Temes destacats del mes
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L’Ajuntament de Matadepera ha presentat a la Generalitat el projecte del
nou Camp d’Hoquei Municipal, que es
construirà al Mas Sot. Les obres començaran a finals d’any.

Un instant de l’inici del curs, el setembre passat. ©MB

Com canviar el món, de Jerry Rothwell
és l’obra que es podrà veure aquest
proper 9 de febrer, dins del cicle el Documental del Mes. L’obra explica els
orígens de Greenpeace.

El 7 de febrer torna a estar marcat en
vermell al calendari esportiu matadeperenc: arriba la Cursa de Muntanya
del Mont-rodon, amb 13,5 km de recorregut pel Parc Natural.

PÀGINA 6

PÀGINA 9

PÀGINA 12

L’Ajuntament obre el 22 de febrer la
convocatòria d’ajuts per adquirir material escolar i també per sufragar part
del cost de les colònies escolars. El termini de peticions acaba el 15 de març.

El Festival de Creació Audiovisual Jove
de Matadepera, el Filmat, arriba enguany a la sisena edició per premiar les
millors propostes audiovisuals. S’hi poden presentar obres fins al 13 de maig.

La infermera pediàtrica Rosamari Segura fa gairebé 20 anys que treballa a
l’UCI de nounats. Amb la seva gran experiència, Segura ha impulsat un grup
de suport a la lactància materna.

L’origen de Greenpeace El 7 de febrer arriba la
al Documental del Mes Cursa del Mont-rodon

Es presenta el nou
Camp d’Hoquei

Èric Riba iniciant la seva grimpada.

©MB
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Les Festes de Sant
Sebastià en imatges
La Gaseta de Matadepera publica
aquest mes un recull de les millors
fotografies dels actes d’aquestes passades Festes de Sant Sebastià. En Miquel Badia és l’autor de les imatges.

Nova convocatòria de
beques escolars

Així quedarà la zona esportiva del Mas Sot.

©Aj.

El Filmat estrena la
seva sisena edició

Entrevista a
Rosamari Segura
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“Els temps han canviat. Per alguns sóc el Joan dels
ous o el Turu dels ous, per altres el de cal Pinyol, per
alguns els de la Granja Turu i, per molts poquets i
els de més edat, el de La Florida”.

er
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TEMA DEL MES

Música i teatre per a
totes les butxaques
Aquest mes de febrer comença el primer cicle de la Temporada Estable de Teatre i Música amb grans novetats: les entrades a 5€, un
servei gratuït de cangur i dues entrades de regal per a les persones que
celebrin el 50è aniversari al llarg de 2016. Aquest febrer també s’ha
programat un cicle dedicat a redescobrir la figura d’Àngel Guimerà.

Aquest mes es farà un cicle dedicat a la figura d’Àngel Guimerà, qui va passar llargues temporades a la casa del seu amic Pere Aldavert. ©MB

La Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Matadepera
comença l’any apostant clarament per promocionar la programació
de teatre i música al municipi, amb
una oferta d’espectacles pensada per
a tots els públics i butxaques. D’entrada, tots els espectacles programats
a Matadepera tindran un preu de 5€.
A banda d’aquest preu reduït, una altra novetat és que, per a tots els espectacles de tarda, s’oferirà un servei

gratuït de cangur al mateix Casal de
Cultura. Per tal de fer ús d’aquest servei, s’hauran d’adquirir les entrades
amb una setmana d’antelació i fer la
reserva de plaça.
Com ja és habitual, les entrades es podran adquirir, fins a una hora abans
de l’inici de l’espectacle, al Casal de
Cultura mateix. Val a dir que la Sala
d’Actes del Casal de Cultura és un
espai habilitat per a què hi accedeixin
les persones amb mobilitat reduïda.
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Tradició i cultura
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Opinió

Després de dues setmanes intenses i de molta activitat durant les Festes de Sant Sebastià, comencem el mes de febrer amb un recull
de fotografies d’alguns dels actes més emblemàtics d’aquestes festes. Són 30 retalls fotogràfics que capturen part de l’essència del que
s’ha viscut al poble durant dos caps de setmana
llargs i que, enguany, ha tingut un especial ressò, no només per la gran participació de gent
que hi ha hagut als actes més populars, sinó
també perquè alguns dels grans mitjans de comunicació, com TV3, Catalunya Ràdio o RAC1,
han centrat la mirada en la tan nostrada festa
del pi.
A banda de l’àlbum de fotos de les festes de
Sant Sebastià, aquest mes de febrer també recull algunes novetats importants, sobretot, pel
que fa a la Regidoria de Cultura, que aposta
clarament per la difusió de la música i el teatre
al poble, amb entrades a un preu molt reduït i
la proposta d’un nou servei de cangur gratuït
per a tots els espectacles de tarda. D’aquesta
manera, es pretén donar un impuls important
al consum cultural al municipi. També aquest
mateix mes, hi haurà un cicle especial dedicat
a la figura d’Àngel Guimerà, que inclourà música, teatre i una conferència sobre la figura
del dramaturg, polític i poeta català, que tingué estrets vincles amb Matadepera. No podem
deixar de mencionar la proposta de El Documental del Mes, que arribarà el segon dimarts
d’aquest mes i el tret de sortida per a la presentació d’obres audiovisuals al festival de creació
audiovisual jove de Matadepera, el FILMAT.
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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; 08230
Matadepera, indicant al sobre GASETA: “El Poble Opina”;
o a través d’un correu electrònic a lagaseta@matadepera.cat
Siguin o no publicades, la Gaseta de Matadepera agrairà totes les cartes i correus electrònics que puguin fer
arribar els seus lectors i escollirà preferentment aquelles el text de les quals no superi les trenta línies tot i que
dependrà de l’espai disponible cada mes. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, serà imprescindible
que les cartes o missatges electrònics vagin signats amb nom i cognoms i haurà de constar-hi al sobre o al correu
l’adreça i el telèfon. No es publicaran escrits ni missatges que vagin signats amb pseudònim o inicials. La Gaseta
es reservarà el dret de resumir o extractar el contingut de les cartes i de publicar aquelles que consideri oportú.
No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats.

CARTES DELS LECTORS
Molt agraïts per totes
les col·laboracions
La Junta d’Oncolliga de Matadepera vol
agrair, un any més, la solidaritat dels veïns
que van col·laborar en la col·lecta que es
va realitzar el dia de la Fira d’Artesans de
les Festes de Sant Sebastià. Els diners recollits es destinaran a l’ajuda de les persones que pateixen càncer i als seus familiars.
A més, els dies 29 i 30 de gener es va celebrar la campanya Posem-li pebrots al
càncer als establiments de la cadena d’alimentació Condis de Catalunya, a favor de
les entitats de FECEC, i en concret a favor
d’Oncolliga a les comarques de Barcelona. També volem agrair el suport de tots
aquells que vau adquirir al Supermercat
Condis de Matadepera una bossa de pebrots d’1,5€ tot col·laborant amb la nostra
entitat.
Adela Russo i tota la Junta
d’Oncollida Matadepera
Gràcies Rosa
Rosa,
Feia quasi 30 anys que et coneixíem. Des
del primer dia et vas fer amb el teus alumnes, simpàtica, riallera, amb un toc de poble que aquí hi quedava bé!
Com a professora eres molt autèntica.
Sabies portar a tothom pel seu lloc, encara que més d’un es mereixia una bona
esbroncada, tu sabies donar-li la volta i ho
enfocaves d’una forma especial, que enlloc
de ser un mal moment,el converties en una
lliçó més, com moltes que ens vas ensenyar.
Tenies una total devoció a allò que t’estimaves que era ensenyar, formar persones.
Sempre et vas caracteritzar com una dona
valenta, directa, on sempre el teu somriure
t’acompanyava allà on anessis.
Amb tu varem voltar molt. Des de l’actual
edifici de Bombers i la Policia, passant per
la casa de la carretera de Terrassa i el Casal de Cultura, tot en un sol curs!
Pujàvem per la riera a fer gimnàs amb el
Paredes.Tots ho vivíem amb il·lusió i amb
la promesa que aviat tindríem una escola
nova. Et vas implicar en la construcció de
l’escola que ara coneixem i alguns hem
tingut la sort de retrobar-te com a mestra
dels nostres fills.
Havien passat els anys, i quan ens trobàvem, sempre ens dedicaves temps per parlar, per compartir i si hi havia algun professor escoltant la conversa, sempre deies:
“Aquests són els primers nens que vaig
tenir a Matadepera, me’ls estimo molt”.
Nosaltres també, Rosa, sempre et portarem dins els nostres cors! De part dels teus
vailets, un BRAVO molt gran!
Gràcies Rosa.
Núria Genescà, Jana Aiguasenosa, Mireia Soler, Marc Otero, Josep
Pérez, Albert Busqueta i David Fabrés.
Exalumnes de Rosa Roca.
Sant Sebastià 2016
Les festes de Sant Sebastià 2016 ja són
història. Han estat 10 dies d’una activitat
intensa, en què ens hem vist acompanyats
per tot el poble, ja sigui en les celebracions o
en l’organització. Aquest és un exemple clar
de treball col·laboratiu, que ha fet possible
que les Festes de Sant Sebastià hagin estat
un èxit.
La llista d’agraïments és infinita i el perill de
deixar-me algú és molt gran,però no puc estar-me de donar les gràcies al nostre Ajuntament,que s’ha posat a la nostra disposició
per tot allò que ens ha calgut, als empleats
municipals que ho han donat tot en tot moment,a les entitats que han organitzat molts
dels actes i que han col·laborat intensament
amb nosaltres, també als anunciants que
han ajudat al finançament de les festes i,
sobretot, a tots vosaltres que en qualsevol
moment us heu ofert per donar un cop de

