Temes destacats del mes
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La Gaseta de Matadepera publica
aquest mes una doble pàgina amb
una trentena de fotografies dels
millors moments de la passada
Festa Major.

El 10 de setembre a les set de la tarda es restituirà l’espai que està situat entre la nova pista poliesportiva i
l’escola municipal de música com a
parc Joaquim Serra i Coromines.

La Diada començarà a escalfar
motors amb la projecció del documental “La revolució cantada”, que
explica com els estonians van demanar la independència amb cançons.

El 25 de setembre se celebrarà una
nova edició de la Ronda de Matadepera, que organitza la Unió Excursionista. El recorregut passarà per
zones poc visitades.

PÀGINA 6

PÀGINA 9

PÀGINA 12

Les actuacions s’han realitzat
aprofitant la disminució de trànsit al carrer Sant Joan i a la plaça
de Sant Jordi. També s’han pintat les parades d’autobús.

L’Aula Interuniversitària de Matadepera (AIUMA) farà un curs
dedicat a l’òpera que es dividirà
en cinc sessions i anirà a càrrec
del professor Joan Vives.

L’exjugador d’hoquei matadeperenc
Pol Amat va ser l’encarregat de pronunciar el Pregó d’aquesta Festa Major des del balcó de l’Ajuntament. La
Gaseta l’entrevista aquest mes.

Les millors imatges de
la Festa Major

L’ANC projecta un
La 32a Ronda passarà
documental per a l’11S pel parc més inexplorat

Inauguració del parc
Joaquim Serra

Un operari asfaltant un carrer a l’agost.

©MB

L’Òpera centra els
cursos de l’AIUMA

Asfaltat dels carrers
principals del poble

Els Tastets de Festa Major.

©MB

L’espai que durà el nom del compositor.

©MB

Entrevista a
Pol Amat
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“Des de setembre del curs passat dirigeixo la Banda de Matadepera, direcció que vaig agafar amb molta il·lusió i respecte, i amb
dues idees principals: continuar millorant la formació i establir
un vincle d’unió i de col·laboració amb l’Escola de Música”.

TEMA DEL MES

Matadepera amb la
Banda de Mariapfarr
Els dies 2, 3 i 4 de setembre se celebren els 125 anys de la banda austríaca a la Vall del Lungau. Als actes participaran la Banda de Matadepera,
els Amics dels Gegants i alumnes de l’escola de Música Frederic Mompou, així com l’alcaldessa i diversos regidors.

La Banda de Mariapfarr durant la Festa Major de Matadepera de l’any 2014.

©Miquel Badia

En un lloc de gran tradició musical
com és Àustria, no resulta gens extra·
ordinari que la Banda de Mariapfarr,
el poble agermanat amb Matadepera,
celebri aquest 2016 el seu 125è ani·
versari. És per aquest motiu que per
commemorar aquesta destacada efe·
mèride han organitzat un cap de set·
mana de celebracions que es porta a
terme els dies 2, 3 i 4 de setembre a
la mateixa Vall del Lungau i on han
convidat diverses entitats musicals i
culturals relacionades amb el munici·
pi i amb l’entitat, una de les quals ha

estat Matadepera. El poble austríac ha
convidat la Banda de Matadepera, els
Amics dels Gegants i alumnes de l’Es·
cola de Música Frederic Mompou.
Els acompanyen l’alcaldessa, Mireia
Solsona, i diversos regidors. També
s’afegiran a la comitiva el president
de la Banda de Matadepera, Jordi
Condal, el president dels Amics dels
Gegants, Carles Rusines, la directo·
ra de l’Escola Municipal de Música
Frederic Mompou, Natàlia Soteras,
i d’altres persones relacionades amb
l’agermanament.

OPINIÓ
EDITORIAL
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Opinió

Festa Major amb epíleg
Els matadeperencs es van bolcar un any més
amb la Festa Major. La setantena d’activitats
per a totes les edats i per a tots els gustos van
omplir els carrers del municipi de moments especials i molt intensos. Música, ball, esports,
gastronomia, gegants, jocs, foc, aventura i màgia. Diversió i bon ambient durant els cinc dies
en els quals Matadepera s’ha engalanat. El bon
temps ha contribuït a l’èxit de la festa, tot i
que la forta calor s’ha convertit en un escull,
sobretot a les proves esportives. Amb tot, les
emocions han regnat des del començament de
la celebració. La Mostra d’Art va posar el primer gra amb un record a l’artista Imma Guillem. L’endemà, l’exjugador d’hoquei Pol Amat,
va donar el tret de sortida a la festa amb un
pregó carregat de nostàlgia i de reivindicacions
esportives. A partir d’aquí, tot un seguit d’activitats multitudinàries, entre les quals va destacar la cursa de Festa Major, amb més de 800
inscrits. Tampoc van decebre altres actes que ja
s’han convertit en cites ineludibles per a molts
matadeperencs com són el Concurs de Totxos
i maquetes, la Festa de l’escuma, el Sopar de
Germanor, la Cercavila, la Gran Animalada, la
xocolatada o la Cursa de rucs. I com a novetat
d’enguany, la Petita Gran Animalada, una gimcana en la qual els més petits van haver de fer
proves esbojarrades per tot el poble.
La Festa Major s’ha acabat, però aquest any
de manera excepcional té un epíleg. La disbauxa continuarà, tot i que no serà a Matadepera,
sinó a Mariapfarr. I és que les entitats matadeperenques portaran la gresca i la diversió a
aquest municipi austríac, amb el qual estem
agermanats.
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GUIA
TELEFÒNICA
DE SERVEIS
Policia Local 092
Mossos d’Esquadra 112
Bombers 112
Emergències trànsit 112
Urgències mèdiques 112
Sanitat Respon 061
Ajuntament de Matadepera
93 787 02 00
oac@matadepera.cat / www.matadepera.cat
Fax de l’Ajuntament
93 730 00 48
Obres i Serveis
93 730 17 77
Urbanisme
93 730 17 77
Cultura
93 730 01 32
Esports
93 730 03 97
Benestar Social
93 730 17 71
Casal Gent Gran (Benestar Social) 93 787 17 69
Organisme de Gestió Tributària 93 730 16 56
Jutjat de Pau
93 730 17 82
Dl-dv: de 9h a 14h
Aigües de Matadepera, S.A.
93 787 02 06
Arxiu Municipal
93 730 17 77
Dl-dv: de 9h a 14h / Tardes amb cita prèvia
Associació de la Gent Gran
93 730 11 46
Pàrquing Casal de Cultura
93 787 06 76
AutoTaxi Matadepera
619 782 255
AutoTaxi Matadepera
610 225 956
Autobusos
Estació Central Terrassa
93 733 11 12
Estació Central Sabadell
93 727 92 92
De Sabadell a Matadepera (Gran Via - Pavelló)
Dl-ds: 8h (arriba a Les Pedritxes), 14h i 18h.
Festius: 8h (arriba a Les Pedritxes) i 18h.
De Matadepera a Sabadell (Pavelló / Gran Via)
Dl-ds: 8:45h (des de Les Pedritxes), 14:50h i 18:50h.
Festius: 8:45h (des de Les Pedritxes) i 18:50h.
De Terrassa a Matadepera
(Estació d’Autobusos - Plaça de La Mola)
Dl-ds: cada hora de 6h a 21h.
Festius: cada hora de 7h a 21h.
De Matadepera a Terrassa
(Plaça de La Mola / Estació d’Autobusos)
Dl-ds: cada hora de 6:55h a 21:55h.
Festius: cada hora de 7:55h a 21:55h.
Nou bus exprés Matadepera - Ferrocarrils
(Plaça Sant Jordi / Estació Nacions Unides FGC)
Dl-dv: cada mitja hora de 6h-10h, 14h-15h i 18h-22h.
Biblioteca Àngel Guimerà
93 730 01 92
Dl, dm, dc, dv i ds: de 10h a 13h
Dl-dv: de 16:30h a 20:30h
Bombers
112 / 93 730 00 18
Bar del Casal de la Gent Gran 93 730 03 44
Cementiri Municipal
Octubre-abril, de 9 a 18h. Maig-setembre, de 9 a 19h
CAP Matadepera
93 787 10 55
De 8h a 20h. El CAP no tanca al migdia
Correus
93 730 05 75
Deixalleria de Matadepera
902 464 465
Avinguda Rocafort, 2 (al costat de la riera)
Abril a setembre
Dl-dv: de 10h a 13h i de 16h a 19h
Ds: de 10h a 15h. Dg: de 10h a 14h
Octubre a març
Dl-dv: de 10h a 13h i de 15:30h a 18:30h
Ds: de 10h a 15h. Dg: de 10h a 14h
Recollida de voluminosos
902 464 465
Escola de Música
93 730 02 52
Escola Ginesta - Primària
93 787 00 68
Escola Ginesta - Infantil
93 787 11 11
Escola Joan Torredemer
93 787 06 94
Escola Bressol Ralet-Ralet
93 730 18 96
Farmàcia Brugueras
93 787 00 01
Farmàcia Ballbè
93 730 17 20
Institut Matadepera
93 787 16 14
La Mola
93 743 54 54
Matadepera Ràdio
93 730 00 00
www.matadeperaradio.cat
Matadepera Televisió
93 730 16 49
www.matadeperatv.cat
Parc Natural
93 831 73 00
Centre d’Informació del Coll d’Estenalles
Ctra. BV-1221 de Terrassa a Talamanca km 14,8
Parròquia de Sant Joan
93 787 01 08
Missa
Feiners (excepte dijous), ds i vigilies de festius: 19:30h
Dg i festes de precepte: 9h, 12h i 20h
Missa a la Residència Sagrada Família
Feiners: 9:30h / Dg: 10:30h
Horaris de despatx parroquial
Dl i dc: de 20h a 21h
Pavelló Municipal
93 730 06 94
Piscines Municipals
93 730 16 15
Camp de Futbol Municipal
93 730 10 33
Camp de Golf Municipal
93 730 05 16
Policia Municipal
092 / 93 787 01 35
Punt Jove
93 787 02 58
www.matadeperajove.cat

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

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

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

CARTES DELS LECTORS
Incivisme veïnal
Els adjunto unes fotografies que
mostren el grau d’incivisme d’alguns dels meus conveïns. Aquestes
fotos estan preses aproximadament
a les 16 hores del dimarts dia 9
d’agost. La casella contenidora
pertany al carrer Balmes, 52-54
d’aquest municipi.

El que es pot veure en aquestes fotos, estava de la mateixa manera la
tarda del diumenge 7 d’agost, excepte la bossa negra de l’exterior de
casella contenidora.
Després de moure la bossa de color
negre vam poder observar que contenia algun envàs de vidre i vés a
saber que més, tot barrejat.

