisbal de l’Empordà
(diumenge 6), i als Amics de les Arts de Terrassa (dia 10). La gira culminarà el 16 de desembre a la Sala
Mompou de Barcelona. Quiroga ha estat seleccionada recentment per formar part de la prestigiosa
organització Talent Unlimited del Regne Unit, que recolza econòmicament els joves músics.

BREUS

EL DIA 12, A LA SALA D’ACTES DEL CASAL

Gerard Misael estrena
Entre sábado y domingo

Un concert de guitarra Marató fílmica per
a vuit mans
l’aniversari del Cineclub
Isabel Garcia, Ricard Sánchez, Ricard Segura i Tono
Blasi oferiran un recital conjunt de guitarra.

Tono Blasi i Ricard Segura, que oferiran el concert juntament amb Isabel Garcia i Ricard Sánchez. ©Cedides

El 12 de desembre, la Sala
d’Actes del Casal de Cultura acollirà un concert de
guitarra a vuit mans.
Isabel Garcia, Ricard Sánchez
(professor de l’Escola de Música
Frederic Mompou), Ricard Segura
(guitarrista de La Corranda i professor de guitarra del Casal de la Gent
Gran) i Tono Blasi són els quatre
guitarristes matadeperencs que

oferiran aquest concert conjunt. El
repertori inclourà tan peces de música clàssica com arranjaments de
temes coneguts, tan moderns com
populars, com són: Recuerdos de la
Alhambra, Concierto de Aranjuez,
Carmen de Bizet, Canon de Pachelbel i obres de Bach, Albéniz i Falla,
entre d’altres.
El concert començarà a les 20h i
l’entrada és gratuïta.

El Cineclub Matadepera celebrarà el mes que ve el seu
cinquè aniversari amb la projecció de cinc pel·lícules.
El Cineclub Matadepera
fa cinc anys, i per celebrar-ho, els seus impulsors,
Toni Amén i Gerard Misael, han organitzat una marató de cinc pel·lícules, que es durà a terme a l’Hotel el 3
de gener, al llarg de tot el dia.
La pel·lícula que estrenarà la sessió
serà Wizards (EEUU, 1977) de Ralph Bakshi (de 10:30h a 12h) i, seguidament, es projectarà Julien DonkeyBoy (EEUU, 1999) de Harmony
Korine (de 12:30h a 14:15h). A les
14:30h es farà una parada per dinar,
que inclourà un pica-pica amb cafè
inclòs, ofert per la mateixa entitat.
A les 15:30h es reprendrà el passi amb Jungfrukällan (La veu de la
donzella, Suècia, 1960) d’Ingmar
Bergman (de 15:30h a 17h) i, a continuació, es projectarà Spiklenci Slasti
(Els conspiradors del plaer, República

Txeca, 1996) de Jan Svankmajer
(de 17:30h a 19h). Per tancar la marató, hi haurà una sessió sorpresa,
que està previst que comenci a les
19:30h i finalitzi a les 21:30h.

És notícia

El jove matadeperenc Gerard
Misael, una de les ànimes
del CineClub Matadepera,
va estrenar el 30 d’octubre passat la
pel·lícula Entre sábado y domingo, la
seva òpera prima, definida pel propi
director com una “història de terror
costumista on s’hi barreja comèdia
existencial, nouvelle trash, vodevil experimental, poesia esquelètica, comèdia sense gràcia, i malson kafkià amb
ànima de low cost”. L’estrena va tenir
lloc al Coro Vell de Terrassa.
Misael, que ha exercit de director,
guionista i “artista maleït”, s’ha envoltat d’un equip d’amics i professionals,
que, com ell, han estudiat a l’ESCAC.
Interpretada per Dídac Alcaraz i Marta
Gil, Entre sábado y domingo explica la
història d’un jove que celebra el seu
30è aniversari en una casa rural acompanyat de monstres, on quedarà atrapat en una nit eterna.
Per Misael, la pel·lícula “no deixa de
ser una metàfora d’aquests moments
foscos que viuen molts joves, però des
d’una perspectiva d’humor i melangia”. El film ha tingut un pressupost
de 6.000€, aconseguits, en part, per
micromecenatge.

EL 3 DE GENER, ENTRE LES 10:30 I LES 21:30H

EL SEU TALLER ESTÀ UBICAT A L’ANTIGA CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL

Una imatge del film Entre sábado y domingo.