mà,moltíssimes gràcies de tot cor.També us
volem demanar disculpes per les molèsties
ocasionades, per tot allò que no hem sabut
fer prou bé i pels incidents que s’hagin pogut
produir en el decurs de les festes, fets que
condemnem i farem tot el que estigui a les
nostres mans perquè no es repeteixin.
En termes generals, estem força satisfets de
com ha anat tot plegat, contents i també,
per què no dir-ho,un xic cansats,amb aquell
cansament que tots hem sentit en arribar
dalt d’un cim que ens ha costat força de
pujar però que ens ofereix unes vistes que
no tenen preu, o potser com el d’aquella
cuinera que ha passat tot el matí a la cuina
i veu com el fruit del seu treball és assaborit
pels seus convidats en breus instants, no cal
dir-li res, només veient els plats ben escurats
ja en té prou. Així doncs, ens trobem amb
aquest paisatge meravellós, amb els plats
ben nets i anem pensant en la propera excursió o en un altre festí. Abans però, convé
analitzar a fons la feina feta, escoltar tothom, fer balanç, “carregar piles” i engegar
la màquina perquè, per nosaltres, Sant Sebastià 2017 ja ha començat.Just d’aquesta
manera comencem a treballar, analitzant el
que s’ha esdevingut en aquestes festes, mirant d’esmenar les deficiències i de fer els
canvis que convinguin. Per això ens cal, ara
també, el vostre ajut. Us demanem que ens
feu arribar els vostres comentaris, crítiques
i suggeriments per tal de poder fer-ho millor
l’any vinent.
Des del primer dia hem dit que volíem una
Germandat oberta al poble, que recuperés
aquell esperit dels fundadors, que en temps
de mancances i necessitats van decidir
agrupar-se per ajudar-se mútuament. Treballem i treballarem perquè així sia, perquè
la Germandat de Sant Sebastià serveixi, no
només per organitzar unes bones festes,sinó
per recordar-nos d’on venim i on anem.
Germans, amics i veïns, fins molt aviat i
FINS A LA PLAÇA !!
Pere Casals i Junyent
Germandat de Sant Sebastià
El Ball de l’Arbre i el Corpus Musical
Matadepera té una joia en les Festes de
Sant Sebastià .Tenen un guió molt bo, senzill, amb un fil conductor clar, personatges
principals (el pi, evidentment) i secundaris.
Des de la perspectiva, crec que els darrers
anys s’ha treballat en la direcció correcte:
s’han implicat les escoles; s’ha introduït el
pi infantil i s’ha dignificat l’acte identitari
de les festes, que per mi, sense cap mena
de dubte, és la baixada del pi.
Existeix un corpus musical propi de la festa: els goigs, el ball de l’arbre i la darrera
incorporació, la baixada de pi.
Ara, tot això, no s’ha de banalitzar ni treure del context. De la mateixa manera que,
per molt bé que ens ho passem, no tindria
cap mena de sentit repetir la baixada del pi
per la Festa Major d’estiu, hauríem d’evitar que ni el ball de l’arbre ni la baixada de
pi,o les peces que es vagin incorporant com
a pròpies a la banda sonora de les festes,
acabin servint per amenitzar cercavil·les
o per fer ballar gegants si no és aquesta
la funció per la qual han estat concebudes
i alhora caldria incorporar-les a la versió
infantil de la festa.
Aquest any en fa 25 que des dels Grallers
de Matadepera vàrem introduir el ball de
l’arbre. En aquests anys, tret de lluir-lo en
algun concert, només l’hem fet sonar pel
dia i la funció que li és propi, doncs creiem
que és la millor manera de vincular-lo a
l’imaginari col·lectiu de les festes.
Les músiques, com els olors, impregnen
fortament els records, dosifiquem-ho amb
cura i aconseguirem que s’associïn als
bons moments viscuts dins la festa.
Esteve Grau i Creus
Membre dels Grallers de Matadepera

TEMA DEL MES

El Cineclub Matadeperan continua aquest febrer amb les seves projeccions dels
diumenges, que tenen lloc a l’Hotel a les 19:30h. El diumenge dia 6 es podrà veure Macario, de Roberto Gavaldón (1960); mentre que el dia 14 s’homenatjarà el
desaparegut cantant David Bowie amb la projecció de Labyrinth, de Jim Henson
(1986). El film triat pel 21 de febrer serà Berberian Sound Studio, dirigida per
Peter Strickland l’any 2012. El darrer diumenge del mes, el dia 28, la pel·lícula
escollida serà Tokyo Fist, de Shinya Tsukamoto (1995).

AQUEST MES COMENÇA UNA NOVA EDICIÓ DE LA TEMPORADA ESTABLE DE TEATRE I MÚSICA
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Teatre i música per 5€
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Matadepera aposta clarament per fomentar el consum cultural al
poble amb una oferta d’espectacles de teatre i música a tan sols 5€. A banda d’aquesta novetat, també s’oferirà
un servei gratuït de cangur per a tots els espectacles de tarda.
La nova Temporada de Teatre i
Música a Matadepera arrenca amb
moltes novetats: totes les entrades
dels espectacles que tinguin lloc a Matadepera tindran un preu de 5€; hi haurà un
servei gratuït de cangur pels espectacles de
tarda i totes les persones que compleixin 50
anys el 2016 rebran dues invitacions per assistir a un dels espectacles programats.
Per tal que pugueu anar reservant les dates
al calendari anual, us detallem les propostes
programades per aquest primer cicle al Casal de Cultura:

per viatjar pels cinc continents i descobrir
algunes de les seves músiques tradicionals o
populars.

Divendres, 12 de febrer. 22 hores
Es tracta d’una proposta que uneix música
i poesia, per a recordar el cantautor i poeta
Ovidi Montllor. Toti Soler, Gemma Humet i Joan Massotkleiner són els encarregats de retre-li homenatge, ara que fa poc
més d’una vintena d’anys que ens va deixar.
L’Ovidi, poema sense acabar és un repàs al seu llegat, tot acompanyat de textos
d’altres poetes, com Joan Salvat Papasseit,
Vicent Andrés Estellés o Josep Maria de
Segarra.

Diumenge, 24 d’abril. 19 hores
La música i dansa antiga del grup Xuriach arribarà a Matadepera amb l’espectacle
Nous minoès, ayrosas contradanças,
que es centra en aquelles danses que es van
ballar a Catalunya fins a principis del segle
XVIII i en la seva convivència amb els nous
repertoris provinents de França.

Diumenge, 6 de març. 19 hores
La segona cita de la temporada serà amb la
Companyia La Pepa, que presentarà l’espectacle Deesses. Amb un text escrit per
Paulina Fariza, Deesses presenta personatges fantasiosos, però alhora ben reals, que
comparteixen una feminitat disbauxada,
tendra, ferida i crítica a la vegada. Es tracta
de cinc mirades, cinc dones que mostren les
seves habilitats per sortejar els entrebancs de
la vida.
Diumenge, 13 de març. 19 hores
La veu i les seves immenses possibilitats
sonores serà la protagonista d’aquest espectacle, que porta per nom Les músiques
del món i que anirà a càrrec del grup vocal
Kollage. Es tracta d’una oportunitat única

Diumenge, 19 d’abril. 19 hores
La màgia de Calders és el títol de l’espectacle que ofereixen Imma Colomer i Dioni
Chico (acordió). A través d’una narradora,
una acordionista i uns quants elements escenogràfics transcorre la narració oral dels
contes de Pere Calders, tot alternant-los amb
música adient per a cada narració i potenciant l’humor, la ironia i la perspicàcia.

Divendres, 29 d’abril. 22 hores
En Santi i la Rosó són els dos protagonistes
de You say Tomato, una obra de la Companyia SalaTrono. La història d’amor dels
dos personatges va començar juntament
amb un gran projecte musical que els havia
de portar, un dia o altre, al cim de l’escena
catalana. Els anys han passat i aquest dia no
ha arribat. Ara, no els queda més remei que
preguntar-se cap a on va el seu projecte musical i de parella.
Diumenge, 22 de maig. 19 hores
El Cor Montserrat i el Grup de Teatre
dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa presenten l’espectacle
Bon menú, bon profit, que recrea una
vetllada amb Joseph Joachim, Johannes
Brahms i Schumann, en la qual Brahms
mostra tota la seva creativitat en unes petites
cançons plenes de tendresa i riquesa harmònica. L’espectacle és una mostra d’aquestes

cançons i també un recorregut gastronòmic
des del Renaixement fins a l’actualitat.
Nou cicle: Redescobrint Guimerà
Aquest mes també s’inaugura un cicle dedicat a la figura del dramaturg, polític i poeta
Àngel Guimerà, un dels màxims exponents del ressorgiment de les lletres catalanes, a finals del segle XIX.
Dimecres, 17 de febrer. 17:30 hores
Gemma Serra oferirà un taller per a nens
i nenes de 4 i 5 anys per descobrir la figura
d’Àngel Guimerà. El taller es titula Com es
diu la Biblioteca? i començarà a les 17:30
hores. Les places són limitades i cal inscripció prèvia a la mateixa Biblioteca.
Divendres, 19 de febrer. Sortida a les 18h
Els amants del teatre tenen una cita per
recuperar un dels grans tresors del nostre
patrimoni cultural amb una mirada actual.
Es tracta de l’obra Maria Rosa, d’Àngel Guimerà, sota la direcció de Carlota
Subiròs. L’obra és al Teatre Nacional de
Catalunya i, pel preu de 30€, s’inclou l’entrada i el servei de bus. Se sortirà a les 18
hores des del Casal de Cultura. Per reservar
les entrades, cal contactar amb Riba Gorina:
93 787 18 40, 629 40 25 31 o bé al correu
rigobus@autocars.cat.
Dissabte, 27 de febrer. 19:30 hores
La Sala d’Actes del Casal de Cultura acollirà, a les 19:30h, l’obra Titaina, un concert
basat en el text original d’Àngel Guimerà i
amb la música d’Enric Morera.
Dilluns, 7 de març. 19:30 hores
L’actual director del Teatre Nacional de Catalunya i també músic, compositor i director
d’escena, Xavier Albertí, tancarà el cicle
amb una conferència que portarà per títol
Guimerà: home símbol i que començarà
a les 19:30 hores, al Casal de Cultura.

Joan Pinyol i Turu
Productor de la Granja avícola Turu S.A.
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L’espectacle dedicat a la figura d’Ovidi Montllor, amb Joan Massotkleiner, Gemma Humet i Toti Soler és una de les propostes de la nova temporada.

Recordo l’any 80, a cavall de la democràcia
i les festes recuperades, la primera mostra
de truites a la Plaça de Cal Baldiró. Molta
improvisació, pocs mitjans, poca llum, taules
de càmping, cadires de nyigui-nyogui... Totes
les dones del poble, al seu aire, sense massa
normes establertes , però organitzades per
carrers, feinejaven per fer truites,a quina més
original, per atraure els ulls de la resta del
poble. En recordo una d’uns 100 ous que va
fer la Maria del Felip. Una truitassa de fredolics i encara ara em pregunto com li van
donar la volta.
Al despatx de casa, hi ha un quadre amb un
motiu culinari que hi diu: “Totes les dones
de Matadepera que remenàvem i teníem la
paella pel mànec amb motiu de les festes
de Sant Sebastià d’enguany, al Sr. Francesc
Piñol i Sas. Per la seva generosa aportació de
la primera matèria. Matadepera, 13 de gener
de 1980”.
Han passat molts anys i aquesta aportació
s’ha anat repetint any rere any. Amb més o
menys volum, d’acord amb les menges que
han anat evolucionant. De les truites es va
passar a les coques, a les magdalenes, a la rebosteria. De la plaça al Pavelló. Dels Tastets
als Platillos. Cada vegada més nivell i més
exigència. Dels davantals d’estar per casa als
vestits de Festa Major. Uniformes. Puntes.
Randes. Ben pentinades, ben maquillades. Un
aire cada vegada més competitiu, malgrat el
bon rotllo que hi ha entre carrers.
Tinc bon record i seria injust no fer menció al
Delfí Busqueta. Amb veu cultivada. Dominador de l’escenari. Portar i animar durant més
de dues hores la presentació de la Mostra
Gastronòmica perquè els últims preparatius
fossin més amens. Recordo que quan parlava dels ous sempre hi posava més zeros del
compte, tant a les dotzenes com a les unitats.
De tant en tant, algú em preguntava si era
veritat el que deia el Sr. Busqueta. “Sí, sense
tants zeros”, responia.
Els temps han canviat. Per alguns sóc el Joan
dels ous o el Turu dels ous, per altres el de cal
Pinyol, per alguns els de la Granja Turu i, per
molts poquets i els de més edat, el de La Florida. Sóc la segona generació d’aquest negoci
i espero mantenir i col·laborar amb aquesta
tradició, almenys fins que em jubili.