Fa alguns dies (uns 15) vaig dipositar unes restes de matalassos
a la deixalleria municipal i li vaig
fer un comentari sobre el grau de
brutícia i deixadesa per part d’algun dels veïns a la senyora que em
va atendre, que en va prendre nota i
em va dir que ells mateixos “intentarien netejar-ho”. Així es va fer al
cap de dos dies. Va quedar net com
correspondria que haguessin fet uns
veïns cívics.
Malgrat això, la senyora de la deixalleria em va dir que ells no podien
fer res més a banda de netejar-lo,
però veient la meva indignació
em va aconsellar que donés part a
l’Ajuntament, ja que el consistori té

la competència sancionadora sobre
aquesta qüestió. No sé quina solució
es pot donar a aquest incivisme. Mai
m’ha agradat el sistema sancionador
però crec que en aquest cas, encara
que sigui i perdonin l’expressió per
“acollonir” al personal, penso que
s’hauria de fer alguna cosa. El comentari anterior ve al cas, ja que fa
algunes setmanes al camp que hi ha
davant d’aquesta finca, vaig veure
que havien abocat restes de menjar
(de fer brou): restes de patata, api,
pastanaga i ossos de pollastre.

Al cap de pocs dies, algú hi va deixar una altra mostra d’abocament
de potatge de patates amb xoriço.
Els vaig cobrir amb terra. No se’m
va acudir res més que fer córrer la
veu als meus veïns quan ens creuàvem. Els hi explicava que “un Policia Municipal m’havia preguntat
si sabia qui havia abocat aquestes
restes de menjar perquè era perillós,
ja que podria atreure la presència
d’algun senglar”.

Disculpin que hagi fet servir en un
comentari a la Policia Municipal,
però els asseguro que no s’ha tornat
a veure cap resta de menjar tirat al
camp. Això demostra que a determinat personal se l’ha d’”acollonir”
una mica perquè es comporti amb
civisme.
Joan Puigcarbó Rusiñol

TEMA DEL MES

El 13 de setembre es reprenen les sessions d’El Documental del Mes.
Després de l’aturada estiuenca de l’agost aquesta iniciativa torna amb la
projecció d’”A Good American. El preu de la nostra seguretat”, un film
de l’any 2015, dirigit per Friedrich Moser i subtitulat al català, en el qual
s’explica com al final de la guerra freda, el matemàtic Bill Binnev va rebre
l’encàrrec de liderar un equip de l’Agència de Seguretat Nacional dels
Estats Units per crear un revolucionari programari de vigilància.

MATADEPERA HA VIATJAT A LA VALL DEL LUNGAU AQUEST SETEMBRE

ENDEVINA QUI VE A SOPAR

125 anys de música de banda
Un total de 120 persones, entre autoritats, representants d’entitats i músics participen en l’efemèride de la TrachtenMusikkapelle de Mariapfarr. La participació de la Banda de Matadepera en aquesta celebració és una excepció,
perquè només s’han convidat formacions de més de 150 anys d’història.
El 125è aniversari de la Trach·
tenMusikkapelle de Mariapfarr
coincideix amb dues altres efe·
mèrides ben especials i populars: el 80è
aniversari del seu gegant més emblemà·
tic, en Samson, i els 200 anys de la crea·
ció de la lletra d’una de les nadales més
famoses del món, “Santa Nit”, composta
per l’organista de l’església d’Arnsdorf
Franz Xaver Gruber i el sacerdot Joseph
Mohr, que havia estat rector de la parrò·
quia de Mariapfarr. Diu la tradició que
va ser l’any 1816 quan es va compondre
la lletra tot i que no seria fins dos anys
més tard, la nit de Nadal de 1816 quan
es va donar a conèixer amb veu i guitar·
ra. D’una manera o altra, l’Stille Nacht,
heilige Nacht en alemany ha acabat sent
declarada Patrimoni Cultural Immateri·
al de la Humanitat per la UNESCO l’any
2011 i una tonada que cada Nadal sona
milers de vegades arreu del món. Una de
les interpretacions més recordades va ser
l’any 1914, quan va ser cantada simul·
tàniament en anglès, francès i alemany
pels dos bàndols de la Primera Guerra
Mundial durant la Treva d’aquell primer
Nadal de conflicte bèl·lic.
Un total de 120 persones, entre auto·
ritats, representants d’entitats i músics,
doncs, s’han desplaçat en avió de Barce·
lona a Munic. Des d’allà, un autocar els
ha portat cap a Mariapfarr on els espera
un atapeït programa d’actes que tenen
com a eix central una gran carpa instal·
lada al barri de Bruckdorf, a mig quilò·
metre a l’oest de Mariapfarr, al peu de
la petita muntanya on es troba el poble.
Un acte commemoratiu a la plaça ma·
jor, diversos concerts de bandes de mú·
sica, tres cercaviles, un ball d’honor en
homenatge als diferents gegants Sam·
sons, i un dinar festiu amb discursos i
regals per acabar, són els eixos bàsics

d’aquest cap de setmana, on Matade·
pera obsequiarà la Banda de Mariapfarr
amb un tenora, anomenada “Matadepe·
ra”, amb la qual un dels integrants de
la banda tocarà diferents peces musicals.
Els músics matadeperencs i els austrí·
acs també interpretaran cinc cançons
del repertori de Mariapfarr de manera
conjunta, cosa que ha suposat un esforç
per als matadeperencs, ja que no estan
acostumats a interpretar aquest tipus de
música. “Malgrat que els arranjaments
austríacs estan molt ben fets, ens ha cos·
tat adaptar-nos, perquè li donen molta
importància als bombardins, que nosal·
tres hem hagut de substituir pels saxos
tenors” ha assegurat el president de la
Banda de Matadepera, Jordi Condal,
que remarca que estan “molt satisfets
amb el resultat”.
Una visita d’excepció
La participació dels matadeperencs en
aquesta trobada de bandes és una ex·
cepció, perquè només poden participar
els grups que tenen més de 150 anys (la
de Matadepera en té poc més de 30),
cosa que “augmenta la pressió per fer
un bon paper”, ha remarcat Condal,
que afegeix que “és un honor haver-nos
convertit en l’excepció que confirma la
regla d’aquest esdeveniment”. A part de
la Banda de Matadepera, també hi ha
convidada una altra de Romania (amb
més de 150 anys d’història). La resta
dels participants de la commemoració
seran formacions austríaques.
Els músics matadeperencs, que s’han
mostrat molt “il·lusionats” i encaren la
trobada com “un repte”, s’hostatgen en
cases particulars i es preveu que en el
viatge de retorn, que s’iniciarà el dilluns
5 de setembre, la comitiva pugui passar
unes hores a Salzburg, on hi ha la casa

natal de Mozart. L’Alcaldessa de Mata·
depera, Mireia Solsona, en declaracions
a Matadepera.cat, ha remarcat que “es·
tem molt contents d’acceptar la invitació
que se’ns ha fet des de Mariapfarr per
compartir aquest aniversari tan destacat
de la seva banda. Això demostra que,
passats més de 30 anys, l’agermanament
amb el poble austríac segueix ben viu”.
I és que malgrat que el més recordat de
l’agermanament, que va arrencar amb
la primera trobada internacional de ge·
gants de l’any 1982, va ser el “tren de
Mariapfarr” de l’any 1994, amb un vi·
atge de 400 matadeperencs a Àustria, i
els actes dels 25 anys l’any 2009, amb
250 més que es van desplaçar en avió
i autocar, els lligams amb el poble han
estat constants: diverses visites recípro·
ques, un pregó de Festa Major amb el
seu alcalde Franz Doppler l’any 2010, i
la més recent: una visita aquesta prima·
vera d’una comitiva de gent gran i d’un
grup de ciclistes encapçalats pel germà
de l’alcalde, Lois Doppler que venien
directament de Mariapfarr.
Per la seva banda, l’organització de
Mariapfarr va encarregar el passat mes
d’abril a dues entitats del poble, el Cor
de Noies de Matadepera i l’Agrupació
Coral de Matadepera que enregistressin
per separat unes nadales, entre les quals
es trobava, naturalment el “Santa Nit”.
Tot i encara no està confirmat, fonts
de l’agermanament han manifestat que
creuen que “entre totes les gravacions
que hagin encarregat a totes les enti·
tats musicals que hi participin, potser
lliuraran a tots els participants un CD”.
D’una manera o altra, doncs, l’agerma·
nament amb Mariapfarr, segueix ben
viu. I aquest setembre es podrà tornar
a comprovar.

Francesc Membrives Cerezo
Director de la Banda de Matadepera
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La Banda de Matadepera interpretarà diferents cançons del repertori austríac durant el seu viatge a Mariapfarr.

Aquesta frase del compositor rus Igor Stravinsky (1882-1971) forma part de la meva
manera de veure, entendre i ensenyar el meravellós art de la música. És el que intento
donar als meus alumnes, eines suficients per
anar més enllà de l’audició necessària per poder gaudir sigui interpretant o escoltant una
peça musical. Tan important és ser intèrpret
com ser públic.
La meva relació amb Matadepera es reinicia
l’any 2009 quan m’incorporo al claustre de
professors de l’Escola Municipal de Música de Matadepera Frederic Mompou, dic es
reinicia perquè les meves primeres visites a
aquesta vila van ser a la dècada dels 90 per
a acompanyar, amb l’acordió, el grup Els nois
de Matadepera. Vaig aprendre molt gràcies al
bon ambient dels cantaires i a les directores
que vaig tenir el goig de conèixer i que, per
cert, encara m’uneix una fantàstica relació
personal i professional.
Per celebrar els 25 anys de l’escola, curs
2010-2011, se m’encarrega la composició
d’un himne, amb lletra del claustre de professors, i que va ser el punt culminant d’un
fantàstic final de curs on més de 200 persones vam fer un espectacle que recordarem
sempre. Tant ens va agradar que hem repetit
el format durant cinc cursos, arribant aquest
any al 30è aniversari de l’Escola de Música
Frederic Mompou. Moltes felicitats!!!
La meva relació amb els matadeperencs s’ha
intensificat encara més, perquè des de setembre del curs passat dirigeixo la Banda de Matadepera, direcció que vaig agafar amb molta
il·lusió i respecte, i amb dues idees principals:
continuar millorant la formació i establir un
vincle d’unió i de col·laboració amb l’Escola de Música mitjançant concerts, alumnes,
projectes comuns, etc. El primer gran projecte comú és el viatge que farem a Mariapfarr,
ciutat austríaca agermanada amb Matadepera, els dies 2,3,4 i 5 de setembre, on Banda
i Escola es donaran la mà per a treballar i
gaudir d’aquesta experiència fantàstica per
a tothom. Més de 30 bandes es donaran cita
durant aquests dies i nosaltres hi serem per
realitzar el que millor sabem fer: gaudir i fer
gaudir amb la música. I això és el principi...
Com va dir Friedrich Nietzsche “Sense música la vida seria un error”.