©Cedida

Montserrat Cadevall, premiada
per la promoció del cant coral
La presidenta de l’Agrupació
Coral Matadepera, Montserrat Cadevall, ha estat guardonada amb un dels Premis d’Actuació
Cívica de la Fundació Carulla per la
seva tasca divulgadora del cant coral
i per la internacionalització d’aquesta
modalitat musical. Cadevall és també
la presidenta de la Federació Catalana
d’Entitats Corals (FCEC), des d’on ha
promogut el coneixement d’aquesta
modalitat musical. Aquesta entitat, de
fet, ha aconseguit que l’any 2017 es
celebri a Barcelona el Simposi Mundial
de Música Coral.

Quatre nous films pels diumenges
de Cineclub a l’Hotel
A banda de la marató especial
que es farà el 3 de gener per
celebrar el 5è aniversari, el
Cineclub Matadepera ja té preparades
les quatre pel·lícules que projectarà
aquest mes de desembre.
El primer film, pel diumenge 6, serà
Tokyo Drifter (El vagabund de Tòquio), de Seijun Suzuki (Japó, 1966).
El dia 13 es podrà veure La peau douce (La pell suau), de François Truffaut
(França, 1964). El dia 20 serà el torn
de la italiana Teorema, de Pier Paolo
Pasolini (1968), i el darrer diumenge
de l’any, el dia 27 de desembre, es dedicarà a The thief and the cobbler (El
lladre i el sabater), de Richard Williams
(Estats Units, 1993).
Com sempre, les projeccions del Cineclub Matadepera tenen lloc a l’Hotel
Espai Jove cada diumenge a partir de
les 18:30h.

Des de fa mesos, els Amics
del Pessebre estan treballant intensament per preparar el diorama que exposaran a la
plaça de davant de l’Església, a partir del 23 de desembre.
Un any més, els membres de l’entitat conviden a qualsevol persona
que vulgui participar de l’elaboració
del pessebre d’enguany, a anar al taller que tenen a l’antiga caserna de
la Guàrdia Civil, qualsevol dia de la
setmana a la tarda i també els caps
de setmana. L’únic requisit per participar de l’elaboració del pessebre
és tenir ganes d’aprendre i col·labo-

Dos dels membres dels Amics del Pessebre, treballant al seu taller.

©Miquel Badia

rar amb aquest projecte nadalenc,
que any rere any, deixa bocabadats
a grans i petits.
Els membres de l’entitat també
han avançat que aquest any serà el
darrer que el pessebre s’instal·larà a
l’interior de la caravana. De cara al
Nadal vinent, probablement hi haurà novetats.
Aquelles persones que vulguin posar-se en contacte amb els Amics
del Pessebre ho poden fer per correu electrònic (pessebrematadepera@gmail.com), o bé, per correu ordinari a la bústia que tenen al Casal
de Cultura.

EL PIANISTA ALBERT FLOTATS HA ACTUAT A MATADEPERA I JA TÉ EDITATS DOS DISCS

Flotats impulsa la fundació Música Solidària
El pianista Albert Flotats encapçala un projecte per fomentar la solidaritat mitjançant la difusió de la música
clàssica. Estrella Morente i l’Orquestra Unesco Barcelona han recaptat fons per a la Fundació Vicenç Ferrer.
El pianista matadeperenc
Albert Flotats ha impulsat la
fundació Música Solidària,
un projecte amb el qual pretén “difondre la música clàssica promovent
els grans valors que enriqueixen i ennobleixen els éssers humans”, segons
apunta. Cada concert esdevé, doncs,
“una plataforma de visualització
de realitats socials i de col·laboració
amb entitats benèfiques”.
El segell característic de Música
Solidària és l’organització de concerts solidaris, entenent-los “com
una eina eficaç de cooperació amb
entitats amb finalitats socials o benèfiques”.

Música Solidària va iniciar el mes
passat un cicle de quatre concerts
amb Estrella Morente i l’Orquestra
Unesco Barcelona, una part de la recaptació dels quals es destinarà a la
FundacióVicenç Ferrer. El repertori
està format per un recull de cançons
populars de Manuel de Falla i amb
textos de García Lorca, la rapsòdia
simfònica de Turina i altres peces de
Cervelló i Falla.
El primer concert va tenir lloc al Palau de la Música i el cicle va prosseguir a San Sebastià (Kursaal, 6 de
novembre); Saragossa (Auditori, 7
de novembre) i Bilbao (Euskalduna,
8 de novembre).

Albert Flotats durant un concert al Casal de Cultura el juliol de 2013.