Tema del mes

Que no hi faltin!

Els més joves van iniciar aquestes Festes de Sant Sebastià
portant el seu propi pi fins a la plaça!

El Col·lectiu d’Art va estrenar una exposició inspirada en el
foc. La Germandat va obsequiar els artistes amb un petit pi.

El món de les motos de muntanya i el bike trial va homenatjar
el matadeperenc Pol Sala Mercadé amb una exhibició.

s a plaça, els més valents
Un cop plantat el Pi dels Nen
també van poder grimpar-lo.

El foc també va ser el protagonista de la primera nit,
amb la
marxa de torxes i l’encesa d’aquestes espectaculars
fogueres.

La Fira de Sant Sebastià va comptar aquest any amb un
munt de parades de productes artesanals i oficis antics.

Gaseta de Matadepera Febrer 2016
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La nit del 16 de gener va ser molt freda. Res millor que entrar
en calor sopant al voltant del foc just abans de baixar el pi.

Per segon any consecu
tiu, la plantada es va fer
a mà,
recuperant tota l’espe
ctacularitat d’aquest ac
te.

La tertúlia “Jo me’n recordo” es va dedicar a parlar de la
nevada i el gran incendi de l’any 1986.

La baixada del pi va tornar a ser un moment èpic i emocionant.
A plaça, unes 2.400 persones esperaven l’arribada del pi.

La nit va ser molt llarga, però el diumenge 17 molts
van matinar per veure com es pelava el pi.

Quatre equips van competir en el concurs de feines forestals
per comprovar qui és el més ràpid fent servir la serra.

ts. Tot
El Pavelló es va omplir de menjar gràcies als Taste
s.
enque
deper
mata
ries
culinà
un exemple de les tradicions

s habilitats amb
Nens i nenes van posar a prova les seve
a del Casal.
plaç
la
a
res
quad
nt
el pinzell tot pinta

La gent gran del poble també va poder compartir moments
plegats gaudint un bon aperitiu.

La Gaseta de Matadepera ha sortit al carrer i ha immortalitzat en imatges alguns dels millors moments viscuts durant aquestes Festes de Sant Sebastià.
També podeu reviure els actes emblemàtics de la celebració fent un cop d’ull
als vídeos enregistrats per Matadepera Televisió, que es poden recuperar a
www.matadeperatv.cat i www.youtube.com/matadeperatv.

El Gran Concurs de Grimpaires va ser l’acte destacat del
dissabte 23, deixant-nos, de nou, imatges ben espectaculars.

a per tercera vegada
Èric Riba va guanyar la grimpad
tan sols 21 segons.
en
il
pern
el
r
consecutiva. Va toca

Matadepera va rebre la visita del Corpo Musicale
La Filarmonica di Verguhera, que van ser rebuts a l’Ajun
tament.

La Filarmonia di Verghera va interpretar al Pavelló peces italianes,
internacionals i, amb la Banda, també algunes de Matadepera.

Àlbum de Sant Sebastià

El concert de la Banda de Matadepera va comptar amb peces
tradicionals tant d’Àustria com de Matadepera.
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“Els tres porquets” va ser l’espectacle que Xarxa Matadepera
va oferir durant aquestes Festes de Sant Sebastià.

El diumenge 24 va començar amb l’Ofici Solemne. Com cada
any, es va repartir tortell de Sant Sebastià a tots els assistents.

La Filarmonia di Verghera també va participar a la processó i la
Cercavila, que va omplir els carrers del centre de Matadepera.

La imatge de Sant Se
bastià va tornar a rec
órrer
un any més els carrers
del poble.

Un cop acabada la cercavila, Albert Vintró va protagonitzar
una grimpada d’exhibició seguint l’estil més clàssic.

ava el seu
L’hora dels balls! Enguany, el Ball de l’Arbre celebr
nes.
sarda
de
a
ballad
la
e,
25è aniversari. A la imatg

Una de les danses populars que es ballen a Matadepera
és el Ball del Tortell, amb un exemplar al braç.

cita amb les festes. En
Els Amics del Teatre no falten mai a la
ites?”.
aquesta ocasió van oferir “I tu, de qui sosp
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I just després del concert de Sant Sebastià, el Pavelló
va acollir un gran sopar de germanor.

El dilluns 25 al vespre, va arribar el moment de tallar el pi i
acomiadar les festes. Fins l’any que ve!

AJUNTAMENT
BREUS

LES OBRES D’AQUESTA NOVA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA COMENÇARAN A FINALS D’ANY

Nou cicle de xerrades promogut
per Benestar Social

Es presenta el futur Camp d’Hoquei Municipal

El Departament de Benestar
Social impulsa un nou cicle de
xerrades, que sota el títol “A
Matadepera envellim activament. Vine
i escolta!”, tractaran diferents temes,
per tal que tothom pugui trobar resposta a preguntes que es plantegen sobre salut, activitat física i alimentació.
Les xerrades tindran lloc cada primer
dimecres de mes, a les 17h, al Casal de
la Gent Gran de Matadepera.
A més, el 29 de febrer, a les 10:30h i
al mateix Casal de la Gent Gran, s’ha
programat una xerrada sobre Mercè
Rodoreda, a càrrec d’Oriol Badia.

06

És notícia: Ajuntament

L’ANC Matadepera s’afegeix a la
manifestació del 7 de febrer

Gaseta de Matadepera Febrer 2016

L’artista terrassenc Joan Cots ha lliurat a l’Ajuntament set dibuixos a llapis sobre
paper relacionats amb la primera Trobada Internacional de Gegants que va tenir lloc
a Matadepera l’any 1982. Joan Cots va estudiar dibuix i pintura a l’Escola Massana de
Barcelona fins que el 1980 va començar Belles Arts. Posteriorment, i per perfeccionar
la pintura realista, va estudiar a les acadèmies Sainz de Maza i Tàrrega de Barcelona.
Ha exposat a Barcelona, Sant Cugat i Terrassa i la temàtica de la seva obra va des dels
paisatges de la Costa Brava a les terres de l’Ebre.

El proper dia 7 de febrer, a
les 11:30 hores del matí, s’ha
convocat una concentració
al Parc del Xiribecs d’Amposta, per fer
una marxa conjunta fins al pont penjant.
Des de l’ANC s’organitzen autocars per
tot el territori nacional, per tal de donar
suport a les Terres de l’Ebre en contra
del Pla Hidrològic de l’Ebre aprovat, el
dia 5 de gener passat, pel govern del PP
en funcions.
L’ANC Matadepera s’afegeix a la convocatòria i organitzarà autocars per poder
participar-hi. El preu de l’autocar és de
12€ i també s’oferirà un dinar popular, a
13€ per persona. Els interessats en participar-hi, poden enviar un correu electrònic a matadepera@assemblea.cat. Les
inscripcions es tancaran el 2 de febrer.

Una Nit d’Òpera amb
Les Contes d’Hoffmann
El 5 de febrer continua el
cicle Una Nit d’Òpera amb
l’obra Les Contes d’Hoffmann, de Jacques Offenbach, basada
en un llibret de Jules Barber i, a la vegada, en tres contes del poeta alemany
E.T.A Hoffmann.
A l’òpera, el propi autor, que és un dels
personatges protagonistes, explica als
seus companys de taverna tres faules
fantàstiques que il·lustren els seus desgraciats amors amb una nina mecànica, amb una malalta moribunda i amb
una cortesana que roba les ànimes dels
seus amants. La projecció tindrà lloc
a la Sala d’Actes del Casal de Cultura
aquest 5 de febrer, a partir de les 21h.

Una nova pala llevaneus per a
un vehicle de l’ADF
L’ADF Matadepera ha instal·lat una pala llevaneus i un
dosificador de potassa al seu
vehicle Matadepera 402, per tal que el
seu Grup d’Intervenció pugui realitzar
tasques de retirada de neu i prevenció
de gelades a la via pública. L’operació
s’ha fet gràcies a una aportació extraordinària de l’Ajuntament de gairebé
8.500€ per comprar el material, i també amb uns 1.100€ de la subvenció ordinària que rep l’ADF, que s’han destinat a l’homologació del vehicle.
El vehicle amb la nova pala incorporada. ©Comunicació

Mireia Solsona i Quico Sala van presentar el projecte al secretari general de l’Esport de la Generalitat, Ivan Tibau. El nou
Camp d’Hoquei es construirà just al costat del Camp de Futbol Municipal del Mas Sot.
L’alcaldessa Mireia Solsona i el regidor d’Esports,
Quico Sala, van presentar
el passat 23 de desembre el nou
Camp d’Hoquei Municipal de
Matadepera al Secretari General
de l’Esport de la Generalitat, Ivan
Tibau, que va mostrar la seva satisfacció per un “projecte tan engrescador”.
En el projecte s’inclou, a més de la
construcció del propi terreny de joc
reglamentari, la xarxa de reg, l’en-

Quico Sala i Mireia Solsona presenten el projecte del camp a Ivan Tibau.

©Cedida

llumenat, la jardineria, les tanques
perimetrals, la urbanització de l’entorn i dels accessos a la instal·lació,
a més de la reubicació de l’aparcament existent al Mas Sot, que es
traslladarà a la zona més propera al
Bosc de les Farigoles.
Aquesta nova instal·lació esportiva es començarà a construir a finals d’aquest any, i ja compta amb
una primera partida econòmica de
164.000 €uros, uns diners que arribaran gràcies a la Diputació.

UNA RUA DE LES ESCOLES BRESSOL, UN ESPECTACLE INFANTIL,TALLERS I L’ENTERRAMENT DE LA SARDINA

El Carnestoltes també busca en Nemo
Matadepera es convertirà en un gran oceà on buscar el peix de la popular pel·lícula Buscant en Nemo. Aquest serà el
tema central del Nemostoltes, que es celebrarà els dies 5, 6 i 10 de febrer.
El Carnestoltes torna a Matadepera ple de disbauxa i
bogeria, i aquest any també
buscant el petit peix de la pel·lícula
Buscant en Nemo, que en serà el protagonista. El Nemostoltes es celebrarà
els dies 5, 6 i 10 de febrer.
El divendres 5, a les 16:30h, tindrà
lloc la rua de les escoles bressol Ralet Ralet i Sagrada Família. I a les
17h, la festa continuarà amb un espectacle musical amb els Pocasoltes i

una xocolatada a la plaça del Casal.
També hi haurà xocolata apta per
a celíacs. I dissabte, a les 11:30h, la
mateixa plaça s’omplirà de taller i
activitats a càrrec de Tot Lleure.
Però el pobre Nemostoltes morirà
el dilluns 8. Les seves despulles es
vetllaran al Bar del Casal fins al dimecres 10. Aquell dia, a les 19h, es
farà la rua mortuòria, l’enterrament
de la sardina i Matadepera Comerç
convidarà tothom a una sardinada.