Tema del mes

Veure la música

FESTA MAJOR ÀLBUM DE FOTOS

Vilagatzara ha tornat a ser el punt de trobada
dels joves del municipi, amb tres nits plenes de festa.

Equilibri i domini de la bicicleta. Això és el que van
demostrar els participants a l’exhibició de trial.

Golf Municipal
Bon ambient als greens del Camp de
a Major.
Fest
de
Golf
de
eig
per disputar el Torn

La Mostra d’Art va obrir les seves
portes el dijous
a la tarda amb un sentit record a Imm
a Guillem.

Els més petits no poden amagar la seva
felicitat quan estan als jocs infantils.

Gaseta de Matadepera Setembre 2016
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Festa Major

Els joves van pintar conjuntament un gran grafitti a la riera
de les Arenes per començar aquesta Festa Major.

La velocitat i l’atreviment són els principals
ingredients de la Baixada de Vehicles Sense Motor.

L’exjugador d’hoquei, Pol Amat, va donar el tret
de sortida a la festa amb un pregó reivindicatiu.

Els cotxes clàssics i antics sempre sorprenen
a tots aquells que s’acosten a veure’ls.

El Torneig de Petanca de Festa Major va estar
molt concorregut i va tenir moments molt divertits.

La Banda de Matadepera va amenitzar amb bona música
el vermut a la plaça de Cal Baldiró.

Just Sociats va guanyar la Cursa Popular marcada
pel nombre d’inscrits, més de 800, i per la forta calor.

la plaça
El confetti va eclipsar a grans i petits a
ats.
esper
més
ents
mom
dels
un
de Cal Baldiró en

L’hoquei va atreure molts nens a la Fira Juga,
on també hi havia un circuit de bicicletes i tallers.

Per combatre les altes temperatures d’aquests dies
res millor que la Festa de l’Escuma.

2 0 1 6

Festa Major de Matadepera
També podeu veure els vídeos de la
Festa Major a www.matadeperatv.cat
i a www.youtube.com/matadeperatv

percebre
La majestuositat dels gegants es pot
Cercavila.
la
r
ença
com
de
s
a la plantada, just aban

El millor per retrobar-se sempre és
el Sopar de Germanor
que va tornar a ser l’acte més mult
itudinari.

Les autoritats del consistori van encapçalar la Gran Cercavila
de Festa Major, darrere de la Banda de Matadepera.

l’entreteniment
Completar trencaclosques. Aquest va ser
diumenge.
rencs
depe
mata
s
que va ocupar molt

La Petita Gran Animalada va ser la gran novetat
de la Festa Major d’aquest any.

Relliscades, aigua i molta diversió
per als més agosarats a la Gran Animalada.

No importava l’edat al Torneig d’Escacs.
Petits i grans van demostrar la seva destresa.

El Cor de Noies va participar a l’Anem a fer un tomb
a la fresca fins a Can Vinyers.

Tradicional cantada d’havaneres a càrrec dels Mariners
de Riera i Port Bo, acompanyats del rom cremat.

Els petits del poble van poder expressar el seu art
durant el 37è Concurs de Pintura Infantil

La Cursa de Rucs va ser tot un èxit de participació,
tot i els accidents que van patir alguns genets.

Un gran espectacle piromusical va posar punt final
a cinc dies farcits de festa i alegria.

Gaseta de Matadepera Setembre 2016
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Els petits aficionats de la bicicleta van participar
en una nova edició de l’Open BTT.

Els Castellers de Terrassa i els d’Esparreguera
van ser els protagonistes a l’exhibició castellera.

Festa Major

La Cobla Contemporània va posar la banda sonora
a la tradicional ballada de sardanes.

AJUNTAMENT
BREUS

TREBALLS A L’AGOST

Un total de 60 d’infants participen
en els cursos de natació

És notícia: Ajuntament

Una seixantena de nens i nenes
amb edats compreses entre
tres i sis anys van participar en
els cursets de natació que la Regidoria
d’Esports va organitzar entre el 27 de
juny i el 22 de juliol i en els quals els
participants van aprendre a nedar. En
el cas dels infants més petits les diferents sessions es van enfocar a familiaritzar-se i defensar-se dins l’aigua.
Els cursos es van dividir en tres grups
de 20 nens cadascun, corresponents a
les tres franges de participants: de 3 i 4
anys; de 4 i 5 anys i de 5 i 6 anys.
El passat 22 de juliol i coincidint amb
l’acabament del curs, l’alcaldessa de
Matadepera Mireia Solsona i el regidor
d’esports Quico Sala, acompanyats de
monitors, van procedir al lliurament de
diplomes del curset realitzat.
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Asfaltat de les vies principals del municipi
Les actuacions de manteniment s’han realitzat aprofitant la disminució de trànsit al carrer Sant Joan i a la plaça de Sant
Jordi. De manera paral·lela, també s’han pintat les parades d’autobús que no estaven senyalitzades.
L’Ajuntament de Matadepe·
ra ha fet efectiu a l’agost el
contracte de manteniment
de les vies principals del municipi.
Aprofitant la disminució del trànsit
i de població durant el mes pas·
sat, s’han asfaltat diferents carrers
del poble. L’objectiu era realitzar
aquesta actuació al paviment dels
carrers que tenen durant l’any més
desgast a causa de la circulació sen·
se provocar molèsties als matade·
perencs.
Els treballs s’han realitzat al car·
rer Sant Joan, cruïlla amb el carrer
Ricard Marlet. També s’ha asfaltat
i pintat la plaça Sant Jordi amb
carrer Sant Llorenç. Així mateix,
s’han fet actuacions al paviment
en altres carrers secundaris que es
trobaven molt afectats per forats o
arrels que dificultaven la circulació.
Aquestes obres de reparació de la

calçada s’han dut a terme al passeig
Matadepera i al carrer Montserrat,
entre altres vies.
El regidor de Serveis i Habitatge,
Pol Roura, va explicar que aquestes
obres de manteniment als carrers
del municipi no es realitzen úni·
cament durant l’estiu. Fins a finals
d’any, està previst la reparació i as·
faltat dels carrers que ho necessitin.
Paral·lelament s’han pintat i asfal·
tat les parades d’autobús que no
estaven senyalitzades. A les para·
des que ja ho estaven, s’ha millorat
també la senyalització per fer-les
més còmodes i visibles als usuaris
de l’autobús del municipi.
Tall al Camí de Can Robert
A causa de les obres que s’han de
fer per tal de portar aigua a la bassa
i ajudar en la prevenció de possibles
incendis forestals, el camí de Can

©Miquel Badia

Dos operaris asfaltant un carrer a l’agost.

Robert estarà tallat des de l’entra·
da de la urbanització Cavall Bernat
fins a Can Robert a partir del prò·
xim 5 de setembre.

Les obres tindran una durada de
tres dies i puntualment es permetrà
el pas de vianants seguint les indi·
cacions de l’encarregat d’obres.

ACTES EMMARCATS DINS L’ANY CATERINA ALBERT / VÍCTOR CATALÀ
Entrega de diplomes.

©MB

S’obren les inscripcions per a les
activitats de la gent gran

Gaseta de Matadepera Setembre 2016

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat els dos dies festius que pot establir el municipi cada any, i que
tradicionalment són els dilluns de Sant Sebastià i de Festa Major. Aquest pròxim 2017, però el dia
escollit durant les Festes de Sant Sebastià serà divendres 20 de gener. A més, es va establir dilluns 28
d’agost de 2017 per commemorar la degollació de Sant Joan Baptista. El regidor d’ERC, Abelardo
Gil, va demanar que “introdueixin elements de laïcitat en les festes”. L’alcaldessa de Matadepera, Mireia Solsona, va destacar que “és un poble amb dues festes, una d’estiu i una d’hivern”. El ple també
va aprovar la renúncia de la regidora Montserrat Royes al règim de dedicació parcial a l’Ajuntament.

Amb el títol “Vine i Gaudeix!”,
la Regidoria de Benestar Social ha presentat una nova edició
de les activitats per a la gent gran de
cara al curs 2016/17. Adreçat a persones empadronades a Matadepera més
grans de 60 anys (però obert a qualsevol edat sempre i quan hi hagi places),
proposa una quarantena d’activitats
que duen a terme persones voluntàries del poble a partir del pròxim dilluns
17 d’octubre.
D’entre les activitats que es repeteixen aquest any hi ha converses en català, italià, anglès, francès i alemany,
aquarel·la i oli, informàtica, ninos
de peluix, teatre, treballs manuals,
jardineria, jocs de taula, cursos de
cuina, activitats musicals, decoració
floral, mòbils i màquines de retratar,
patchwork, puntes de coixí, i tallers
creatius, entre d’altres. També hi
ha Racó de la Memòria, Gimnàstica
i Ioga. De les novetats, destaca un
taller de llatí, un taller de píndoles
tecnològiques, un d’iniciació a la fotografia, un taller creatiu i passejades
en BTT per l’entorn del poble.
Les inscripcions es poden fer des del
7 i fins al 23 de setembre a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Plaça de
l’Ajuntament), de dilluns a divendres
de nou a dues, i els dimecres de quatre a set de la tarda. Les places són
limitades i s’adjudicaran per rigorós
nombre d’inscripció. Totes les activitats de voluntariat són gratuïtes.

Un dels cursos de la gent gran.