A banda d’aquests concerts, la
Fundació Música Solidària també
va organitzar un altre concert amb

©Miquel Badia

solistes de Salzburg al Palau de la
Música de Barcelona, el 12 de novembre passat.

Gaseta de Matadepera Desembre 2015

Els Amics del Pessebre de Matadepera busquen persones que vulguin col·laborar en l’elaboració del pessebre.
L’únic requisit per participar-hi és tenir ganes d’aprendre i de treballar amb un grup entusiasta.
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Els Amics del Pessebre busquen col·laboradors

MÉS TEMES

L’Hotel va acollir el passat 18 de novembre la projecció d’un audiovisual
sobre l’Ultra Fiord 2015, que va tenir lloc a l’abril a la Patagònia, a Xile.
L’acte també va comptar amb una xerrada, a càrrec de la fotògrafa Gemma Pla i dels atletes Pere Aurell i Genís Zapater. Els dos esportistes van
participar a la cursa, creuant la línia d’arribada després de recórrer 70 km,
amb 3.000 metres de desnivell, en segona i tercera posició, respectivament. A la fotografia, Zapater, Aurell i Pla amb les Torres del Paine al fons.

EL GRAN CAPITÁN, UN MONÒLIT GEGANTÍ DE GRANIT DE 1.000 METRES

BREUS

Miquel Mas escala El Gran Capitán

Quarts a la Copa de la Reina
d’halterofília

Sergi Sallés i Marta Raventós
guanyen el campionat familiar

Les instal·lacions del Consejo Superior de Deportes
de Madrid van acollir el 31
d’octubre la 59a edició de la Copa
de la Reina d’halterofília. L’equip
del Club Halterofília Matadepera,
integrat per Andrea Garrido, Bibiana Garcia, Damaris Sosa i Maria
Márquez, i dirigit per Òscar Gómez,
va aconseguir classificar-se en una
meritòria i històrica quarta posició,
amb 732.83 punts sinclair.
D’altra banda, el club local també va
fer una extraordinària participació
al Campionat de Catalunya Sub15
i Sub17, que va tenir lloc a Girona
el 8 de novembre, aconseguint tres
medalles d’or (Andrea Garrido en
Sub15 i Sub17 i M. Belén Diakakis
en Sub15) i tres més de plata (Irene
Urbano en Sub15 i Sub17 i M. Belén Diakakis en Sub17).

Sergi Sallés i Marta Esteve va ser la primera parella
classificada del Campionat
Familiar que es va celebrar el 15 de
novembre al Camp de Golf Municipal, seguida de Miguel A. Hidalgo i
José J. Reche. El torneig tenia un
al·licient afegit: en el forat 7 hi havia el premi directe d’un microcotxe Ligier Dué, gentilesa de Ligier
Microcar Vallès Occidental, per a
qui aconseguís un hole in one. Tot
i que cap participant va aconseguir
el cotxe, s’hi va estar ben a prop.

Gaseta de Matadepera Desembre 2015
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El matadeperenc Miquel Mas escala la mítica paret de El Gran Capitán a Yosemite
i viatja fins a Indian Creek per escalar en fissures.
En una expedició que va començar el 21 de setembre i es va allargar fins al 25 d’octubre passat, el matadeperenc Miquel Mas, juntament
amb dos companys més, Marc Subirana i Oriol Mestre,
es van aventurar a escalar la mítica paret de Yosemite
coneguda amb el nom de El Gran Capitán.
Yosemite és un parc nacional dels EE.UU. que està situat a l’estat de Califòrnia, a uns 400 km de San Francisco,
aproximadament. De totes les parets que formen aquesta vall, una de les més famoses és El Gran Capitán, un
monòlit gegantí de granit de 1.000 metres d’alçada i que
és un dels destins predilectes d’escaladors de tot el món
amants del Big Wall, és a dir, la modalitat d’escalada en
gran paret.
L’escalada de El Gran Capitán es va allargar cinc dies i
quatre nits, durant les quals van haver de dormir penjats a la paret; un dels escaladors dormia en una hamaca
penjada a la paret i els altres dos dormien a les poques
lleixes de roca que tallaven la verticalitat de la paret.
Un cop fet el cim de El Gran Capitán i escalades altres vies de Yosemite, Mas i Subirana es van desplaçar
fins a Indian Creek, una regió situada al desert de l’estat
d’Utah, a on se’ls va unir la també escaladora Sílvia Gibert. Aquesta zona està considerada la meca mundial de
l’escalada en fissures.
Mas detalla que “és un lloc màgic, immensament gran,
un paradís pels escaladors. És un lloc utòpic; els càmpings o zones d’acampada al desert no s’han de pagar.
Tothom és respectuós amb l’entorn i la natura.També és
impressionant veure com la paret canvia de color constantment i les postes de sol són meravelloses”.