Els més petits portant el fèretre amb la sardina, l’any passat.

©Miquel Badia

DEL 22 DE FEBRER AL 15 DE MARÇ

HAURAN DE VOTAR A CASTELLAR DEL VALLÈS

Nova convocatòria
d’ajuts escolars

11 pagesos podran votar
a les eleccions agràries

S’obre una nova convocatòria d’ajuts escolars municipals per a
alumnes empadronats i escolaritzats a Matadepera.

El 28 de febrer es celebren eleccions agràries a Catalunya
per escollir els representants dels pagesos.

Les sol·licituds per a ajuts
per material escolar fungible i didàctic, per a llibres,
de suport a l’alumnat amb dictamen de necessitats educatives especials i per a colònies escolars s’han
de presentar entre el 22 de febrer
i el 15 de març de 2016, ambdós
inclosos, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça de l’Ajuntament, 1).
Per tal de poder a optar a aquests
ajuts escolars, l’alumne/a ha d’estar

Catalunya celebrarà el
proper diumenge 28 de febrer les primeres eleccions
per determinar la representativitat
de les organitzacions professionals
agràries durant els propers cinc
anys. Es tracta d’una nova forma
de representar als pagesos catalans, que fins ara s’organitzaven en
cambres agràries provincials.
Matadepera compta amb 11 agricultors censats al municipi, que

empadronat/da i viure a Matadepera, ha d’estar escolaritzat/da en
qualsevol dels centres educatius
públics del municipi i el nivell de
renda de tots els membres de la
unitat familiar en el darrer termini de presentació de la declaració
d’IRPF (any 2014) no podrà haver
superat els llindars establerts. Les
resolucions es publicaran al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament en un
termini màxim de tres mesos.

tindran dret a vot en aquests nous
comicis. La llei, però, estableix
que es col·locaran meses electorals a aquells municipis amb
almenys 15 agricultors censats.
Com que Matadepera no arriba
a aquest límit, els pagesos locals
hauran de desplaçar-se fins a Castellar del Vallès per dipositar el seu
vot a les urnes. L’horari de votació
començarà a les 11h i s’estendrà
fins a les 18h.

Política Partits

Ara arriba febrer

Matadepera
s’ho mereix

Gràcies!

Festes de
Sant Sebastià

A nivell de festes, acabem
de passar un mes de gener
intens a Matadepera. Els
Reis Mags d’Orient i una bona colla de
patges es varen aturar a Matadepera el
passat 5 de gener, quina celebració més
maca i quanta gent els vàrem anar a
rebre i saludar pels carrers del poble!
Ens va agradar que no passessin de
llarg. Des d’aquesta columna volem donar les gràcies a totes les persones que
varen estar preparant la seva vinguda i
recepció.
Pocs dies després començaven les esperades Festes de Sant Sebastià, que ens
marquen la segona quinzena de gener.
Festes que han tornat a servir per recuperar l’esperit de poble i les tradicions.
La Germandat ha estat durant molts
mesos treballant i mobilitzant-se per
tornar a deixar el llistó ben alt i... així
ha estat, sempre amb alguna novetat
preparada i tots els detalls cuidats. Un
cop més, cal destacar la col·laboració
d’entitats, comerços, associacions, a les
colles dels Tastets, tècnics municipals de
Comunicació i Cultura, Arxiu, Policia i
Brigada Municipal. Alhora aprofitem
per reconèixer la tasca de totes aquelles
persones que de forma desinteressada
també aporten el seu important gra de
sorra per dur a terme grans iniciatives
civils com aquesta. La Germandat ha
tornat a recordar que l’essència de poble es manté més viva que mai.
Fet aquests sentits agraïments, des de
CiU volem fer una puntualització a la
columna de la CUP del passat mes de
gener.
En resposta a la seva pregunta, els pressupostos no amaguen res, són públics.
En aquest sentit, s’està treballant intensament perquè el portal de la Transparència de la pàgina web municipal
inclogui aquesta i moltes altres dades
municipals.
La CUP parleu d’una partida de
40.000€ (que en realitat és de 41.600€)
d’on els regidors de l’equip de govern,segons vosaltres, cobrem extres de dietes
puntuals. Sí us plau!!! Informeu-vos
bé!!!! Això no és cert!!! Veiem que no
heu estat gaire atents a les explicacions
que vàreu rebre sobre els pressupostos
fa poques setmanes. D’aquesta partida
és d’on cobreu la CUP. Les dades que
doneu sobre la partida social, cultura,
habitatge... tampoc s’ajusten a la realitat. Informeu-vos bé!!! Estem, com
sempre, per qualsevol tema a la vostra disposició.

El nostre país gaudeix d’una
llarga tradició associativa
que, en el terreny cultural,
es concreta en milers d’entitats que
desenvolupen una tasca complementària –i, a vegades, substitutòria- de
les polítiques culturals de les diferents
administracions. Matadepera és un
bon reflex d’aquesta tradició. Al nostre poble, moltes entitats culturals, artístiques i esportives treballen dia rere
dia per portar a terme aquesta tasca.
Això és possible perquè al darrere de
cadascuna d’elles hi ha la suma d’esforços de moltes persones que volen
fer arribar al conjunt de la població
el bagatge cultural del nostre poble.
Aquests esforços mereixen no tan sols
l’aplaudiment dels vilatans, sinó també, i sobretot, el recolzament del Consistori.

El Pi, la plaça, el fred, les
brases, el Tortell, les entitats, el ball, la muntanya,
els carrers. La gent.

Agrair a la Germandat
de Sant Sebastià la gran
organització amb les festes d’hivern del nostre poble.

És Sant Sebastià, la nostra festa d’hivern. Sant Sebastià la fem totes les
matadeperenques i matadeperencs,
cadascú amb el seu gra de sorra. Immensos agraïments a la Germandat.
Immensos agraïments a les veïnes i
veïns que, des de tants anys i generacions enrere –quan es sortia al carrer
i els manyans ajudaven a fer paelles i
tapes per tombar les truites– s’aboquen a què els Tastets tornin a ser un
èxit. Immensos agraïments als que
sortim al carrer per omplir el poble
d’alegria, caliu i germanor.

Tots els actes de la nostra festa
més estimada del poble i la més
esperada dels ciutadans, amb l’activitat estrella de la baixada del pi,
que és la protagonista, va ser una
baixada ràpida fins a la plaça, sense cap problema amb les persones
voluntàries que varen baixar el pi
des de Can Prat fins a la plaça de
Cal Baldiró.

Des dels anys vuitanta, els diferents
governs municipals han endegat i finalitzat infraestructures centrades fonamentalment en l’àmbit esportiu, de
les quals ens sentim orgullosos i ens
felicitem, com per exemple el projecte de construcció del camp d’hoquei
municipal que ha estat aprovat en el
Ple del mes de gener. Ara bé, pel que
fa a equipaments, altres àmbits de la
cultura encara resten desatesos. Ens
referim al llargament reivindicat Teatre-Auditori, un espai on les entitats
artístiques, musicals i escèniques podrien desenvolupar adequadament la
seva tasca.
Al respecte, l’actual equip de govern
municipal ha adquirit el compromís
d’atendre aquesta reivindicació, tot
desencallant el projecte per tal de ferlo realitat en el transcurs de la present
legislatura. Celebrem la decisió presa
pel Consistori i l’animem a no defallir.
En aquest projecte, compta amb el
nostre suport. Des d’aquesta mateixa
columna, i en altres àmbits, Esquerra Republicana juntament amb totes
les entitats ha defensat la urgència
de la construcció i posada en marxa
d’aquest equipament. Matadepera
s’ho mereix.
Per acabar, volem fer pública la nostra
satisfacció per l’acord que ha permès
a les forces independentistes presents
al Parlament de Catalunya la investidura de Carles Puigdemont com
a 130è President de la Generalitat.
Aquest acord ha renovat la il·lusió de
la ciutadania del nostre país per a la
consecució d’un nou Estat en el conjunt de les nacions democràtiques: la
República Catalana.
@ERCMatadepera
regidors.erc.matadepera@gmail.com

És la festa que fem el poble. I, com tot
poble, l’Ajuntament ha de ser aquell
ens que, invisible, dóna tot el recolzament perquè sigui la festa de la gent.
I així rebria immensos agraïments.
Però no els podem donar. Perquè, per
sorpresa de tots, encapçalen la foto i
es pengen la medalla. Perquè, encara,
vinculen institucionalment els actes
religiosos amb els populars, quan la
societat vol ser secularitzada. I segur
que les i els feligresos viuran més autènticament Sant Sebastià si no els
convertim la celebració religiosa en
un acte institucional i els ho deixem
a l’àmbit privat. Perquè són les i els
primers en provar-ho tot als Tastets,
quan el que es vol és compartir-ho
tot des de l’horitzontalitat i fraternitat popular. Perquè no ens xiuxiueja
si té gaire sentit al segle XXI que les
dones a fer els Tastets i els homes a
baixar el Pi. I molts perquès més que
totes i tots sabem sobradament.
Des de la CUP Matadepera no volem participar d’aquestes maneres
institucionals. Perquè per nosaltres
l’Ajuntament té un altre sentit: el
de retornar-vos els immensos agraïments. Gràcies per fer-ho possible i...
FINS A PLAÇA!

FE D’ERRADES: A l’anterior columna de la Gaseta vam cometre
l’error de confondre la quantitat destinada a les dietes dels regidors amb
la destinada als sous dels membres
de l’oposició. Lamentem l’equivocació i desitgem uns pressupostos tan
públics, clars i transparents que no
puguin induir mai a l’error.

PARTIT POPULAR
DE CATALUNYA

Llavors una dels actes més esperats son els Tastets de totes les
senyores del nostre poble que any
rere any es van superant, agrair la
seva força de voluntat per formar
part de les festes, això fa caliu de
poble. Els hi agraïm de tot cor que
cada any hi siguin. Fins l’any que
ve, a veure amb què ens sorprenen.
La pujada del pi també va ser un
èxit. Molta gent i molts participants per pujar el nostre pi d’uns
20 metres d’alçada i 1200 kg. El
vermut dels avis... en fi, és un acte
rere l’altre i tots amb molt bona
sintonia amb els ciutadans del nostre poble. No hi hagut cap acte de
la festa sense que no hi hagués
gent.
Germandat de Sant Sebastià, ens
teniu al vostre costat en tot el que
necessiteu i us estem agraïts per la
gran feina que heu realitzat durant
tot l’any. Ara pel projecte de l’any
que ve.