©MB

Matadepera homenatjarà Víctor Català
La Regidoria de Cultura ha programat una exposició, un espectacle multidisciplinari i una conferència per donar a conèixer
la vida i l’obra de l’escriptora Caterina Albert, més coneguda pel pseudònim masculí “Víctor Català”.
Amb motiu del 50è aniver·
sari de la mort de Caterina
Albert, més coneguda pel
pseudònim Víctor Català, la Re·
gidoria de Cultura ha programat
diferents actes per homenatjar la
seva figura i l’empremta que va
deixar a Catalunya.
Els actes començaran el 19 de se·
tembre amb una exposició de 50
plafons que sota el títol “Itinerari
vital, intel·lectual i literari: Ca·

Una imatge de Caterina Albert.

terina Albert/Víctor Català”, fa
un breu recorregut per la vida i
l’obra de l’artista, des de les in·
fluències familiars i els primers
passos com a escriptora, fins als
darrers homenatges que se li van
retre en vida, passant per la gè·
nesi de les seves principals obres
i la repercussió que van tenir en
el món literari o la reivindicació
de la seva figura en la postguerra.
La mostra es podrà veure al Ca·

©Cedida

sal de Cultura fins al 2 d’octubre.
El 25 de setembre, a les set de
la tarda al Pavelló Municipal, els
membres de Terratrèmol Pro·
duccions portaran a terme l’es·
pectacle “Víctor Català, la senyo·
reta de l’Escala”. L’obra explica,
a través del teatre, la música, la
dansa, les videoprojeccions i les
narracions, la història de la Vic·
tòria, una nena del segle XXI que
pateix un conflicte de discrimi·
nació de gènere. A les golfes de
casa hi troba un vell llibre a partir
del qual descobrirà la sorprenent
història de la Caterina, una noia
que per a poder escriure lliure·
ment va haver d’amagar-se rere
d’un nom d’home durant molts
anys de la seva vida i que va aca·
bar sent una de les escriptores
més destacades i imprescindibles
de la literatura catalana.
Dos dies després, el 27 de se·
tembre, serà el torn de la doc·
tora Laura Borràs, directora de
la Institució de les Lletres Ca·
talanes, que s’encarregarà de fer
una conferència sobre l’escripto·

ra, a les set de la tarda al Casal
de Cultura. La xerrada, titulada
“Caterina Albert / Víctor Català,
un joc de màscares”, farà un re·
pàs sobre la vida de l’escriptora
que s’amagava rere el pseudònim
de Víctor Català.
Caterina Albert i Paradís (l’Esca·
la 1869-1966) va ser l’autora de
la novel·la “Solitud” (1905), una
de les obres literàries cabdals del
modernisme. El premi als Jocs
Florals del 1898 va representar
el primer reconeixement de la
seva capacitat literària. No triga·
ria gaire temps a utilitzar el pseu·
dònim de Víctor Català, nom del
protagonista d’una novel·la seva
inacabada. Malgrat l’entusiasme
que va manifestar pel món del
teatre i els seus inicis poètics, el
gènere que va dominar millor és
el narratiu. La força del seu estil
i la gran riquesa lèxica són ele·
ments definitoris del conjunt de
la seva obra. Ja de gran, va rebre
l’homenatge dels escriptors cata·
lans i va morir al seu poble natal
l’any 1966.
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Tornem-hi

Un superàvit que
se’n va

11 de setembre

El “botellón”

Passada una època de vacances per força gent i amb
aire renovat comença setembre amb la petjada de les activitats de la Festa Major.
Actes organitzats per la Comissió i
la Regidoria de Festes, però també,
sobretot, per la implicació de les entitats socials, culturals i esportives del
nostre poble. Des d’aquesta columna
aprofitem per fer arribar un agraïment sincer a aquests col·lectius i a
aquelles persones que a títol individual també han ofert generosament
part del seu temps amb la finalitat
que tothom gaudís d’uns dies divertits.
Han sigut moments caracteritzats
per l’alta participació de la gent de
Matadepera i altres poblacions que
ens han visitat per compartir, també,
uns moments agradables.
Tenim la sort de ser un poble amb una
riquesa molt gran de la seva gent, que
es desviu pel seu poble, per les seves festes i per acollir a aquelles persones que
vénen a celebrar-ho amb nosaltres.
Setembre es caracteritza per l’inici
del curs escolar que desitgem que
sigui molt profitós i en el que es puguin assolir els reptes personals que
es persegueixin. Desitgem que aquest
esperit olímpic que ha marcat aquest
estiu i representava el pregoner d’enguany, en Pol Amat, com a representant de l’olimpisme, serveixi per impregnar el nostre dia a dia amb els
valors de l’esforç, la constància, la
responsabilitat, la disciplina i el treball en equip.
Aquest any la representació institucional, acabada la Festa, arribarà el
primer cap de setmana de setembre
fins a Mariapfarr, l’agermanament
segueix viu passats més de 30 anys.
Els Amics dels Gegants, la Banda
de Música de Matadepera amb la
col·laboració de l’escola de música
Frederic Mompou i la Comissió de
l’Agermanament han acceptat una
invitació festiva especial:

El passat mes de juliol es va
reunir la Comissió Especial
de Comptes, òrgan municipal amb caràcter preceptiu integrat per
l’Alcaldessa, com a presidenta de la Corporació, i un representant de cada grup
municipal. La finalitat d’aquesta reunió
era donar a conèixer el tancament de
comptes de l’exercici del 2015. A més
de la corresponent Memòria explicativa, un exhaustiu informe de més de 260
pàgines, els membres de la Comissió van
tenir accés a tota una sèrie de documents
importants que reflecteixen la gestió
econòmica dels recursos públics. De tota
aquesta informació, encara no disponible
al Portal de Transparència de la web de
l’Ajuntament, ens interessa destacar en
aquesta columna els Comptes del Resultat Econòmic-Patrimonial, els quals ens
informen que l’exercici 2015 s’ha tancat
amb un superàvit que, després d’ajustos,
se situa en 1.751.018,57 euros.
L’article 32 de la Ley Orgánica 2/2012
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera diu que
en el cas que la liquidació pressupostària
se situï en superàvit, aquest es destinarà a reduir l’endeutament net. Aquesta
disposició, que no té en compte la salut
financera d’alguns municipis, impedeix
que aquests 1,7 milions d’euros es quedi
a casa i es pugui destinar a millorar tot
allò que sigui millorable. Una vegada
més, una norma injusta, nascuda de les
magnífiques ments pensants que han
governat durant segles l’Estat espanyol,
ens obliga a fer una cosa que en el cas
del nostre municipi no caldria fer, ja que
el nivell d’endeutament suportat és prou
acceptable.
Sigui com sigui, l’exercici del 2015, com
hem dit abans, s’ha tancat amb un “suculent” superàvit. Tant, que arriba gairebé
al 14% del total dels ingressos de gestió ordinària. Aquest fet pot tenir moltes
lectures. Nosaltres en proposarem dues.
La primera tindria un caràcter marcadament triomfalista i estaria, segurament, en consonància amb el tarannà de
l’equip de govern municipal; i la segona,
ens obligaria a fer una reflexió a partir de
les següents preguntes: els ingressos per
impostos directes, taxes i preus públics
excedeixen les necessitats del municipi?,
s’atenen totes les despeses que calen per a
millorar la vida dels vilatans?, per què els
ingressos i les depeses no s’ajusten mai a
allò que diu el pressupost?,s’ingressa més
del que es necessita?, es gasta menys del
que cal?... Esperem que algú s’interessi a
donar-nos algunes respostes.

“Els 11 de setembre no
passen desapercebuts a
Xile. Els mitjans de comunicació i la policia alerten dels disturbis i augment dels delictes durant la
jornada. El sensacionalisme i l’atemoriment exagerat pauten una jornada on l’estudiantat agafa el relleu
de la lluita.
Polítics de la dreta fan actes de commemoració del cop, defensant sempre
els drets humans, però utilitzant l’ambigua crítica cap al govern de Salvador
Allende, en un intent de netejar el seu
passat, però mai acceptant la legalitat
i legitimitat del govern socialista de
1973. Aquells que van votar SÍ a la
continuïtat d’Augusto Pinochet com
a cap d’estat al referèndum de 1988.
Aquells que van deixar enrere la dictadura política però continuen amb
el model econòmic de la repressió.
Privatització, austeritat, xoc, Chicago
Boys. Un model on anar a la universitat costa setze vegades el salari mínim. Un model que fa que Xile sigui el
país amb més desigualtat de l’OCDE.
Pinochet i Friedman segueixen vius a
les cadenes del neoliberalisme.
Una esquerra hereva de la Unidad
Popular fa actes per la seva banda.
Però recordar el fracàs és dur, i millor
deixar enterrada aquella etapa. Criticar, recordar, però no sentir orgull del
passat. Allende continua sol, com va
morir a La Moneda. Va demanar ajut
a polítics, sindicalistes, militants del
seu partit. Quasi ningú va aparèixer. El
símbol que tots coneixem va morir en
soledat, mossegant el fusell que li va
regalar Fidel. La via democràtica al
socialisme era massa heterodoxa per
alguns. Un experiment de bojos per
altres. El risc de perdre els privilegis
eterns, per aquells que van voler i van
poder acabar aquella il·lusionant bogeria, aquell esperançador experiment
que trencava amb tot, i demostrava
que democràcia i socialisme podien
anar de la mà.
A quaranta anys encara queden desapareguts. Famílies i famílies segueixen recordant als seus. Les cares es
van tornant cada cop més borroses;
la imatge és difícil però el sentiment
és etern. Els avis que van patir la dictadura ensenyen cartells als joves estudiants, i els cedeixen el relleu per
aconseguir de Xile un lloc millor on
viure. En un sistema polític sota la mà
i les regles de ferro d’una Constitució
escrita per la dictadura, el moviment
estudiantil és la flama d’un govern que
va intentar canviar la realitat però va
acabar creant un gran heroi de la història. I mentrestant, s’escolta un crit
atemporal: “Se siente, se siente, Allende está presente...”.”

Després de la festa major, tenim el problema
dels nostres joves el “botellón”, cada vegada és més aviat
quan comencen a veure.

• El 125è aniversari de la Banda de
Música de Mariapfarr que comptarà
amb la participació de 20 Bandes de
Música de tota la vall.
• 200è aniversari de la lletra de la
cançó “Santa Nit”.
• Celebració del 80è aniversari del
Samson, el gegant de Mariapfarr.
Setembre també ve marcat per la
celebració de la Diada Nacional de
Catalunya que ha de servir, de nou,
per visibilitzar la voluntat de decidir
el futur del poble català.
Bon inici de curs en tots els àmbits!!!

Ens trobareu a:
matadepera@esquerra.org
@ERCMatadepera
mesmatadepera.esquerrarepublicana.cat
www.mesmatadepera.es

PARTIT POPULAR
DE CATALUNYA

Creiem que no és problema dels
joves, sinó dels pares que els hi
subministren, degut que no els hi
posin qualsevol cosa. Hi ha pares
que pateixen que el seu fill/a de 14
anys quan pren una copa els hi posin alguna substància en el vas, per
això ells mateixos els hi donen les
que tenen a casa, amb això estem
fomentant el “botellón” del nostre
poble, i aquests joves a les 12 ja
haurien d’estar a casa i no en el
carrer.
En el nostre poble es concentren
en punts molt concrets que la nostra policia els té controlats, cada
vegada es van reduint els llocs
d’actuació del “botellón”, no és
només el “botellón” sinó també
altres substàncies que adquireixen.
Els pares hem de ser conscients
que no per ser jove o adolescent
tenen carta blanca, perquè és molt
lleig quan veus aquests joves en el
carrer amb aquest estat.
Hauríem de fer un esforç tots per
poder dur a terme la radicalització
d’aquest moviment.
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CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR
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ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
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CONVERGÈNCIA I UNIÓ

REPORTATGE

Proporcionar els coneixements bàsics sobre fotografia a les persones que vulguin iniciar-se i progressar en l’ús de la seva càmera reflex o compacta amb control manual. Aquest
és l’objectiu del curs d’iniciació a la fotografia que ha organitzat Mem Fotografia per al
27 de setembre al casal de Cultura. El curs, que anirà a càrrec de la fotoperiodista Sonia Giménez, se centrarà a conèixer el funcionament essencial d’una càmera fotogràfica,
aprendre les pautes de la composició i el llenguatge fotogràfic, i aconseguir fer fotografies correctes des del punt de vista tècnic, estètic i de contingut.