Mas escalant la paret de 1.000 metres de El Capitán, a Yosemite. ©M. Mas

©CHM

L’equip de la Copa de la Reina.

El torneig de golf d’Oncolliga
recapta 1.455€
Mas pujant una de les parets amb fissures d’Indian Creek.

©Miquel Mas

La Mola patrocina el Club Cros
Aquesta temporada, el Club Esportiu Cros Matadepera estarà patrocinat pel
Restaurant La Mola, que els ha facilitat l’equipació.

Foto de família del Club Cros amb la nova equipació.

Gil, Solsona i Sala, amb el xec solidari.

Gran èxit del Mountain Festival

©MB

Abril Riba, novena a la Copa
Barcelona de patinatge
Abril Riba, del Club Patí
Matadepera, va quedar en
novena posició a la final
de la Copa Barcelona de patinatge
artístic, que es va celebrar a principis de novembre a Lliçà de Vall.

Més de 180 persones es van apropar a aquesta jornada, que comptava amb la
projecció d’un audiovisual sobre l’expedició al Perú dels escaladors locals.

Els escaladors i les autoritats locals, amb la família d’Àlex Vicedo.

El Camp de Golf Municipal va acollir a finals de
novembre un torneig de
golf solidari amb Oncolliga, amb
una trentena de participants, que
va recaptar 1.455€. El president
d’Oncolliga Terrassa, Joaquim
Gil, ha agraït “la predisposició de
l’Ajuntament per facilitar l’organització d’aquest campionat i per
col·laborar amb una finalitat social
tan noble”. Des de l’Ajuntament,
el regidor d’Esports, Quico Sala,
també ha manifestat la voluntat de
“tornar a col·laborar en properes
edicions del torneig solidari”.

©MB

TAMBÉ ES VA RETRE UN PETIT HOMENATGE A L’ESCALADOR ÀLEX VICEDO

Amb una assistència de més de 180 persones, la
primera edició del Mountain Festival de Matadepera, el passat 14 de novembre, va tenir una
gran acollida entre els amants de la muntanya.
Organitzat per la Regidoria de Cultura, la Germandat
de Sant Sebastià, els Bombers Voluntaris, la JAM i La
Mountain Club, el festival va començar a les 18h amb
una festa de la cervesa i, just després, es va projectar al
Casal de Cultura l’audiovisual de l’expedició que van fer
els matadeperencs Èric Riba, Miquel Mas i Elies Coll al
Perú, juntament amb altres membres del CTAC.
La Sala d’Actes del Casal de Cultura es va quedar petita
per acollir la gran quantitat de persones que hi van assistir, entre els quals hi havia els pares i el germà d’Àlex
Vicedo, un dels membres de l’expedició que va perdre
la vida, el mes de juny passat, en una altra expedició del
CTAC al Kirguizistan. En acabar el passi de l’audiovi-

©Reg.Esports

Formació de golf pels alumnes
de l’Escola Vedruna

ELS ESPORTISTES VAN PASSAR PER L’AJUNTAMENT PER PRESENTAR L’EQUIPACIÓ

L’alcaldessa Mireia Solsona i el regidor
d’Esports, Quico Sala, van rebre el 18 de
novembre passat una important delegació del Club Esportiu Cros Matadepera, que va
presentar la nova temporada amb una destacada
novetat: la seva equipació, patrocinada pel Restaurant La Mola.
A l’acte hi van assistir les responsables del club,
Núria Maurí i Alba Gutés, els joves atletes i els
seus monitors, així com Gemma Gimferrer i Oriol
Bernadí, del Restaurant La Mola.

Els guanyadors del campionat.

©MB

sual, l’alcaldessa de Matadepera i el regidor d’Esports,
Quico Sala, van fer entrega del llibre “Matadepera: Veus
i Mirades” als familiars de Vicedo, que van rebre un
afectuós aplaudiment per part del públic assistent.
El Mountain Festival va acabar amb un sopar popular a
la plaça del Casal de Cultura.

Abril Riba durant la seva actuació.

©Club Patí

El Camp de Golf va acollir el
mes passat un curs de formació adreçat a una trentena
d’alumnes del Grau Superior d’Animació d’Activitats Físicoesportives
de l’Escola Joaquima Vedruna de
Terrassa. El curs incloïa una introducció al golf, amb teoria i pràctica,
així com una immersió en el programa Golf a les Escoles, que promou
la Federació Catalana de Golf.
Un instant del curs de formació.