Política Partits

CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR
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ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA

Gaseta de Matadepera Febrer 2016

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

Durant les passades festes nadalenques, el centre de creació
i moviment de Matadepera, Entreactes, va participar activament en la recollida de joguines de Creu Roja Terrassa, que
es van destinar als petits de les famílies més necessitades.
Per altra banda, tres alumnes d’Entreactes van participar, el
passat 6 de gener a l’Auditori de Sant Cugat, al Trencanous
del Ballet Rus de Barcelona (a la fotografia).

REPORTATGE
10 DIES PLENS D’ACTES AMB DOS CAPS DE SETMANA BEN INTENSOS

Unes festes de rècord
Les Festes de Sant Sebastià tanquen una edició que ha destacat
per la gran assistència a la majoria d’actes, especialment a la baixada del pi, que va reunir unes 2.400 persones a plaça. La Germandat
en fa una valoració molt positiva.

Gaseta de Matadepera Febrer 2016
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Reportatge

El pi a la carretera de Terrassa, moments abans d’arribar a la plaça Cal Baldiró.

Matadepera ha viscut un mes de gener
molt intens, amb unes Festes de Sant Sebastià multitudinàries que han omplert
els carrers del poble. La plaça Cal Baldiró
es va quedar petita en diversos moments
al llarg d’aquests dies, especialment en
el moment en què el pi arribava a plaça,
pocs minuts després de la mitjanit del
dissabte al diumenge del primer cap de
setmana de les festes. La Germandat de
Sant Sebastià, de fet, calcula que allà es
van reunir unes 2.400 persones per celebrar el moment àlgid de la baixada del pi.
“És tot un rècord d’assistència a aquest
acte, que és tota una festa”, destaca el
president de la Germandat, Toti Garcia,
que valora “molt positivament” aquesta edició: “Des de la Germandat estem
molt contents i satisfets. Hem tingut una
gran participació, la meteorologia ens ha
acompanyat i, en general, la gent s’ho ha
passat bé –explica Garcia–.Tot i això, des
de la Germandat també volem lamentar
alguns incidents que hi hagut”.
La baixada del pi ha estat un any més
l’acte més multitudinari. Una vuitantena
de valents, que es van anar alternant durant el recorregut, es van encarregar de

©Flying Free Films

baixar l’arbre des de la Pedrera de l’Angelet fins al centre del poble en un parell
d’hores. I és que el pi d’enguany era un
exemplar relativament assequible, d’uns
20 metres de llarg i poc més d’una tona
de pes.
Èric Riba, de nou el més ràpid
Un altre nom propi de les festes és Èric
Riba. El jove matadeperenc ha guanyat
per tercer any consecutiu el Gran Concurs de Grimpaires. El 2014 ja va ser el
més ràpid, després de tocar el pernil en
tan sols 49 segons. Però l’any passat va
decidir provar sort canviant de tècnica
i el va grimpar en tan sols 18 segons, tot
un rècord. Aquest any s’ha tornat a endur el pernil a casa tocant-lo en només 21
segons. També van ser molt ràpids Àlex
Sánchez, que ho va fer en 36 segons, i David Vallhonrat, en 39. Pel que fa a la categoria femenina, les guanyadores van ser
Montse Mollet, Maria Amat i Laia Etel.
Actes per a tothom
Durant aquests 10 dies de festa, són
molts els actes que s’han succeït per a
tots els gustos. Nombroses competici-

Agenda d’activitats de Matadepera
DIA

HORA LLOC

Dime 3 17.00
Div 5
16.30
Div 5
21.00
Diss 6
11.30
Diu 7
10.00
Diu 7
12.00
Diu 7
19.30
Dill 8		
Dim 9
17.30
Dim 9
19.30
Dime 10 18.00
Dime 10 19.00
Dive 12 22.00
Diu 14 19.30
Dim 16 19.00
Dime 17 17.30
Dij 18
19.00
Div 19 18.00
Diss 20 11.00
Diu 21 19.30
Dij 25
20.00
Diss 27 19.30
Diu 28 19.30
Dill 29 10.30

ACTE

Casal de la Gent Gran
Carrers del poble
Casal de Cultura

Cicle de xerrades “A Matadepera envellim activament”
Rues infantils i espectacle de Carnestoltes
“Una nit d’òpera”: ‘Les contes de Hoffmann’
Plaça del Casal de Cultura Tallers i activitats de Carnestoltes
Plaça del Casal de Cultura 9ª edició de la Mont-rodon
Casal de Cultura
Partit del Barça Llevant-Barça
Hotel
CineClub Matadepera: “Macario” (1960)
Bar del Casal
Inici del Vetllatori del Rei Carnestoltes (fins dimecres)
Casal de Cultura
Taller infantil: “El carnaval dels animals”
Casal de Cultura
El Documental del mes: “Com canviar el món” (2014)
Casal de Cultura
Hora del Conte: “Ets un monstre!”
Plaça del Casal de Cultura Enterrament de la sardina i sardinada
Casal de Cultura
Espectacle “L’Ovidi, poema sense acabar”
Hotel
CineClub Matadepera: “Labyrynth” (1986)
Casal de Cultura
Tertúlia Musical amb Maria Glòria Farrés
Biblioteca
Taller infantil: “Com es diu la Biblioteca?”
Casal de Cultura
Club de Lectura: “Como agua para chocolate”
Teatre Nacional Cat.
Teatre: “Maria Rosa”, d’Àngel Guimerà
Casal de Cultura
Meditació sense fronteres: “La constància”
Hotel
CineClub Matadepera: “Berberian sound studio” (2012)
Casal de Cultura
Conferència: ”Estat nou? Escola nova!”
Casal de Cultura
Concert i teatre: “Titaina”, d’Àngel Guimerà
Hotel
CineClub Matadepera: “Tokyo fist” (1995)
Casal de la Gent Gran Conferència sobre Mercè Rodoreda amb Oriol Badia

ons esportives, activitats infantils, els
Tastets –que van tornar a omplir el Pavelló, tant de menjar com de gent– o la
Fira de Sant Sebastià, que va omplir el
centre de parades de productes artesanals i mostres d’oficis antics.
La música també ha sonat de valent
durant aquests dies, amb un munt de
concerts: grups locals, swing, havaneres, sardanes, grallers, el concert de la
Banda de Matadepera o la melodia del
Ball de l’Arbre, que aquest any ha celebrat el seus 25 anys. A més, cal destacar
la visita del Corpo Musicale La Filarmonica diVerghera, amb una cinquantena de músics procedents d’Itàlia que
van oferir un gran concert al Pavelló
(amb la col·laboració de la Banda de
Matadepera) i van participar a la processó i la cercavila.
Els assistents a aquest concert, a més,
també van poder veure un dels moments més emotius de la festa, amb
un homenatge als membres de la Germandat que en formen part des de fa
25 (Esteve Riba, Joan Genescà i Joan
Galí) o 50 anys (Delfí Busqueta i Delfí
Querol).
I parlant d’efemèrides, aquest any en fa
30 del gran incendi que va assolar part
del Parc Natural. El record d’aquesta
tragèdia també ha estat present durant
aquestes festes, amb la recuperació
dels vídeos que en Joan Soley va enregistrar durant el foc per a Matadepera
Televisió i una tertúlia moderada per
Emili Riba i Quim Vancells. A més,
Narcís Riba i Pere Porcar també vandedicar un dels seus tombs a recórrer
part del indrets que es van cremar.
Més enllà de Matadepera
A més, aquesta edició de les Festes de
Sant Sebastià també ha tingut un ressò
força important fora del poble. A més
de la presència del programa Divendres de TV3, que va convertir la plaça
Cal Baldiró en el seu peculiar plató de
televisió, el nom de Matadepera també
ha aparegut a molts altres mitjans de
comunicació, com La Torre, el Diari
de Terrassa i, fins i tot, El País –que va
dedicar un article a la Grimpada– o els
programes de ràdio El Suplement de
Catalunya Ràdio de Ricard Ustrell i el
Versió Rac1 de Toni Clapés.

+info a www.matadepera.cat
ORGANITZA
Regidoria de Benestar Social
Regidoria de Festes
Regidoria de Cultura
Regidoria de Festes
Unió Excursionista de Matadepera
Penya Blaugrana de Matadepera
CineClub Matadepera
Regidoria de Festes
Biblioteca Àngel Guimerà
Regidoria de Cultura
Biblioteca Àngel Guimerà
Regidoria de Festes / Comerç
Regidoria de Cultura
CineClub Matadepera
Biblioteca Àngel Guimerà
Biblioteca Àngel Guimerà
Biblioteca Àngel Guimerà
Regidoria de Cultura
Agermanament sense fronteres
CineClub Matadepera
Dones d’Avui de Matadepera
Regidoria de Cultura
CineClub Matadepera
Regidoria de Benestar Social

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

+ INFO
p.6
p.6
p.6
p.6
p.10
p.3
p.6
p.10
p.9
p.10
p.6
p.3
p.3
p.10
p.3
p.10
p.3
p.9
p.3
p.9
p.3
p.3
p.6

El Llibre del mes

per Cesc Bosch

William Kotzwinkle (Pennsylvania,1943) és sobretot conegut
pels seus guions cinematogràfics
o per haver escrit la versió literària de E.T. El extraterrestre.
També es pot destacar la seva
novel·la Doctor Rat, amb la
qual va guanyar el World Fantasy Award el 1977.
El nedador del mar secret (Swimmer in
the Secret Sea, 1975) és un llibre sorprenentment sobri i contingut. Kotzwinkle utilitza una prosa senzilla i clara per explicar un
dels episodis més impactants de la seva vida.
El miracle ve després, quan aquestes paraules
són capaces de transmetre l’ànima de qui les
escriu, i aquell text traspassa els fulls de paper
i connecta amb el lector. Això és literatura.
Editat per Navona Editorial el 2015, la traducció va a càrrec de Yannick Garcia. La traducció castellana, per Enrique de Hériz, també ha de ser bona.

El Film del mes

per Albert Beorlegui

La mort de les grans figures del
cinema ens dóna l’excusa perfecta per repassar filmografies
i omplir llacunes culturals, i la
recent desaparició del director
italià Ettore Scola ens brinda
dues pel·lícules que estan disponibles a la Guimerà. La més destacada,
Una jornada particular (1975), encara
fresca la seva adaptació teatral a Barcelona, i que ens dóna l’oportunitat de veure en
estat de gràcia a dos grans colossos, Marcello i Sofia, en una història de dos éssers
inadaptats que coincideixen només unes hores a la Itàlia feixista. Però també avui us
recomanem La noche de Varennes (1981),
una mena de La Diligencia fordiana ambientada a la revolució francesa, on un grup de
persones ben diferents coincideixen en un viatge que els ha de portar a l’estranger. Entre
ells s’hi troben els reis de França que fugen
de París, l’escriptor Nicolás Edme Restif de
la Bretonne, i un ja envellit Casanova. Junts
reflexionaran sobre un món i una civilització
que arriba a la seva fi.