30 ANYS DESPRÉS ES RECUPERA AQUESTA DENOMINACIÓ

En el nom del compositor
Joaquim Serra
El 10 de setembre a les set de la tarda es restituirà l’espai que està situat
entre la nova pista poliesportiva i l’Escola Municipal de Música com a
parc Joaquim Serra i Corominas. L’Agrupació Sardanista La Mola valora
molt positivament la nova ubicació i no descarta organitzar-hi ballades.

©Arxiu
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Reportatge

Sardanes a l’espai de la futura plaça Joaquim Serra.

Joaquim Serra i Coromines (Peralada,
l’Alt Empordà, 1907 - Barcelona, 1957).
Aquest és el nom que hi havia inscrit a la
placa que l’alcaldeVíctor Peiró, acompanyat per la vídua i la filla del cèlebre compositor i pianista català, va descobrir a la
plaça situada al costat de l’antic pavelló
de Matadepera. Era l’any 1985 i l’acte
d’homenatge al músic formava part de
la commemoració de la Diada de Catalunya a Matadepera que aleshores organitzava l’Agrupació Sardanista La Mola.
L’acte es completava amb una ballada de
sardanes, la glosa de l’Onze de Setembre
i una selecció de música de ball. Curiosament, 30 anys després, la història es repetirà. El pròxim 10 de setembre es restituirà l’espai que està situat entre la nova
pista poliesportiva i l’Escola Municipal
de Música com a parc Joaquim Serra i
Corominas.
L’esfondrament del pavelló
La llarga travessa de com es va perdre i
es va tornar a recuperar el nom d’aquesta plaça va iniciar-se amb l’esfondrament del pavelló l’any 1995. Amb la construcció de l’equipament actual aquella
plaça, inclosa la placa d’homenatge a Joaquim Serra i Coromines va desaparèixer. Fins aleshores, aquell espai va ser la

seu de les ballades de sardanes de l’estiu.
L’Agrupació Sardanista La Mola, doncs,
es quedava sense un referent, al mateix
temps que naixia una reivindicació. El
president actual, Jordi Simó, explica que
durant aquests trenta anys han tractat els
responsables municipals la recuperació
de la plaça desapareguda. “El problema
és que el Nomenclàtor no es renovava,
perquè estaven posats els noms de tots
els carrers i no hi havia possibilitats per
a la nostra proposta”, va indicar Simó.
Mentrestant, la plaça de Cal Baldiró i,
posteriorment, la plaça del Casal es van
convertir en els llocs per ballar sardanes
a Matadepera.
L’oportunitat per complir els desitjos de
l’Agrupació Sardanista La Mola va sorgir amb la creació de la Comissió del Nomenclàtor, l’òrgan que analitza els possibles canvis de nom dels carrers i places
de Matadepera o de batejar-ne els nous
vials. Aquesta Comissió és el resultat del
nou Reglament del Nomenclàtor de Matadepera, que es va aprovar en el Ple del
mes de gener de l’any passat. Fins ara,
la denominació dels carrers del poble es
decidia al Ple de l’Ajuntament, però amb
aquest nou Reglament, serà la Comissió
la que estudiï les denominacions dels vials i places. Aquest òrgan està format per

Agenda d’activitats de Matadepera
DIA

HORA LLOC

Diss 3
18.00
Diu 4
19.30
Dim 6
20.00
Dime 7 09.00
Dime 7 18.00
Diss 10 19.00
Diss 10 22.00
Diu 11 19.30
Dill 12		
Dim 13 19.30
Diu 18 19.30
Dill 19		
Dim 20 19.00
Dij 22
17.00
Dij 22
19.00
Div 23 09.00
Diu 25 08.00
Diu 25 19.00
Diu 25 19.30
Dim 27 19.00
Dim 27 19.30

ACTE

les regidores de Cultura i Participació,
l’Arxiver Municipal, un representant de
cada partit polític, tres tècnics de reconeguda vàlua (un tècnic d’urbanisme i
dos historiadors vinculats al poble) i dos
representants d’entitats.Tots ells estudien les propostes, sigui d’ofici o presentades pels ciutadans, i emeten un informe
que s’aprova al Ple.
Ballades de sardanes al nou parc
El parc Joaquim Serra i Corominas
estarà ubicat gairebé al mateix lloc on
estava fa 30 anys. Simó va valorar molt
positivament que la ubicació estigui al
costat de l’Escola Municipal de Música, perquè “Joaquim Serra i Corominas era músic i sardanista, per tant està
molt bé que sigui allà”. El nou parc té
unes dimensions inferiors a les de l’antiga plaça. Però el president de l’Agrupació Sardanista La Mola no descarta
organitzar-hi sardanes al nou espai.
“Amb la pista al costat, el parc i l’escola es poden organitzar ballades allà”, va
confirmar Simó.
La primera serà durant l’acte d’inauguració del parc, que tindrà lloc el pròxim
10 de setembre a les set de la tarda. La
Cobla La Principal de Terrassa, dins de
l’audició, interpretarà algunes de les seves composicions. Es reviurà l’any 1985
amb una glossa de la Diada de l’Onze de
Setembre.
L’acte coincidirà amb la celebració dels
35 anys de l’Agrupació Sardanista La
Mola i tancarà la temporada d’audicions dels dimecres d’estiu que va començar el 13 de juliol.
La difícil senzillesa
Joaquim Serra i Corominas (Peralada,
l’Alt Empordà, 1907 - Barcelona, 1957)
va ser un compositor i pianista català,
un dels més importants en la història
de la música per a cobla, amb moltes
sardanes considerades de gran qualitat. Ha estat definit com el compositor
de la “difícil senzillesa”, “amb les notes
justes i ni una més”. Va destacar com
a compositor, amb diversos premis
Concepció Rabell i Sant Jordi en els
anys vint. El 1934 va ser nomenat
director artístic de Ràdio Associació de Barcelona. Va dirigir la Cobla
Barcelona i li va donar una qualitat
molt elevada. Va col·laborar amb els
esbarts Verdaguer i Sarrià, pels quals
va adaptar diversos ballets catalans.

+info a www.matadepera.cat
ORGANITZA

Casal de Cultura
Hotel
Casal de Cultura
Ajuntament
Casal de Cultura

Teatre: “La teva dona m’enganya”
Grup de Teatre de la Gent Gran
Sessió de CineClub: “Young Frankenstein”
CineClub Matadepera
Documental: “La revolució cantada”
ANC Matadepera
Inscripcions per a les activitats de la Gent Gran
Regidoria de Benestar Social
Inici del curs “Una història de l’òpera” amb Joan Vives AIUMA
Exterior de l’Escola de Música Inauguració del Parc Joaquim Serra i Corominas
Ajuntament i Agrupació Sardanista
Església Parroquial
Concert de Festa Major de cant coral
Agrupació Coral de Matadepera
Hotel
Sessió de CineClub: “La frontera”
CineClub Matadepera
Instal·lacions Esportives Inici de les activitats esportives
Regidoria d’Esports
Casal de Cultura
Documental del mes: “A good american”
Regidoria de Cultura
Hotel
Sessió de CineClub: “The adventures of Mark Twain”
CineClub Matadepera
Casal de Cultura
Inauguració de l’exposició dedicada a Caterina Albert
Regidoria de Cultura
Casal de Cultura
Tertúlia Musical amb Maria Glòria Farrés: Farinelli
Biblioteca Àngel Guimerà
Pl. del Casal de Cultura Jornades Internacionals Folklòriques: Nepal i El Salvador Regidoria de Cultura
Biblioteca Àngel Guimerà Club de Lectura: “La Maledicció dels Palmisano”
Biblioteca Àngel Guimerà
Ajuntament
Últim dia inscripcions per a les activitats de la Gent Gran Regidoria de Benestar Social
Sortida des de Can Moliner XXXII Ronda Excursionista de Matadepera
Unió Excursionista de Matadepera
Pavelló Municipal
Teatre: “La senyoreta de l’Escala”
Regidoria de Cultura
Hotel
Sessió de CineClub: “La Chinoise”
CineClub Matadepera
Casal de Cultura
Conferència sobre Caterina Albert amb Laura Borràs
Regidoria de Cultura
Casal de Cultura
Inici curs d’iniciació a la fotografia
MeM
REBEU L’AGENDA PER CORREU ELECTRÒNIC INSCRIVINT-VOS A www.matadepera.cat
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El Llibre del mes

per Cesc Bosch

Encara recordo amb enorme satisfacció la lectura fa ja molts anys
d’En el castillo de Barba Azul, on
per primera vegada vaig gaudir
de la radical lucidesa de George
Steiner (París,1929). No fa gaire
vaig trobar aquest Trítons. Els
tres llenguatges de l’home.
Es tracta d’una conferència pronunciada a la
Nexus Conference, a Amsterdam, el 14 de juny
del 2008, on Steiner ens presenta un músic, un
matemàtic i un poeta discutint sobre la grandesa i universalitat dels llenguatges de les seves
respectives disciplines.
Steiner acompanya el seu breu assaig amb tres
textos: El poder de la música de Jordi Savall (Igualada, 1941), Oda a la imperfecció del
matemàtic Cédric Villani (Brive-la-Gaillarde)
i Sobre la sorpresa del poeta Adam Zagajewski (Lvov –avui Lviv, Ucraïna–, 1945).
Estimulant lectura per aquestes vacances.
M’ha emocionat especialment quan Jordi Savall ha fet referència a L’idiota de Dostoievski
i al seu príncep Mixkin. Jo també penso que la
bellesa salvarà el món.

El Film del mes

per Albert Beorlegui

L’amenaça de l’estrena, aquest setembre, de perpetrar una nova versió de Ben-Hur no només evidencia
la pobresa d’idees de Hollywood
sinó també la impunitat en saquejar alguns dels millors records
del cinema clàssic. Però siguem
prudents, i com que encara no podem opinar
sobre aquest remake sí que aquesta estrena ens
dóna l’excusa perfecta per revisar la portentosa
versió que William Wyler va rodar l’any 1959 i
que està disponible a la Biblioteca. Certament,
la grandesa d’aquesta epopeia no rau només
en la seva espectacularitat, amb escenes com la
batalla naval o la famosíssima cursa de quadrigues, sinó en el seu intimisme, tan impropi en
aquest tipus de cinema, o el seu valent agnosticisme, en una època en què es portava més el
catecisme de De Mille. Multipremiada amb 11
Òscars, va salvar la Metro Goldwyn Mayer de
la ruïna, però només momentàniament: el vell
Hollywood ja havia començat a entonar el cant
del cigne, bandejat per nous temps i nous gustos.