©Vedruna

De fet, el camp matadeperenc és
un dels que contribueixen a la iniciació en aquest esport, oferint programes especialitzats als centres
docents. Una de les sortides laborals d’aquests alumnes és el monitoratge d’activitats esportives; per
això, és important que els futurs
monitors tinguin un contacte directe amb aquest esport i els recursos
pedagògics que tenen al seu abast.
Tots els participants al curs.

©Reg.Esports

El Club Cros posa en marxa
un grup d’adults
El Cub Cros ha obert un
nou grup d’adults, que
practiquen aquesta disciplina sota les pautes de l’atleta
Rubén Leiva, tots els dimarts, de
19:30 a 20:50 hores. A banda dels
entrenaments setmanals, el grup
també té previst fer sortides i entrenaments esporàdics els caps de
setmana. Les sortides tenen lloc
des del Pavelló i el cost és de 15€
mensuals. Més informació: info.ccmatadepera@gmail.com.

OCI I COMUNICACIÓ

Programació Temporada 2015/2016
DILLUNS

La Biblioteca Àngel Guimerà està celebrant un munt d’activitats per commemorar l’Any de les Biblioteques, com ara l’Hora del Conte d’aquest desembre, que tindrà lloc el
dia 16 a les 18h, i que té com a protagonista a una
bibliotecària molt especial. L’encarregat d’explicar
el conte El segrest de la bibliotecària serà Cesc Serrat: “Un bon dia, uns bandolers decideixen segrestar
a la bibliotecària del poble, la senyoreta Laburnum,
i demanen un quantiós rescat a l’Ajuntament. Però
la gentilesa de la noia, la seva determinació i una
contagiosa malaltia, ho compliquen tot”. La història
està especialment pensada pels nens i nenes de 5
anys en endavant.
I per continuar celebrant aquest Any de les Biblioteques, l’Àngel Guimerà vol premiar amb un petit
obsequi els lectors i lectores que han llegit més llibres a través del servei de préstec, i es farà establint
diverses categories depenent de l’edat.

Simone de Beauvoir al Club de Lectura
El Club de Lectura d’aquest desembre es farà el dia 10,
a les 19h, i es centrarà en l’obra Una mort molt dolça,
de Simone de Beauvoir, publicada l’any 1964 i en la
qual l’escriptora relata la mort de la seva pròpia mare.
La directora de la Biblioteca, Mariàngels Alfonso, s’encarregarà de moderar la trobada.
A més, fins l’11 de desembre es podrà visitar a la Biblioteca l’exposició “Simone de Beauvoir, feminista i escriptora”, un trajecte per la vida i l’obra de la filòsofa i
escriptora, que va provocar grans debats enfrontant-se
a les convencions socials dominants del seu temps.
Horaris de Nadal a la Biblioteca
Aquestes festes de Nadal, la Biblioteca tancarà completament els dies 24 i 31 de desembre i també el 2
de gener, a més dels dies festius tradicionals. Els dies
28, 29 i 30 de desembre la Biblioteca només obrirà a
les tardes.

El llibre infantil del mes
Selznick, Brian.
La invenció de l’Hugo Cabret.
Barcelona: Cruïlla, 2007.
La invenció de l’Hugo Cabret és una novel·la gràfica que
empra recursos dels àlbums il·lustrats i del cinema. Les
il·lustracions, excepcionals i de gran bellesa, i el text, es
combinen a la perfecció i treballen conjuntament per crear
una atmosfera fascinant.
Hugo és un nen orfe que viu amagat en una estació de tren
de París on s’espavila per sobreviure. Es dedica a mantenir
en actiu els rellotges per tal que ningú trobi a faltar el seu

per Gemma Serra Burguès

oncle, desaparegut recentment, que n’era l’encarregat. Vol
reparar un autòmat que el seu pare havia trobat i no dubta
en recollir tota mena de peces que li puguin ser útils per
aconseguir-ho. I serà tot buscant-ne, que acabarà coneixent el propietari de la botiga de joguines de l’estació i la
seva neboda, amb qui faran un gran descobriment.
Esdevé un bonic homenatge al món del cinema i al cineasta Georges Méliès.
Edat orientativa: a partir de 12 anys. Si teniu ganes de
llegir-lo, podreu trobar la versió en castellà a la Biblioteca
Àngel Guimerà.