El Disc del mes
per Xavi Solanellas

Camera Obscura és un grup escocès d’indie pop que es va formar fa vint anys i que fins ara ha
editat cinc discos. El que recomanem, My maudlin career, és el quart, de
l’any 2009. És el seu millor àlbum, el que ha
tingut més èxit de públic i més bona crítica.
El disc comença amb ganes, amb un ritme
animat i melodies que conviden a l’alegria
i l’optimisme. A mida que avança, a voltes
les cançons canvien aquests sons per d’altres
que potser ens porten a racons més malenconiosos.Tot i això, sempre roman la conjunció
de sonoritats simples que caracteritzen tot el
disc. Base rítmica simple, potser massa, base
melòdica adequada, veu femenina sense estridències i acompanyament de teclats tímids
i cordes intermitents.
Tot plegat ve de gust d’escoltar una i altra
vegada, sense que arribi a cansar massa
aviat. 60% pop i 40% indie, suficient perquè doni la sensació de no haver-ho escoltat
abans.

El proper 26 de febrer, l’Associació Gent Gran de Matadepera ha convocat la seva Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc al Casal de la Gent Gran. Els socis estan convocats
a les 18:20 hores de la tarda en primera convocatòria i a les 19 hores, en segona. Tots els
socis rebran la convocatòria de forma personalitzada. Cal destacar que aquest any es procedirà a la renovació de tota la Junta Rectora, després d’haver complert els quatre anys de
mandat. Els socis que hi estiguin interessats, podran presentar les seves llistes complertes
per a la formació de la propera junta que ha de regir l’entitat els propers quatre anys.

MÉS TEMES
BREUS

LA SESSIÓ SERÀ EL DIA 9 DE FEBRER, A LES 19:30 HORES DE LA TARDA, AL CASAL DE CULTURA

Una cançó de Litus, de les
millors de l’any 2015

Com canviar el món és el Documental del Mes

E

l tema Pedalear del darrer àlbum
del músic matadeperenc Litus, titulat Miércoles 14, ha estat escollit
entre les 30 millors cançons nacionals de
2015, segons el Diariocrítico.com. “Pedalear parece escrita por Randy Newman en un (raro) ataque de optimismo
y cantada por José María Guzmán (de
Solera y C,R,A & G) en una mañana soleada”, afirma el mitjà digital.
El cantautor i músic matadeperenc és
també notícia aquests dies perquè està
al capdavant de la banda musical del nou
programa d’Andreu Buenafuente, Leit
Motiv, que es va estrenar al canal 0 de
Movistar+ al passat 11 de gener.

La Regidoria de Cultura ofereix el proper 9 de febrer una nova obra internacional del gènere documental.
Com canviar el món, obra del realitzador anglès Jerry Rothwell, explica els origens de Greenpeace.
El Documental del Mes de
febrer serà Com canviar el
món (Canadà / Regne Unit,
2014), del realitzador anglès Jerry
Rothwell. Al llarg de 112 minuts,
el documental desgrana la història
d’un petit grup d’activistes canadencs que, l’any 1971, van iniciar la
seva primera missió a bord d’un vaixell de pesca amb l’objectiu d’aturar
els assaigs de la bomba atòmica de
Nixon a Alaska. Aquest fet va provocar el naixement del moviment

mediambiental i la creació de l’organització global que avui coneixem
com a Greenpeace.
Amb la convicció de què les imatges i els mitjans de comunicació són
eines de canvi social, aquest grup
d’ecologistes pacifistes van iniciar
una gran missió per transformar
consciències i salvar el planeta.
La projecció, gratuïta i en versió original subtitulada en català, serà el
dia 9 de febrer, a les 19:30 hores i al
Casal de Cultura.

Activistes de Greenpeace perseguint un vaixell rus que caçava balenes, l’any 1975.

©Rex Weyler

EL 13 DE MAIG ÉS L’ÚLTIM DIA PER PRESENTAR OBRES A AQUESTA EDICIÓ DEL FESTIVAL

Tanca la Perfumeria Gavet

E

l passat 30 de gener, la Perfumeria
Gavet, membre de l’associació Matadepera Comerç, va baixar definitivament la persiana. Després de 30 anys
de servei (el 16 de març celebraria el 30è
aniversari), les propietàries de la perfumeria han pres aquesta decisió perquè
“com a petit comerç local, és molt difícil
competir amb les gran superfícies”, explica Gina Soley.
Al llarg de tots aquests anys, la perfumeria, ubicada al número 64 del carrer
Sant Joan, ha estat regentada conjuntament per tres sòcies, les germanes Gina
i Marta Soley –filles del popular Joan
Soley– i Nuri Vivet. “Ens ha costat molt
prendre aquesta decisió i trobarem molt
a faltar la clientela, que ens era molt fidel, i el tracte, la familiaritat i la proximitat amb la gent del poble”, assegura
Gina Soley.

Tret de sortida al Filmat
2016, la sisena edició del
Festival de Creació Audiovisual Jove de Matadepera organitzat per Matadepera Televisió
i el Punt Jove. Els interessats en
participar-hi podran presentar les
seves obres audiovisuals fins al 13
de maig. I un mes després, el 3 de
juny, el jurat escollirà les millors
creacions audiovisuals.
Com en les darreres edicions, el
Filmat és un festival obert a tothom, sense limitacions d’edat ni
procedència. Tampoc hi ha limitacions de gènere o format, i les
creacions audiovisuals poden ser
curtmetratges, documentals, vide-

Meditació sobre la constància
Agermanament Sense Fronteres organitza el 20 de febrer
(11.00h, Casal de Cultura), una
nova sessió de meditació. En aquesta
ocasió, serà dedicada a la constància,
“una virtut que ens empeny a fer el necessari per aconseguir un objectiu”.

oclips, videoart, projectes experimentals... L’única limitació és el
temps: com a molt, les obres han

©Miquel Badia

de durar 20 minuts.
Com a novetat, aquest any el premi a la millor obra de la categoria

ROSA ROCA VA MORIR EL 9 DE GENER PASSAT

LA CAMPANYA ÉS UNA INICIATIVA DE LA FAADA

Mor la professora de
la Ginesta Rosa Roca

Nova campanya per a
esterilitzar animals

L’Escola Ginesta va organitzar el 20 de gener passat un
acte de record i homenatge a la mestra.

La cinquena edició d’aquesta campanya estarà vigent des
del dia 1 de febrer fins al 30 d’abril.

Rosa Roca en una imatge d’arxiu

La Perfumeria Gavet, situada al carrer Sant Joan. ©Arxiu

Fotografia de família amb els guanyadors de l’edició del Filmat de l’any passat.

d’adults s’incrementa fins als 400
euros. També hi haurà guardons
per a la millor obra realitzada per
menors de 18 anys (200 euros), la
millor creació dels alumnes d’un
centre educatiu (200 euros), la millor obra local (guardonada amb un
xec regal de Matadepera Comerç)
i el Premi Talent Jove (premiat amb
un curs valorat en 300 euros de
SomJoves Cinema o l’assessorament dels seus professors).
El Filmat torna a comptar aquest
2016 amb la col·laboració del Parc
Audiovisual de Catalunya, Matadepera Comerç i SomJoves Cinema. Més informació a www.matadepera.cat.

©Cedida

La mestra de l’Escola
Ginesta Rosa Roca va
morir sobtadament el passat dissabte 9 de gener com a conseqüència d’una greu malaltia. El seu
traspàs ha esta molt sentit per tota la
comunitat educativa, de forma molt
especial per totes les persones que
treballaven amb ella, per l’alumnat
i les famílies del sisè nivell de Primària, ja que n’era una de les seves
tutores.

Rosa Roca havia estat mestra de
l’Escola Ginesta des de la seva primera època, ja que es va incorporar
al setembre de 1986, i la seva tasca
docent, com a tutora d’alumnes, la
va exercir a diferents nivells educatius de l’Educació Primària. “Després de tants anys –ha declarat Joan
Calvo, director del centre–, han estat
moltes les promocions d’alumnes
de l’escola que recorden, emocionats, els seu caràcter, la seva estima,
la seva responsabilitat i el seu compromís professional i personal”.
L’escola va organitzar un acte d’homenatge a la Rosa que es va dur a
terme el 20 de gener passat, al pati
d’Educació Infantil; un acte que va
reunir tant a l’alumnat actual i a les
seves famílies, així com als exalumnes de la Rosa, professorat de l’escola i a totes les persones que hi van
voler participar.

Sota el títol “Sóc Responsable”, la Fundació per
l’Assessorament i Acció en
Defensa dels Animals (FAADA) ha
engegat la 5a Campanya d’identificació i/o esterilització d’animals
de companyia. Per tal d’aprofitar
els preus promocionals de la campanya, els propietaris d’animals
interessats a participar-hi s’han
d’inscriure a la pàgina web socresponsable.org. Val a dir que, tot i
que la fundació esmentada estableix uns preus màxims, els veterinaris són lliures d’aplicar les tarifes
que creguin més convenients, sempre i quan no superin els límits establerts.
La campanya estarà en vigor des
del dia 1 de febrer i fins al 30
d’abril. Des de FAADA esperen repetir l’èxit de la campanya anterior,
durant la qual es van esterilitzar
872 gats, 1.739 gates, 2.230 gossos,

2.982 gosses i es van inserir un total
de 4.183 xips.
Cal recordar que la ciutadania té
l’obligació legal de tenir identificats
els seus animals amb el microxip i
la xapa corresponents, així com de
registrar-los al cens municipal. Per
tal de facilitar aquesta tasca, la FAADA regala una xapa a cadascun
dels inscrits.
És important tenir present que si
es controla la natalitat dels animals
de companyia s’eviten, no només
els problemes de salut i comportament del nostre animal, sinó que
s’està contribuint a evitar la superpoblació que provoca l’abandonament.
D’aquesta manera, també es contribueix a optimitzar els recursos
destinats per l’administració pública i les entitats protectores privades,
tot evitant les recollides i acollides
d’animals perduts i abandonats.

Més temes

Dones d’Avui de Matadepera
celebrarà el 25 de febrer una
nova xerrada, que en aquesta
ocasió anirà a càrrec de Joan Pere Le
Bihan, que durant més de 30 anys, i fins
l’any 2013, va ser director de La Bessola, una associació cultural creada a Perpinyà el 1976 per promoure una xarxa
d’escoles associatives que practiquen la
immersió lingüística en català a les comarques de la Catalunya Nord. La xerrada començarà a les 20h a la Sala d’Actes
del Casal de Cultura i portarà per títol
“Estat nou? Escola nova! Propostes per
salvar i estendre l’ús del català”.

El Festival de Creació Audiovisual Jove de Matadepera, organitzat per Matadepera Televisió i el Punt Jove,
arriba aquest 2016 a la seva sisena edició per continuar premiant les millors obres.