El Disc del mes
per Cesc Bosch

Als seus 74 anys Paul Simon (Nova Jersey, 1941) ens
deixa una brutal obra mestra. La proposta que ens fa
amb Stranger to Stranger (2016) és
sorprenentment actual, amb una sonoritat renovada que recull el bo i millor
del cantautor americà. Així, Simon, que
sembla que segueix amb la inquietud
musical intacta després de tots aquests
anys, construeix noves cançons amb una
rítmica i una veu que, com el bon vi, sols
a fet que millorar amb el pas del temps.
Amb arranjaments i producció de luxe,
és especialment valuosa l’aportació del
productor italià Clap! Clap!, el qual li
dóna un cert aire experimental a alguns
dels temes (The Werewolf, Street Angel,
i Wristband són temes imprescindibles).
Alguns hi veuen un retorn a Graceland
(1986); no, Paul Simon fa encara un pas
més endavant.

Ja està tot a punt per a una nova edició del Taller d’Art per a nens i nenes. El
curs no començarà fins al 3 d’octubre, però tots els interessats podran fer les
seves inscripcions entre el 5 i el 23 de setembre a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
El curs té un límit de vuit places per grup. Una vegada que estiguin plens els
grups s’obrirà una llista d’espera. El taller està destinat a infants de cinc a 15
anys i vol ser un espai d’aprenentatge, investigació i intercanvi que faciliti el
desenvolupament de la creativitat individual en els diferents camins de l’expressió plàstica.

MÉS TEMES
BREUS

EL 6 DE SETEMBRE AL CASAL DE CULTURA

Tornen les Jornades
Internacionals Folklòriques

L’ANC projecta un documental per a la Diada
La pel·lícula “La revolució cantada” explica com, entre els anys 1987 i 1991, milers d’estonians van reclamar la
independència de l’ocupació soviètica reunint-se públicament per cantar cançons.

©MB

L’Ajuntament dóna una
subvenció a la Taula de la Mola
L’Ajuntament de Matadepera
va signar un conveni de col·laboració amb la Unió Excursionista de Sabadell en el projecte de
Taula d’Orientació de la Mola que es
va inaugurar el passat 22 de maig. El
conveni se centra en un ajut de 500
euros que s’ha destinat a la construcció i instal·lació d’aquesta taula. A
la signatura del conveni, que va tenir lloc el 27 de juliol passat, hi va
assistir l’Alcaldessa Mireia Solsona,
la regidora de cultura Núria Garcia,
i el president de l’entitat Eduard Navarro que van obsequiar Matadepera
amb una litografia numerada original
de l’artista sabadellenc Jordi Roca,
així com unes xapes i uns punts de
llibre.
El projecte de la Unió Excursionista
de Sabadell per tal d’instal·lar una
nova taula d’orientació de La Mola
s’ha fet, en part, a través de micromecenatge. La nova taula recorda
la primera: té un metre de diàmetre,
amb un forat central de 30 centímetres i està lleugerament inclinada per
tal de facilitar la lectura.

@Cedida

TINDRÀ LLOC EL 7, 8, 13, 14 I 15 D’AQUEST MES

Nou programa de
Mariola Dinarès

L’òpera centra els
cursos de l’AIUMA

Des del 29 d’agost, la periodista matadeperenca condueix
l’espai “Popap” que s’emet d’una a dues del migdia.

El curs Una història d’òpera es dividirà en cinc sessions, en les
quals s’explicaran tots els detalls d’aquest estil musical.

a periodista matadeperenca
Mariola Dinarès és la con·
ductora d’un nou programa
a Catalunya Ràdio a la nova tem·
porada que va començar el passat
29 d’agost: “Popap”.
El nou espai, que s’emet diària·
ment d’1 a 2 del migdia busca in·
fluències i caçar tendències, i ho fa
acompanyat pels millors bloguers,
influenciadors i prescriptors per
entendre aquest món tan canviant.
“Si vius enganxat al mòbil i et
comuniques per whatsapp, tu fas
Popap. Si ets dels que arriba als
llocs i el primer que fas és buscar
un endoll per carregar el mòbil…
tu també fas Popap!” amb aques·
ta premissa Dinarès resum la fi·

Cartell promocional del programa Popap.

losofia del programa, afegint que
“Popap et tria el gra de la palla
d’allò que rebem cada dia. El més
emocionant, interessant, pràctic i
divertit. És el programa que t’ana·
litzarà i contrastarà les noves ten·
dències socials amb l’ajuda d’ex·
perts i veus autoritzades”.
“Popap” no serà només una hora
de ràdio als migdies. “Serà un
programa interactiu, multipla·
taforma i transmèdia, amb con·
tinguts que es podran seguir i
tindran vida pròpia als diferents
canals de comunicació que tots
fem servir avui dia: des de les
xarxes socials Twitter i Facebook
passant per Youtube o Snapchat i
Vine”, conclou Dinarès.

Continua la temporada
d’estiu de l’Aula Interu·
niversitària de Matade·
pera (AIUMA) amb una nova
proposta musical que tindrà com
a protagonista l’òpera.
El curs, titulat “Una història
d’òpera”, es dividirà en cinc ses·
sions: la primera dedicada al nai·
xement de l’òpera; la segona a
l’òpera del segle XVIII, on s’ana·
litzaran diferents obres entre les
quals es destacaran les de Gulk i
Mozart; la tercera sessió es dedi·
carà a la música Gioacchino Ros·
sini i la culminació del bel canto;
la quarta a l’òpera romàntica i la
cinquena al verisme italià.
El professor Joan Vives tornarà a

ser l’encarregat de portar a ter·
me aquest nou curs, que s’espera
que tingui molta participació. En
aquest sentit, Joan Antoni Ferran,
membre d’AIUMA, ha assegurat
que “malgrat que en un principi
l’òpera pot semblar una discipli·
na complicada, estem convençuts
que serà un curs amb molt d’èxit,
perquè el Joan Vives aconsegueix
fer les sessions molt amenes, sen·
zilles i entenedores”.
El curs es portarà a terme els dies
7, 8, 13, 14 i 15 de setembre, de
sis a nou del vespre al Casal de
Cultura. El preu per assistir-hi és
de 50 euros i gratuït per als socis
amb un any d’antiguitat. Més in·
formació a www.aiuma.cat.

@Cedida

Joan Vives serà l’encarregat de portar a terme el curs.

@Miquel Badia

EL PASSAT 10 D’AGOST

La Festa de Sant Llorenç resisteix al mal temps
Els homes van ser aquest any els encarregats de portar la figura durant la processó al cim de la Mola.

L
Signatura del conveni.

©MB

a festa de Sant Llorenç al
cim de la Mola es va ce·
lebrar enguany amb l’as·
sistència de menys persones que
altres anys a causa de la previsió
de pluja. Amb tot, finalment el
temps va respectar el ritual que
va començar cap a les onze del
matí amb la tradicional missa al

mateix Monestir. Un cop acabat,
es va celebrar la processó, encap·
çalada per la imatge del sant, que
va recórrer el cim de la munta·
nya. Aquest any, van ser els ho·
mes els encarregats de portar la
figura. Com cada any, no va fal·
tar la coca i el vi bo.
L’organització va anar a càrrec

de la Comissió de Sant Llorenç
de la Parròquia de Sant Joan de
Matadepera, que va agafar el
relleu l’any passat. Actualment,
aquesta comissió organitzado·
ra està integrada per Marcel·lí
Bosch, Francesc Closa, Miquel
Talló, Gemma Gimferrer, Ferran
Garcia i Mossèn David.

La processó de Sant Llorenç.

@Cedida

Més temes

Un fotograma del documental estonià que es projectarà al Casal.

A CATALUNYA RÀDIO

L
Una actuació de l’any passat.

la independència de l’ocupació
soviètica.
Com cada any, l’ANC ha or·
ganitzat la venda de samarretes
i de tiquets per anar a la mani·
festació de Barcelona l’Onze de
Setembre. La coordinadora de la
delegació local de l’ANC a Ma·
tadepera, Carme Campanyà, va
explicar que enguany la Diada
s’ha volgut diversificar, perquè
es preveu ”una tardor calenta”
on caldran “sortir al carrer més
d’un cop”. Amb tot, es va mos·
trar optimista afirmant “l’any
que ve serem independents”.
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La delegació de l’As·
semblea Nacional de
Catalunya (ANC) pro·
jectarà el documental estonià
“La revolució cantada” el 6 de
setembre a les vuit del vespre a la
sala d’actes del Casal de Cultura.
Es tracta de l’acte central que ha
organitzat l’ANC aquest any per
celebrar la Diada de l’Onze de
Setembre a Matadepera.
El film explica com, entre el 1987
i el 1991, milers de ciutadans
estonians es van reunir pública·
ment per cantar cançons patri·
òtiques prohibides per reclamar

Gaseta de Matadepera Setembre 2016

Un any més, Matadepera s’om·
plirà de música, balls i cultura
popular. I és que l’Associació
per a la Difusió del Folklore (ADI·
FOLK) organitza les Jornades Interna·
cionals Folklòriques a Matadepera, en
les quals participaran grups folklòrics
de diversos països, que mostraran les
seves danses d’arrel folklòrica a dife·
rents municipis de Catalunya.
Aquesta serà la segona vegada que es
porti a terme el festival al municipi,
després que fos recuperat l’any passat
i tingués un gran èxit d’assistència i
participació. Durant el certamen els
assistents podran gaudir dels balls més
tradicionals de diferents indrets.
L’acte, que es portarà a terme el 22
de setembre a les cinc de la tarda a la
plaça del Casal de Cultura, comptarà
amb grups convidats del Nepal i El
Salvador. Al matí, dues de les forma·
cions participants visitaran les escoles
Ginesta i Joan Torredemer, on faran
una actuació i portaran a terme un ta·
ller de danses.

MÉS TEMES

L’Agrupació Coral de Matadepera tancarà els actes de Festa Major
amb el seu tradicional concert de cant coral, que tindrà lloc el 10
de setembre, a les deu de la nit, a l’Església Parroquial. L’actuació,
dirigida per Rosa Ribera també comptarà amb la participació de la
Coral Nit de Juny de Palafrugell, dirigida per Rita Ferrer. Les dues
corals interpretaran diferents cançons catalanes de diferents segles,
incloses al seu repertori habitual.