Grüß Gott, Mariapfarr
Aquesta és una de les webcams de les pistes
de Fanningberg a Mariapfarr (www.fanningberg.info/webcam), situada entre els 1.497 i
els 2.150 metres d’altitud. L’estació compta amb un
confortable telecadira de 1.100 metres de llarg, amb
sis places de seients amb escalfadors i coberta.
Tan aviat arriba el fred, a l’estació ja preparen el centenar de canons de neu que ajuden a deixar-ho tot en
marxa en molt poc temps. Així que, ara per ara, ells
estan com nosaltres: esperant l’hivern i, amb ell, el
fred i la neu. Bona temporada d’esquí per a tothom!!!

EDI... OTESES

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
09.05-12.00 Grans èxits + novetats
12.00-12.05 Agenda de Matadepera
12.05-15.00 Grans èxits + novetats
15.00-15.05 Agenda de Matadepera
15.05-17.00 Grans èxits + novetats
17.00-20.00 Per no dir res
Magazín musical. Marc Clapés, Arnau
Martí,Víctor Navarro i Marc Grèbol
20.00-21.00 Grans èxits + novetats		
21.00-22.00 A les portes de Troia
Divulgació històrica. Albert Sánchez,
Oliver Vergés i Alberto Reche
22.00-23.00 No pot ser mentida
Poemes. Pere Ejarque, Josep Maria
Cistaré i Mireia Sol		
23.00-00.00 Encadenats (primer dimarts de mes)
Músiques encadenades dels 80 i 90
Toni Abad
				
DIMECRES
				
00.00-07.00 Grans èxits de tots els temps
07.00-09.00 Grans èxits + novetats
09.00-09.05 Agenda de Matadepera
09.05-12.00 Grans èxits + novetats
12.00-12.05 Agenda de Matadepera
12.05-15.00 Grans èxits + novetats
15.00-15.05 Agenda de Matadepera
15.05-17.00 Grans èxits + novetats
17.00-20.00 Per no dir res
Magazín musical. Marc Clapés, Arnau
Martí,Víctor Navarro i Marc Grèbol
20.00-21.00 Grans èxits + novetats
21.00-22.00 La paparra
Fusió de ritmes: rumba, reggae, ska,
balkan beats i més. Javi Romero
22.00-23.00 On the road
Viatge per la musica dels 60 i 70.
Xavi Almirall, Roger Duch i Jordi Baqués
Radioteatre (darrer dimecres de mes)
Petites i grans obres de la dramatúrgia.
Quadre d’actors de Matadepera Ràdio
23.00-00.00 Sonotone (primer dimecres de mes)
Explorant el subsol del rock contemporani.
Ivan Caparrós i David Benaiges

DIJOUS
00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-09.05
09.05-12.00
12.00-12.05
12.05-15.00
15.00-15.05
15.05-17.00
17.00-20.00

Grans èxits de tots els temps
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Per no dir res
Magazín musical. Marc Clapés, Arnau
Martí,Víctor Navarro i Marc Grèbol
20.00-21.00 Matadepera Notícies
Informatiu Local. Albert Beorlegui
21.00-22.00 El Provisional
Magazine juvenil. Roser Puigbó
i Elena Ramon
22.00-00.00 Ones de Jazz
Jazz. Francesc Gil, Cesc Bosch i
Francesc Florensa
00.00-01.00 Gran Auditori
Un gran concert de música clàssica.
Maria Glòria Farrés i Albert Beorlegui
				
DIVENDRES
00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-09.05
09.05-12.00
12.00-12.05
12.05-15.00
15.00-15.05
15.05-18.00
18.00-18.05
18.05-19.00

Grans èxits de tots els temps
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera 		
Els + Sonats 2.0
El retorn d’un clàssic. Nil López
19.00-20.00 Matadepera Notícies (Repetició)
Informatiu Local. Albert Beorlegui
20.00-21.00 Anònims
Un viatge per al vida de la nostra gent.
Xavier Duran, Isabel Pérez i Josep Duran
21.00-00.00 Memphis, Vegas & Promised Land
Pop, rock & crooners. David Farreras
			
		
DISSABTE
				
00.00-07.00 Grans èxits de tots els temps
07.00-00.00 Grans èxits + novetats

Oci i comunicació

La Biblioteca Àngel Guimerà es suma a la celebració de l’Any de les Biblioteques
amb diverses activitats. Aquest mes, amb una Hora del Conte ben especial.