09

DAMA parla de l’escola i el català

Ja es poden presentar obres al Filmat 2016
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La banda de Leit Motiv, amb en Litus a la dreta. ©Movistar

RR21 Sports, el distribuïdor de Grays a Espanya, marca centrada en material
d’hoquei herba, ha arribat a un acord amb l’ONG matadeperenca Petits Detalls,
una entitat sense ànim de lucre que s’encarrega de promoure projectes d’ajuda
humanitària centrats en la infantesa i en l’educació a Uganda. L’acord fixa destinar una part dels beneficis de la marca esportiva directament a l’ONG obtinguts
en la compra d’sticks, roba o qualsevol material de Grays. A la fotografia, David
Rubio, director de RR21 Sports, i Kiko Germain, fundador de Petits Detalls.

MÉS TEMES
EL 90% DEL RECORREGUT PASSA PER CORRIOLS DEL PARC NATURAL

Torna la Mont-rodon amb 13,5 km
de recorregut pel Parc Natural
El diumenge 7 de febrer, nova cita pels amants de les carreres de muntanya amb una nova
edició de la Cursa del Mont-rodon, una prova força tècnica per a cames preparades.

BREUS
22 ciclistes a la darrera sortida
de l’any del Club BTT
El dia 27 de desembre, el
Club BTT va fer la darrera sortida de l’any, amb
un recorregut des de Sarrià fins a
Matadepera. Al llarg de la ruta, els
ciclistes van passar per Collserola,
Vallvidrera, Sant Cugat, la Serra de
Galliners, Terrassa i Matadepera.
La jornada es va caracteritzar pel
bon temps i per la participació de
22 ciclistes.

Aquests són els primers grans
resultats d’aquest 2016 del Club
Patí Matadepera, que va tancar
l’any passat amb un gran Festival
Fi de Temporada al Pavelló, que
va tenir lloc el 12 de desembre.
El festival va ser tot un èxit, amb
prop de mig miler d’assistents. A
més del club local, també hi va
participar el Club Patí Sant Fost,
el Club Patí Castelldefels, el Club
Natació Terrassa i el Club Patí
Lliçà de Vall. També hi va assistir l’alcaldessa Mireia Solsona, el
regidor d’Esports, Quico Sala, i el
president del Club Patí Matadepera, José Luís Pérez.
Foto amb totes les participants. ©Llorenç Esteve

Els ciclistes del Club BTT.

Gaseta de Matadepera Febrer 2016
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Més temes

A l’esquerra, l’inici de la cursa de l’any passat, pujant l’av. Àngel Guimerà. A la dreta, Jan Margarit, guanyador de les dues darreres edicions de la Mont-rodon.

Tot preparat per celebrar la novena edició de la
Cursa del Mont-rodon, una prova que requereix d’una bona condició física i que tornarà a
recórrer alguns dels punts més emblemàtics de l’espai
natural que envolta el poble. Seran 13,5 km de carrera,
amb 600 metres de desnivell positiu, per corriols del Parc
Natural, passant per punts com el propi Mont-rodon, el
Coll de Grua, Can Torres o el Turó del Pujol. De fet, la
Unió Excursionista de Matadepera recorda que pràcticament tot el recorregut passa per pistes forestals i corriols,
amb poc asfalt.
La cursa tindrà lloc el diumenge 7 de febrer, i sortirà a
les 10h de la plaça del Casal de Cultura. Les inscripcions tenen un preu de 16 €uros, 13 €uros pels socis de la
UEM, i es podran fer per a www.cursamontrodon.cat fins

©MB

al divendres 5 de febrer o quan s’esgotin els 500 dorsals
disponibles. A més, la cursa tornarà a ser solidària amb
Càritas, destinant a l’entitat part de la recaptació.
El jove matadeperenc Jan Margarit ha estat el guanyador
de les dues darreres edicions de la cursa. Ho serà també
en aquesta ocasió?
Una nova cursa infantil
A més, aquest any s’estrenarà la Mini Mont-rodon, una
cursa pels més petits de casa dividida en tres proves: 400
metres (6-8 anys), 700 metres (9-11 anys) i 1 km (12-14
anys). Les carreres tindran lloc just després de la sortida
de la prova principal, i la inscripció, que es pot fer fins al
2 de febrer, té un preu de 5 €uros. Més informació a la
pàgina web www.cursamontrodon.cat.

Cinc medalles al Campionat
Català Màster d’Halterofília
El Club Halterofília Matadepera va organitzar el
passat 19 de desembre al
Gimnàs Municipal la primera edició
del Campionat de Catalunya Màster, reservat només als aixecadors
majors de 35 anys. En aquesta
estrena hi van participar cinc esportistes del club matadeperenc,
aconseguint quatre medalles d’or
–per a Miguel Ángel Garcia de Soria, Sebastià Pares, David Delgado i
Harold Delgado– i una de plata –per
a Lorenzo Roldán–.
Els participants del club local.

EL MATADEPERENC TAMBÉ VA QUEDAR DESÈ AL CAMPIONAT DE FRANÇA

©Club BTT

©CHM

Zapater guanya la Font Blanca
Genís Zapater va aconseguir l’or el passat 16 de gener de l’Open Individual Sènior de la
Font Blanca, una cursa d’esquí de muntanya que organitza la ISMF.
El matadeperenc Genís Zapater ha guanyat
l’Open Individual en categoria Sènior de la
Font Blanca, una prova d’esquí de muntanya
de la Copa del Món que organitza la Federació Internacional d’Esquí de Muntanya (ISMF), que es va disputar
a Andorra el passat 16 de gener. Zapater va completar el
recorregut en 1 hora, 37 minuts i 27 segons. La carrera discorre per la Coma d’Arcalís, amb un recorregut de
muntanya que combina trams plans, canals i arestes, amb
cinc pujades i baixades.
Just una setmana abans, el matadeperenc també quedava desè al Campionat de França d’Esquí de Muntanya,
que es va disputar a Meribel, a França, amb un circuit de
1.700 metres de desnivell positiu. La carrera, que va guanyar Kilian Jornet, es va disputar sota una pluja de neu, fet
que la va complicar encara més: “El Kilian ha anat primer

Genís Zapater durant l’Open de la Font Blanca.

©Cedida

des de la segona pujada. Jo he anat tota la cursa entre els
vuit primers. A l’última baixada m’he llançat amb una
visibilitat quasi nul·la i he caigut quan anava en vuitena
posició. Del cop he perdut fins i tot el casc”, explicava.

EL GENER DE 2012 EL MATEIX PROGRAMA TAMBÉ VA VISITAR MATADEPERA

El programa Divendres, al poble
El magazine de TV3 es va instal·lar a Matadepera, del 18 al 20 de gener, per tal de seguir en
directe les Festes de Sant Sebastià i va comptar amb la participació de molts veïns i veïnes.
El magazine de TV3 Divendres, que s’emet de
dilluns a divendres a la tarda, va visitar Matadepera, coincidint amb les Festes de Sant Sebastià. En aquesta ocasió, el programa va estar especialment centrat en les Festes de Sant Sebastià, però també
es van tractar altres temes d’interès del municipi. Es va
entrevistar a Pau Garcia per parlar del seu ramat, a Josep Lao per la iniciativa del reciclatge i el compostatge, i
Matadepera Ràdio també va ser protagonista amb Pere
Mas, Maria Glòria Farrés i Albert Beorlegui.

Dimarts es va parlar de l’esport a Matadepera amb la
periodista Marta Carreras (formada a Matadepera Ràdio), però també d’excursionisme i escalada amb Èric
Riba, Ricard Garcia, Miquel Mas i Txema Gómez;
d’halterofília i d’hoquei, amb Albert Sala i Javi García.
Finalment, el dimecres 20 el programa es va centrar
en les Festes de Sant Sebastià, amb Tian Riba com a
comentarista i amb la participació del president de la
Germandat,Toti Garcia, els peladors tradicionals del pi i
alguns dels grans grimpaires del poble, com l’Èric Riba.

Jan Margarit, vuitè a
La Ciaspolada italiana
L’entorn de la població de
Fondo, a la Val di Non (a
Trentino, Itàlia), va acollir
el dia de Reis La Ciaspolada, la mítica cursa italiana de raquetes de
neu. La 43a edició d’aquesta prova va comptar amb la participació
d’uns 5.000 corredors, vinguts
d’una vintena de països, entre ells
el matadeperenc Jan Margarit, que
debutava amb la Selecció Catalana
de Raquetes de Neu. Margarit va
quedar vuitè de la general.
Aquesta ha estat la primera prova
internacional de la temporada en
què participa la selecció. La propera cita tindrà lloc aquest 6 de
febrer al Campionat del Món, a La
Caspolada (Vezza d’Oglio, Itàlia).

Classificats pel Campionat
de Catalunya de Xous
El 16 i 17 de gener, el Pavelló Municipal de Vic va
acollir el 16 i 17 de gener
el Campionat de Barcelona de Xous
i Quartets de patinatge artístic. El
Club Patí Matadepera hi va participar amb un grup de quartet, que
va aconseguir la sisena posició, i un
grup de xous petits, que es va classificar en quarta posició. Aquests
bons resultats els va permetre
classificar-se per al Campionat de
Catalunya 2016, que va tenir lloc
els dies 30 i 31 de gener, al mateix pavelló de Vic, un cop tancada
aquesta edició de la Gaseta de Matadepera.
El grup de xou petit estava integrat
per Yasmina Feria, Judit Esteve,
Miquel Marcilla, Daniela Biagini,
Sandra Ginesta, Marta Carbonell,
Carolina Masdevall i Llorenç Álvarez com a entrenedor. I el quartet,
per Yasmina Feria, Judit Esteve,
Miquel Marcilla i Joan Bosch.

La sortida de La Ciaspolada.

©La Ciaspolada

Guanyadors del Campionat
de Golf de Sant Sebastià
El Camp de Golf Municipal va acollir el cap de setmana del 16 i 17 de gener
una nova edició del Campionat de
Sant Sebastià. Aquests van ser els
guanyadors: Josep Prats (scratch
indistint), Elena Moix (handicap
inferior femení), Miquel Cortada
(handicap inferior masculí), Montse Turu (handicap superior femení), Miguel E. Pérez (handicap
superior masculí), Manuel Tapia
(sènior) i Joan Panisello (infantil).
Tots els jugadors, a més, van rebre un petit pi de la Germandat de
Sant Sebastià.
Els guanyadors del campionat de golf. ©Esports

El quartet del Club Patí Matadepera. ©Club Patí

OCI I COMUNICACIÓ

Programació Temporada 2015/2016
DILLUNS

Imatge del darrer taller infantil de la Biblioteca, el novembre passat.

©Biblio.

Un cop passat el Nadal i les Festes de Sant Sebastià, la Biblioteca reprèn aquest mes totes les
seves activitats habituals. Per començar, el dia
9, a les 17:30h, organitzarà un taller per celebrar el Carnestoltes: El Carnaval dels animals, amb Gemma Serra.
El taller, adreçat a nens i nenes de P4 i P5, és gratuït, però
cal inscripció prèvia trucant al 93 730 01 92.