UNA CAMINADA DE 10,1 KM QUE SORTIRÀ DES DEL CAMÍ MOLINER

BREUS

La 32ª Ronda descobreix
la zona del Parc menys visitada

El Club BTT Matadepera,
present a la Transpyr 2016

Més temes

En l’edició d’aquest any, el recorregut, que serà de dificultat mitjana, passarà el 25 de setembre per la Catellassa del Dalmau, La Pinassa i la Font de Neda, una part de gran bellesa.
La Unió Excursionista organitza la “Ronda
de Matadepera” que arriba enguany a la seva
edició número 32. I aquest any el recorregut
que es farà passarà per la Castellassa del Dalmau, La
Pinassa i la Font Neda, zones poc visitades del parc
però d’una gran bellesa. La cita tindrà lloc, com és
tradició, l’últim diumenge del mes de setembre, el
25 i la sortida serà entre les vuit i les nou del matí
des del Camí Moliner, al costat de l’aparcament del
Parc “Camí dels Monjos”, que cal no confondre amb
l’aparcament conegut com “Els dipòsits”. La distància
a recórrer és de 10’1 quilòmetres, la dificultat mitjana
i el temps que s’invertirà en l’excursió és de tres hores
i 45 minuts sense comptar aturades.
A partir de 2/4 de 8 del matí, es donaran les targetes
de control als participants. Un cop passat el Coll de
Grua, es prendrà el sender que durà a la Castellassa
de Can Torres i abans d’arribar al Coll Llarg es des·
viarà a mà esquerra davallant per una canal. Quan
es vegi la Castellassa del Dalmau, es baixarà per un
sender molt estret cap el Torrent de Matalonga, que
també es creuarà. A continuació, una lleugera pujada,
tot passant pel costat de Les Guineueres, conduirà al
Palleret, un gran rocam al costat de la Castellassa del
Dalmau. En el seu replà hi ha una bona panoràmica
(Rocamur, Gallifa, Pirineus i el Montseny), lloc ideal
per esmorzar.
El recorregut continuarà arran d’una paret rocosa que

Presentació de la 32ª Ronda de Matadepera.

@Miguel Badia

ens portarà a la Pinassa, pi d’uns 30 metres d’alçada,
situat enmig d’una canal. Davallant per un sender que
surt d’aquesta canal, s’iniciarà la pujada cap a la Font
Neda, recuperada des de fa un any i mig, que està si·
tuada amb una cota força alta. Tot arribant al Camí de
la Senyora, balcó amb bones panoràmiques i balmes,
com La Clara i La Fosca, es passarà pel Morral de
la Codoleda o Plec de Llibres, per veure des del seu
Mirador, una bona panoràmica del Vallès. Uns minuts
més tard s’haurà arribat a l’Avenc de la Codoleda. Des
d’aquí, i per un tram del Camí dels Monjos, es torna·
rà al punt de sortida.
Les inscripcions es podran fer fins al 23 de setembre.
Els detalls es poden consultar www.uem.cat, enviant
un correu a uem@uem.cat o trucant al 608 096 668.

Gaseta de Matadepera Setembre 2016
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LA COMPETICIÓ COMENÇA EL 4 DE SETEMBRE

El CF Matadepera s’estrena
a la lliga amb un derbi comarcal
Obre el campionat al grup quart de Segona Catalana amb un enfrontament davant del
Terrassa FC 1906. L’objectiu del club, que manté la plantilla, és mantenir la categoria
En el seu primer partit estrenant nova catego·
ria, el CF Matadepera no es mourà de casa.
Un derbi comarcal amb el Terrassa FC 1906
obrirà el Campionat de Lliga de Segona Catalana al
grup quart, que arrencarà el pròxim 4 de setembre i
tindrà lloc al Camp de Futbol Municipal.
El president del CF Matadepera, Enric Barrull, ha
indicat que “l’objectiu és mantenir la categoria”. De
fet la plantilla és pràcticament la mateixa que va as·
solir l`ascens amb la incorporació d`algun juvenil del
futbol base i de l`amateur B. L’entrenador continua
sent David Comellas i s’incorpora Joaquin Peñalver,
un entrenador amb molta experiència a la categoria.

La plantilla del CF Matadepera al primer entrenament.

@Cedida

Paco Corpas continua sent l’entrenador de porters i en
Jonay com a delegat.

Bona actuació dels ciclistes del Club BTT
Matadepera a la travessa
Transpyr 2016. Joan Lluís Forns i
Lluís Forns, els únics participants
d’aquesta edició que eren pare i
fill, van aconseguir acabar la prova
com a “finishers”. Els dos esportistes asseguren que ha estat “una
experiència molt satisfactòria perquè, malgrat la duresa, el recorregut és espectacular” i remarquen
que “la convivència amb la resta
de participants de diferents nacionalitats ha sigut molt interessant”.
La Transpyr és una travessa no
competitiva en BTT, en la qual cal
complir amb uns temps mínims i
que va des de Roses fins a Hondarribia, travessant gran part de les
valls del Pirineu. La prova es divideix en set etapes que enguany es
van portar a terme entre els dies
12 i 18 de juny. La Transpyr està
catalogada per la revista National
Geographic com una de les 10 proves ciclistes per a aficionats més
boniques i dures del món.

Joan Lluís i Lluís Forn.

@Cedida

El Club de Bàsquet
Matadepera engega els motors
El 22 d’agost, el Club de
Bàsquet Matadepera va
començar la temporada
esportiva 2016/2017. Aquest és
el setè any de vida del club, on 18
equips de competició més l’escola
de bàsquet lluiran els colors verds
i negres a les samarretes representant el Club. Els equips de les
diferents categories van començar
les pretemporades de manera progressiva i ara ja estan totes a ple
rendiment. Des del Club de Bàsquet Matadepera destaquen que
“aquest any serà molt encoratjador
i requerirà molta constància per
aconseguir tots els objectius que es
marquin tant els entrenadors, com
tots els jugadors”.

ELS MATADEPERENCS TORNEN SENSE CAP MEDALLA DE RIO DE JANEIRO

Bon paper dels olímpics a Rio

Les selecció masculina i femenina d’hoquei es queden a un pas d’aconseguir la medalla.

Selecció femenina d’hoquei a Rio.

E

@JordiAlastrue

ls esportistes matadeperencs van veure trencat el seu
somni d’aconseguir una medalla als Jocs Olímpics
de Rio a només un pas de les semifinals. I és que
tant els nois com les noies de l’hoquei van caure en quarts
de final. L’equip masculí va perdre contra Argentina en un
partit que es va decidir en l’últim sospir. Els àrbitres van
concedir els argentins un penal “stroke” en el darrer minut,

amb un 1 a 1 al marcador. Els olímpics matadeperencs van
tenir molta mala sort, ja que una combinació en la qual va
participar Pau Quemada i un tir de Roc Oliva que podrien
haver sentenciat el partit van sortir fora.
El mateix els va passar a les noies. Les Redsticks van per·
dre davant de les britàniques, que no van tenir cap opció.
El duel va ser desequilibrat des del principi i va quedar
sentenciat quan faltaven dos minuts perquè acabés el
primer quart, quan les angleses van marcar el seu segon
gol. I és que les Redsticks no van ser capaces de frenar la
velocitat i la qualitat de les britàniques, que finalment van
sentenciar el partit amb un 3-0 abans del descans. Mal·
grat això, les Redsticks van aguantar tota la segona meitat
sense encaixar cap gol i fins i tot, la matadeperenca Geor·
gina Oliva va marcar un gol que va reduir les diferències
amb les britàniques.

Els entrenaments ja han començat.

@Cedida

Nou programa d’activitats a les
instal·lacions esportives

J

a està tot a punt perquè comenci la nova temporada d’activitats esportives per a grans
i petits a les diferents instal·lacions
esportives del municipi. La temporada d’enguany, que començarà
aquest 12 de setembre i acabarà
el 16 de juny del 2017, arriba carregada d’activitats, entre les quals
destaquen les classes de zumba, de
tai txi o pilates. Malgrat que s’es-

pera un gran nombre d’inscrits en
aquestes activitats, des de la regidoria d’Esport recorden que “es
poden anul·lar o modificar horaris
d’activitats en funció del nombre de
sol·licituds”.

Detall del cartell de les activitats

@Cedida

Just Sociats guanya la Cursa
Popular de la Festa Major
El corredor Just Sociats
Asensio s’ha proclamat
guanyador de la Cursa
Popular de Festa Major que s’ha
disputat aquest dissabte a la tarda, en córrer els deu quilòmetres
de recorregut en 34 minuts i 15
segons. La segona posició l’ha ocupat Fernando Chamorro Serrano,
que ha cobert la distància amb 34
minuts i 24 segons, i el podi l’ha
tancat amb Marc García Giménez,
que ha recorregut els 10 quilòmetres amb un temps de 34 minuts
i 29 segons. Es dóna la curiositat
que Chamorro i García també van
quedar en segona i tercera posició a la cursa de l’any passat però
amb les posicions intercanviades:
Garcia segon i Chamorro tercer.
Pel que fa a la categoria femenina, la
guanyadora ha estat Maria Ruíz Peyro, que ha fet un temps de 42 minuts
i 33 segons, seguida de Tania Guerra Romero (42 minuts i 55 segons)
i Inés Carazo Argemí (43 minuts i
15 segon). Es dóna la curiositat que
Guerra va quedar també en segona
posició a l’edició de l’any passat.

Entrega de premis als guanyadors.

@MB

Nou rècord per a l’haltera
Andrea Garrido

L

’haltera matadeperenca Andrea Garrido ha aconseguit
un nou rècord en la seva disciplina. La jove, de 15 anys, va tenir
una destacada participació en el
Campionat d’Espanya sub 17 que
es va disputar a mitjans de juliol a
A Coruña. Garrido va competir en la
categoria que abraça fins a 53 quilos
de pes corporal, la més disputada de
totes. La jove matadeperenca va finalitzar la competició amb 61 quilos
en arrencada, rècord sub 17 i Junior
de Catalunya i amb 75 quilos en dos
temps, cosa que li va permetre acabar subcampiona d’Espanya, amb
tres medalles.

Andrea Garrido, amb les medalles

@Cedida
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Programació Temporada 2015/2016
DILLUNS

La nova temporada de la Biblioteca arriba carregada de novetats. Entre les més destacades hi
ha la tertúlia, que es farà el 22 de setembre a
les set de la tarda, sobre el llibre “La maledicció dels Palmisano”, de Rafel Nadal. La trobada comptarà amb la
presència de l’escriptor que moderarà la sessió i explicarà
tots els detalls del seu llibre.
“La maledicció dels Palmisano” és una crònica temporitzada a la Primera Guerra Mundial, formada per diferents
històries d’amor ambientades i destruïdes per la guerra a
la regió de la Pulla, al sud-est d’Itàlia. Una història en la
qual “els personatges no trien el bàndol, sinó que el bàndol
els ha triat a ells prèviament”, afirma Rafel Nadal.
El personatge i la Música
Setembre iniciarà la temporada de Tertúlies musicals amb
el mateix títol genèric d’“El personatge i la Música” que
es va portar a terme durant el primer semestre de l’any.