Matadepera Ràdio 107.1 FM
www.matadeperaradio.com

DIUMENGE
00.00-07.00 Grans èxits de tots els temps
07.00-00.00 Grans èxits + novetats
20.00-22.30 Compte enrere
Jornada esportiva local i d’èlit.
Pere Aragay, Juanma Medina,
Oriol Oliver i Jordi Pi
23.00-00.00 Grans èxits + novetats

Els vídeos destacats
www.matadepera.cat | www.youtube.com/matadeperatv
Una nova
Festa del Bolet

Ple de Pressupostos
(30-11-2015)

DAMA: Xerrada
sobre Pere Duran

‘Per camins de l’art
contemporani:Trajecte’

Presentació del llibre
electrònic de Gegants!

AIUMA: Xerrada
d’Espartac Peran
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Celebrant l’Any de les Biblioteques

Grans èxits de tots els temps
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Per no dir res
Magazín musical. Marc Clapés, Arnau
Martí,Víctor Navarro i Marc Grèbol
20.00-21.00 Grans èxits + novetats
21.00-22.30 La cara oculta de la lluna
Art Musical. Xavi Solanellas i Cesc Bosch
22.30-00.00 Exòtica Ràdio
Música i actualitat electrònica.
Toni Martínez

Gaseta de Matadepera Desembre 2015

UN DELS ÈXITS DE SIMONE DE BEAUVOIR, AL CLUB DE LECTURA

00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-09.05
09.05-12.00
12.00-12.05
12.05-15.00
15.00-15.05
15.05-17.00
17.00-20.00

ENTREVISTA
Albert Flotats
per Míriam Vila

“Volem que els nostres
concerts serveixin per fer
visibles realitats socials”

Entrevista

Tot i que el panorama musical de Catalunya és molt complet,
l’Albert Flotats, juntament amb altres músics, s’han aventurat a crear la Fundació Música Solidària, amb la qual pretenen difondre la música clàssica, a través de concerts solidaris
que sensibilitzin la població sobre diverses realitats socials.

D’on sorgeix la idea de crear la Fundació Música Solidària?
Coincidint amb el meu reinici de l’activitat
musical com a pianista, em vaig posar en
contacte amb una sèrie de persones, com
en Gonçal Comellas, extraordinari director
d’orquestra i violinista i, arran de programar conjuntament uns concerts de piano i
orquestra, vam començar a mirar més enllà
d’una programació d’un concert, per veure
si hi havia espai per a una nova activitat musical dins el panorama musical a Catalunya.

acabar, surt havent gaudit d’una estona de
bona música i també s’emporta un missatge de sensibilització sobre una realitat social
a la qual no podem donar l’esquena. Tot el
que rep el públic és més que un concert.

I a quina conclusió vau arribar?
Després de fer-nos aquest plantejament i
posar-nos en contacte amb diferents associacions, com l’Associació de cardiopaties
congènites, l’obra social de Sant Joan de
Déu o la Fundació Esclerosi Múltiple, vam
organitzar uns petits concerts a la Basílica del Santa Maria del Pi amb l’Orquestra
Unesco Barcelona, que dirigeix en Gonçal
Comellas. Així va ser com ens vam adonar
que si, per una banda, oferíem un concert
d’una qualitat musical induptable i, per l’altra, aquest concert estava acompanyat d’un
missatge solidari i una organització amb qui
compartíem aquell dia, la resposta del públic es multiplicava. I ens vam adonar que hi
havia un projecte important a desenvolupar.

Com estructureu la proposta de concerts al llarg de l’any?
D’entrada, ens plantegem projectes: per
exemple, el projecte que acabem de realitzar
amb l’Estrella Morente i la Fundació Vicente Ferrer, que consistia en una gira de quatre
concerts o el projecte de 24 concerts que farem properament amb Càritas.
Per moure una orquestra de qualitat, de
primeríssim nivell, necessitem l’ajuda de
l’empresa privada, particulars, associacions,
entitats públiques, etc., per tal de poder abaratir costos.