El 10 de febrer, a les 18h, serà el torn de l’Hora del Conte, per a nens i nenes de 3 a 7 anys, amb Aquella nit...
amb Sandra Rossi:“Aquella nit Max se sentia un monstre
monstruós. Fins i tot la mare li havia dit: ets un monstre! Aquella mateixa nit, Jerónimo se sentia sol i espantat
en mig de la foscor. No deixava de sentir aquell soroll... I
aquella nit tots dos van viure una gran aventura”.
Les Tertúlies Musicals tractaran aquest mes la figura de la
princesa bavaresa Sofia Carlota de Baviera, germana petita de la coneguda Sissí emperadriu i que, a més de tenir
una veu molt bonica, tocava força bé el piano. A la tertúlia
s’escoltaran peces interpretades per ella de Fanny Mendelssohn, la Cançó sense paraules o les Gymnopèdies. La
sessió tindrà lloc el 16 de febrer a les 19h.
I la darrera cita d’aquest febrer serà el dia 18, a les 19h,
amb el Club de Lectura. En aquesta ocasió, l’obra escollida és Como agua para chocolate, de Laura Esquivel,
una peculiar història d’amor en què les receptes de cuina
serveixen de metàfora per expressar els sentiments dels
personatges. Araceli Miralles en serà la moderadora.

El llibre infantil del mes per Gemma Serra Burguès
Briggs, Raymond. El ninot de neu.
Barcelona: La Galera, 2007.
El ninot de neu és un àlbum il·lustrat narrat en format còmic i sense paraules. És una obra tendre i molt bonica que
explica, amb una composició molt pensada, l’amistat entre
un nen i el ninot de neu que ha creat al seu jardí. La il·lustració creada a llapis i colors és senzilla però ho diu tot.
El nen protagonista es desperta i veu que està nevant, ràpidament es vesteix i surt al jardí per fer un ninot de neu.

Quan se’n va a dormir l’observa des de la finestra i el sorprèn veure que el ninot el saluda amb el barret. Durant tota
aquella nit viuen una gran aventura, de somni, tots dos junts.
Pot resultar una magnífica lectura compartida entre grans
i petits mentre esperem que arribi la neu.
Edat orientativa: a partir de 4 anys.
Si teniu ganes de llegir-lo, el podreu trobar a la Biblioteca
Àngel Guimerà.També podeu cercar l’adaptació cinematogràfica que se n’ha fet.

EDI... OTESES

La Banda de Matadepera durant el concert d’aquest Sant Sebastià.

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
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

Grüß Gott, Mariapfarr
Mariapfarr sempre està present d’alguna manera a les festes de Matadepera, ja sigui per
la visita dels seus veïns o per la presència de
la seva cultura. Aquestes Festes de Sant Sebastià, per
exemple, la Banda de Matadepera va oferir un gran concert a la Sala d’Actes del Casal de Cultura, durant el
qual van interpretar diverses composicions tradicionals
d’Àustria. D’aquesta manera, Matadepera es va sumar a
la celebració dels 125 anys de la Trachtenmusikkapelle
de Mariapfarr. Si no vau poder assistir-hi en directe, el
vídeo del concert de la Banda es pot recuperar a Matadepera Televisió, tant a www.matadeperatv.cat com a
www.youtube.com/matadeperatv.

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

www.matadepera.cat | www.youtube.com/matadeperatv

©MB

Oci i comunicació

La Biblioteca Àngel Guimerà reprèn aquest mes la resta d’activitats que encara
quedaven per posar-se en marxa aquest any.

Matadepera Ràdio 107.1 FM
www.matadeperaradio.com

St. Sebastià:
Grimpada del pi

St. Sebastià:
Els Tastets

St. Sebastià:
Plantada del pi

St. Sebastià: Fira
de Sant Sebastià

St. Sebastià:
Baixada del pi

St. Sebastià: Pi dels
Nens i Grimpada
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Activitats per a tothom

Grans èxits de tots els temps
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
Agenda de Matadepera
Grans èxits + novetats
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 Febrer 2016

L’ÀNGEL GUIMERÀ CELEBRA EL CARNESTOLTES AMB UN TALLER INFANTIL

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
Rosamari Segura Clares
per Míriam Vila

“La maternitat és molt
intensa i pot ser
meravellosa si t’ajuden”
La Rosamari Segura és infermera pediàtrica i fa quasi vint
anys que treballa a la UCI de nounats. Des de l’any passat,
ofereix assessorament i suport gratuït a la lactància, al Casal
de Cultura. El grup està oberta a tothom i les sessions són
cada dimarts, a partir de les 9:30 hores del matí.

En què consisteix la teva professió?
Estic a la Unitat de Cures Intensives de nounats, a on atenem a nens que neixen prematurs extrems o no tan extrems o nens que
neixen malalts, amb alguna cardiopatia, problemes en el part... Són criatures que estan
greus o molt greus i que necessiten cures intensives.
El nen prematur més petit que hem tingut
tenia 23 setmanes i pesava 400 grams. No era
més gran que un pam d’una mà. Anys enrere,
l’ètica mèdica deia que si una criatura naixia
amb 24 setmanes, s’havia de reanimar, però
si en tenia 23, s’havia d’esperar a veure si tenia activitat. Ara, però, quan neixen amb 23
setmanes també s’actua.
Què és el que t’omple més de la teva professió?
Jo em vaig fer infermera pediàtrica perquè
m’encanta treballar i atendre a criatures, però
porto molts anys treballant a la UCI i és dur.
Quan ets jove, a nivell professional tota l’activitat de la UCI, les urgències que has d’atendre i el fet de córrer i tenir una activitat tan
intensa, ja t’agrada, però, passats uns anys,
també carrega molt psicològicament. Ara ja
m’agradaria passar a treballar amb nen sa, a
un ambulatori, per exemple.

Entrevista

Quan et vas plantejar fer un taller de lactància?
M’ho vaig començar a plantejar, després de
viure l’experiència de ser mare. Amb la meva
primera filla, al principi la lactància em va
costar, però em van ajudar i llavors va ser una
experiència impressionant. A l’hospital, nosaltres fomentem la lactància materna i jo, pel
meu compte, m’he anat formant més. Sabia
de mares que ho estaven passant malament
amb la lactància i vaig pensar que estaria bé
muntar un grup de suport a la lactància a
Matadepera, ja que no existia.
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Currículum
La Rosamari Segura té 40 anys i és mare de dues criatures. Va estudiar infermeria a
l’Escola Universitària d’Infermeria de la Creu Roja de Terrassa i es va especialitzar en
pediatria. Des de fa 18 anys treballa a neonatologia de l’Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona, un dels centres mèdics de referència a Europa per a infants i adolescents.
Fa 4 anys va venir a viure a Matadepera i, des de l’any passat, cada dimarts organitza
un grup de suport a la lactància al Casal de Cultura. Aquesta activitat forma part de la
Xarxa d’Intercanvi de Coneixements de Matadepera (XIC Matadepera).

La Rosamari Segura, ajudant a una mare del grup de lactància a col·locar adequadament el seu fill durant la succió.

©Miquel Badia

Recomanes la lactància materna?
Totalment. Està demostrat que la llet de fórmula no és tan bona; no es pot comparar
amb tot el que aporta la lactància materna, a
banda del vincle que s’estableix amb la criatura, és clar. Evidentment, no es pot obligar
a ningú a fer lactància materna, però és tan
meravellós, que a mi m’agradaria ajudar a

aquelles mares que ho vulguin fer, per tal que
ho gaudeixin el màxim possible.
Abans, quan les famílies i diverses generacions vivien més juntes, les nenes, des de ben
petites, veien com es donava el pit i, en canvi
ara, no es veu tant. També hi ha hagut modes
en relació a la lactància. Sembla inversemblant que hi hagi d’haver llibres per aprendre
a ser mares, quan la maternitat és el més primitiu del món.
Quins consells donaries a una persona
que tingui dificultats amb la lactància?
Bàsicament, que es dirigeixi a alguna persona
experta, que l’ajudi a recol·locar la criatura
o a veure quin és el problema, perquè la lactància no ha de ser difícil, sempre i quan la
criatura s’estigui agafant bé. També s’ha de
mirar el frenell del nen, perquè si el té curt, a
vegades no pot fer bé la succió.
Lo ideal seria que totes les infermeres de maternitat estiguessin preparades per assessorar
correctament, des del primer minut de lactància. D’aquesta manera es podrien prevenir
molts problemes.
També aconselles sobre altres temes?
Sí. Faig una mica de criança i ajudo a resoldre dubtes sobre horaris, el plor, el calostre,
les posicions més adequades per donar el
pit, la succió, etc. He llegit molts llibres de la
Rosa Jové i el Carlos González, que aconsellen el collit, el porteig i l’exogestació, és a dir,
el mètode cangur, que consisteix en portar el
teu bebè en una motxilla, que es mogui amb
tu i senti el teu cor en tot moment. Jo no sóc
partidària de seguir el mètode Estivill.
Al grup de lactància, jo aconsello el que a
mi m’ha anat bé i que considero més natural, però això no vol dir que sigui el mètode
perfecte.
Quins són els dubtes més freqüents que
et plantegen?
Problemes de dolor, problemes del son, que
les criatures no s’engreixen, sobre el plor, la
succió, els còlics... També m’han demanant
consell sobre com combinar la feina amb
la lactància. Al grup de lactància, les mares
s’ajuden entre elles, també. La maternitat és
molt intensa i pot ser meravellosa si t’ajuden
a resoldre dubtes i petites dificultats.
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1. Malfiar-se de ficar dones en una
situació esperpèntica. 2. Sol entrar
pel conducte del darrera. Primeres
mostres d’adolescència. 3. No és del
tot cert. Et desplaces amb rapidesa i
amb els peus per davant. 4. Tries a la
babalà l’útil que necessitem. Té idees
que no acaben de fructificar. 5. Fa
país. És una mica sapastre però està
bé de salut. Fase de la lluna quan surt
per l’est. 6. Culparà injustament a
l’home que viu en la disbauxa. Acaben
per cometre un desfalc. 7. Tres de les
anacardiàcies. Gabella lletja. El principi del fi. El final del fi. 8. Pregunta
per un lloc. Em poso en forma estan
entre noies. 9. En Ramon embogeix
per tal de seguir la llei. Resen mentre
ploren. 10. Uns musclaires sense escrúpols que no paren de fingir.

1. Malauradament pocs cedien, fet
que va comportar alguns desenganys.
2. Lletres que tenen les morenes. Oïren amb dificultat certa expressió de
sorpresa. 3. En contra del sentit comú,
tassers que amb la revolució es van
passar al tèxtil. Rom sense oxigen. 4.
Posen límits al clam. Peix musical.
L’ocell del fèmur. 5. L’excepció enmig
del desordre. Un bon tram de languidesa que ens aclapara quan mirem
el cel. 6. Fa nosa. Obre una escletxa.
En principi pot volar. Tanca la boca.
7. Afinar sense cap noció per obtenir
les pólvores del blat. A contracor. 8.
Aquí cedir no està ben vist. Ferralla
propera. 9. Donant-vos l’esquena anello malament la bèstia de la selva. Va
apareixent el neerlandès. 10. Llocs on
solem deixar les claus de l’habitació
quan anem a fer el turista.
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