Glòria Farrès continuarà sent l’encarregada de portar a
terme aquestes xerrades, que aquest mes estaran dedicades a Carlo Broschi, nascut a la regió de Nàpols al segle
XVII, conegut amb el sobrenom de Farinelli. Broschi és un
dels nens que va ser castrat de petit perquè quan fos gran
conservés la tessitura aguda que el permetia interpretar
veus amb característiques similars a les de les sopranos.
Novetats universitàries
Malgrat que la biblioteca està nodrida bàsicament de llibres d’un nivell fins a ESO, enguany també s’ha incorporat
i renovat un petit fons amb llibres tècnics i científics per als
primers nivells universitaris, cosa que des de la biblioteca
consideren que servirà per “ajudar a fidelitzar els usuaris
més enllà de l’ensenyament bàsic”. Entre les noves incorporacions destaquen “Principios d’economia”, de N.Gregory Mankiw; “Introducció a la inmunologia humana”,
de Fainboim i Geffner o “Òptica”, d’Eugene Hecht.

El llibre infantil del mes per Gemma Serra Burguès
Sendak, Maurice. Allà on viuen els monstres.
Pontevedra: Kalandraka, 2014.
Allà on viuen els monstres és un dels grans clàssics de l’àlbum il·lustrat per a infants. Tant el text com la il·lustració
són creats i combinats magistralment per Sendak de tal
manera que el relat no pren el mateix sentit si no es llegeixen en conjunt.
Un dia en Max fa una pila de trapelleries i la seva mare el

castiga sense sopar. Aquella nit veurà com creix un bosc
dins la seva habitació i trobarà un vaixell amb el qual navegarà fins allà on viuen els monstres. On aconseguirà convertir-se en rei. Tota una obra mestra de la qual tots els infants
haurien de poder gaudir.

EDI... OTESES

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

Edat orientativa: a partir de 4 anys.
Si teniu ganes de llegir aquest llibre, el podeu trobar a la
Biblioteca Àngel Guimerà.

Els vídeos destacats

Grüß Gott, Mariapfarr
Mentre es reparteix l’edició de setembre
de la Gaseta, més de 100 persones de Matadepera estarem a Mariapfarr celebrant
junts els 125 anys de la Banda de Mariapfarr
“Jubiläumsfest der Trachtenmusikkapelle Mariapfarr”.
A l’entitat convidada, la Banda de Matadepera
acompanyada d’Amics dels Gegants, l’Escola de
Música i autoritats del nostre poble estaran gaudint de la Música durant tres dies i compartint amb
ells aquesta data tan important. A la tornada us ho
explicarem tot.

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

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

www.matadepera.cat | www.youtube.com/matadeperatv
Cercavila i Guerra de
confetti

©Arxiu

Oci i comunicació

La Biblioteca Àngel Guimerà acollirà la xerrada sobre “la maledicció dels Palmisano” i la tertúlia musical “El personatge i la Música”.

Matadepera Ràdio 107.1 FM
www.matadeperaradio.com

Cursa de Festa
Major

Gran Cercavila de
Festa Major

La Gran Animalada

Pregó, amb Pol Amat

Baixada de vehicles
sense motor
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Rafel Nadal, protagonista de la
nova temporada de la Biblioteca

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
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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
Pol Amat

per Miquel Àngel Luque

“L’èxit es basa a fer allò
que més t’agrada”
Retirat del tot, gaudeix de la seva família i dels seus
amics. Segueix l’hoquei però des de la distància. Això
sí, no pot amagar la seva satisfacció quan veu com els
seus dos fills agafen l’estic amb la mateixa passió que
ell. Després d’haver vist molts indrets del món gràcies a
l’esport, Pol Amat està segur que Matadepera és el lloc
ideal per tenir la vida que més desitja envoltat dels seus.

Com és la vida d’un exjugador d’hoquei?
Una vida normal com qualsevol altra perso·
na, suposo. Treballo i dedico el meu temps a
la família i els amics, principalment. Abans
destinava molt temps al món de l’hoquei,
però això ha canviat i faig altres coses. In·
tento practicar altres esports. Res especial.
Quan es va retirar, va admetre que
marxava cansat de l’hoquei. Encara
pensa el mateix?
Vaig acabar cansat, però van ser els últims
mesos. Vaig gaudir tots els anys que vaig es·
tar jugant a hoquei. Em sento un privilegiat
per haver viscut amb tanta passió un esport
com l’hoquei. Vaig viure uns anys fantàstics
i no canviaria res del que vaig fer. A més,
l’esport et deixa moltes altres coses com
conèixer molta gent, fas molts amics i és
una manera de formar-te. Quan estàs tants
anys dedicant-te a un esport i en equip això
t’aporta valors i és una manera d’aprendre.
Per a mi, va ser un estil de vida.

Entrevista

Continua vinculat amb l’hoquei?
No. Això sí que ho tenia clar. Just quan vaig
plegar el que volia era desconnectar i fer al·
tres coses. Avui dia no tinc fitxa de jugador
i no estic jugant a hoquei. Practico altres
esports com el tennis o anar en bicicleta.
Encara estic carregant les piles per d’aquí a
poc temps ser més actiu.
S’ha plantejat la seva experiència i coneixements fent d’entrenador?
No ho descarto. Però avui dia segueixo l’ho·
quei des de la distància, però amb l’objec·
tiu de tenir ganes de fer coses. Sóc dels que
penso que si s’ha de fer alguna cosa, s’ha de
fer bé. No val la pena fer les coses a mitges.
Per fer les coses bé, has d’estar amb energia
i ganes, sinó no té sentit.
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Currículum
Pol Amat Escuder (Terrassa, 18 de juny 1978), jugador d’hoquei retirat l’any 2013. Amat ha estat
el jugador de la selecció espanyola que més vegades ha estat internacional (304) i ha jugat cinc
olimpíades de manera consecutiva. L’any 2008 va ser nomenat com a Millor Jugador del Món per
la FIH. Als Jocs Olímpics d’Atlanta (1996) i de Pequin (2008) va obtenir la medalla de plata. El
Club Egara és el club on es va formar i on també va aconseguir sumar més títols. El mes passat va
sumar un altre reconeixement al seu ampli palmarès donant el tret de sortida de la Festa Major.

©Miquel Badia

Pol Amat, al balcó de l’Ajuntament des d’on va fer el pregó de Festa Major.

En aquest seguiment que fa des de la
distància, com veu l’hoquei actual?
Als Jocs Olímpics, la selecció va fer un gran·
díssim paper. Va ser una llàstima perquè van
estar a un nivell altíssim i jugant molt bé.

Veia la possibilitat d’aconseguir una meda·
lla. Em recordava als Jocs Olímpics d’Atlan·
ta de 1996, on vam arribar sense expecta·
tives i va sortir molt bé. És un equip amb
talent, amb un físic espectacular. Els vaig
veure motivats treballant com un equip de
veritat. La veritat va ser una llàstima.
Li agradaria que els seus dos fills continuessin la nissaga?
És cert que hi ha una tradició familiar, però
també és l’entorn perquè a Matadepera
molta gent juga a hoquei. Els meus fills han
començat a fer activitats esportives al club.
El gran juga a hoquei i li encanta. Per tant,
jo també estic encantat, però si vol fer un al·
tre esport que ho faci tranquil·lament. Vull
que facin allò que els agradi. L’èxit es basa
a fer allò que t’agrada.
Quina és la seva vinculació amb Matadepera?
Pràcticament he viscut tota la meva vida a
Matadepera. L’he viscut en diferents etapes,
però sempre de prop. És un poble que és
ideal per viure, tenir nens i gaudir de la fa·
mília.
Quins records té de la Festa Major?
Són uns dies especials, sobretot quan érem
més joves. Però és cert que la Festa Major es
viu d’una manera especial. Molta gent que
està de vacances torna per gaudir de l’ambi·
ent, per veure els amics i la família.
Què va sentir quan li van proposar ser
pregoner de la Festa Major?
No m’ho acabava de creure. Em van sentir
agraït perquè l’Ajuntament va pensar en mi.
Però no tenia clar si acceptava o no. No sóc
molt donat a parlar en públic a tanta gent.
Penso que hi ha altres perfils que podrien
fer de pregoner. Però no podia dir que no a
la nostra terra.
És com un nou reconeixement més al
seu palmarès?
No ho sé. Però una curiositat ho és, sens
dubte.
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Horitzontals

Verticals

1.Tres mots que ens obligaran a buscar amb urgència tenir certa intimitat.
2.Assisteix a la classe però no pren
apunts. El més gros de la idiosincràsia.
3.Té una part decimal. Ocell que comença a emulsionar. Posen límits a les
masies. 4.La noia del compost químic
que no té res. No para i es va a tallar
el cabell. 5.Angle recte. Acaben de fer
un xarrup. Filòsof de nas curt i aplanat.
6.L’han deixat ben mullat. Dígraf que
es veu de passada. 7.Mig quatre, que no
dos. Les primeres de les últimes. Vocal
de la Junta. Romà de Capri. 8.Un rus
que no vibra. Fan que la nau es desplaci.
9.En contra del sentit comú, el de les
sabines és força conegut. Farà servir un
dels sentits. 10. No és gens recomanable utilitzar el de la roba en els cabells.

1.Eren melòdiques que es van desafinar, però segueixen sent un exemple a
seguir. 2.Seia de cara a la paret. Poc
enyorat porter turc del Barça. 3.L’estrany recluta que dóna utilitat als llibres. Si és cinèfil pot ser negre. 4.Dona
que no vocalitza. Company d’en Blai
que jugava a bàsquet. Comencen a
pavimentar. 5.T’adorm en un obrir i
tancar d’ulls. No hi ha qui rigui amb
aquest guirigall que no ens anuncia
el nou dia. 6.Dóna la pallissa. Una de
moltes. Durícia que tenien els jueus. Fa
tremolar. 7.Actuar malament però de
manera curosa. Permet veure animals
que estan mirant els núvols. 8.Tros
escollit de la Monroe. La noia germànica abandona Amèrica. La tia anima
el foc. 9.Preparats cosmètics poc útils
pels calbs com jo. Tres que tenen dret
de pernada. 10.Ha traspassat per culpa dels mals actes d’un altre.
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