Quin és l’objectiu de la fundació?
El nostre objectiu és la difusió de la música
clàssica, però sempre amb una finalitat solidària, és a dir, que els nostres concerts siguin plataformes de visualització de realitats
socials. A banda d’oferir un concert de gran
qualitat, es tracta que aquest també serveixi com una finestra oberta a la societat, per
tal que les entitats col·laboradores es puguin
donar a conèixer encara més.
De fet, a Espanya no existeix cap promotora que es dediqui explícitament a organitzar
concerts solidaris, tal i com fem a la Fundació Música Solidària.
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Currículum
Nascut el 1960 a Terrassa, l’Albert Flotats fa més de 25 anys que viu a Matadepera. Va
cursar empresarials i, més endavant, va fer un MBA. També va estudiar el Títol Superior
de piano al Conservatori de Barcelona. Tot i que va intentar fer carrera com a pianista,
als 30 anys va decidir canviar de rumb i dedicar-se a l’empresa tèxtil familiar, a on va
treballar durant 25 anys. Quan va tancar l’empresa familiar, va decidir reprendre la carrera musical, va realitzar alguns concerts i va gravar dos discs: l’un amb obres de Robert
Schumann i, l’altre, amb una selecció de peces de Frédéric Chopin i Enrique Granados.
El setembre passat va impulsar un nou projecte: la Fundació Música Solidària, que pretén difondre la música clàssica a través de concerts amb finalitats solidàries.

Albert Flotats saluda al públic durant el concert que va fer al Casal de Cultura, el juliol de 2013.

©Miquel Badia

I quina és la vostra motivació?
Poder fer i moure música, però sempre amb
aquesta vessant solidària. El nostre projecte pretén créixer compartint i aquesta és la
nostra motivació.
Quan el públic ve a un concert nostre, en

Quin percentatge de la recaptació es
destina a l’entitat solidària?
Si hem fet bé les coses i ha vingut el públic
suficient per cobrir despeses i costos, donem
el 70% dels resultats de cada concert a l’entitat amb qui col·laborem.

Quins projectes teniu previstos imminentment?
El proper 3 de gener començarem un cicle
de 24 concerts per tot Catalunya, a benefici
de Càritas. Començarem a Tortosa i passarem per les deu diòcesis, incloent Terrassa,
Sabadell, Sant Cugat, i acabarem el cicle a
Barcelona. I pel segon semestre tenim dos
projectes molt interessants: l’un és amb Sant
Joan de Déu, per recollir fons pel programa
que investiga el càncer infantil i juvenil; i
l’altre projecte serà amb la Fundació Pasqual Maragall, que no tindrà res a veure
amb el món clàssic.
Què esperes d’aquest projecte?
Que realment sigui un projecte que tingui
un llarg recorregut i que siguem capaços de
fer entendre la bondat i les possibilitats que
té això: que la música i les accions solidàries són una combinació molt potent que,
de ben segur, remouran sensibilitats. En tot
projecte, l’entusiasme és molt més potent
que l’eficàcia, però l’ideal és la suma de totes dues coses.
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MOTS ENCREUATS Nº 213 per Ignasi Pons
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Horitzontals

Verticals

1.Amb els recents nascuts es pot fer
ara des de l’hospital. 2.El teixit de
seda que vesteix un salmó arenícola.
Reunió Universitària de Nois Beguts.
3.Es pot repetir tot cuinant el bacallà.
Ens fa el mateix servei que una galleda foradada. 4.Figura dels escuts orientals. El tanoca que no sap valorar el
cine. 5.Comença a saltar. Dirigeixen el
diari. Dissortadament, té molt de cancerigen. 6.El jugador que no sap centrar es dedica a fer destrosses. Avui no
ha d’anar al metge. 7.No és del tot un
oasi. Anvers prosaic. Una de moltes.
Comença a fer trampes. 8.Orla sense
cap ni peus. L’instrument que no sona
si no manxes. 9.Relatiu al lloc de pau
on anaven els virtuosos un cop morts.
No fer cap fira, però fer-n’hi confiança.
10. El cilindre que va per via rectal...
amb intencions curatives.

1.Ens volen aixecar la camisa i no amb
finalitats íntimes. 2.Comencen a lluir
barba. Posar-se d’esquenes i copsar amb
la mirada. 3.Dessala sense contemplacions les que són menys dolces. Acaben
amb l’estereotip. 4.Cor que no rep oxigen. L’han linxat sense fer servir les xarxes socials. És bastant asocial. 5.Rebi
de mala manera. Aconsegueixes peces
animals. 6.Romà establert a Venècia.
Fa nosa.Tub per on surten projectils que
no has de tocar. Pal del banderí. 7.Un
fruiter que sol ser més conegut pel seu
femení. S’ha refet, però encara no vocalitza. 8.Estri de tall gens “cutre”. Té
molt de melodiós, però jo no puc amb ell.
9.Començaments que només fan servir
una vocal. Aliar sense tenir contraccions.
10.Si t’ho manen fer, no tens cap alternativa.
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