Temes destacats del mes
PÀGINA 5

PÀGINA 6

El FIMM omplirà de
música el poble

S’estrenen vehicles de
recollida selectiva

PÀGINA 10

Del 18 al 22 de juny se celebrarà la Setmana de la música amb concerts de les
diverses entitats musicals del municipi
i, a partir del 28 de juny, començaran
els assajos oberts del Pòdium.

Són menys sorollosos i contaminants,
s’utilitzaran per a la recollida porta
a porta i per a la neteja dels carrers
i substitueixen als que realitzaven
aquestes mateixes tasques.

Un instant del Cross Matadepera.

Els dies 17 i 18 de juny tindrà lloc la primera edició d’aquesta cursa de muntanya. Els participants correran 210 kms
dividits en 8 etapres per relleus de 2, 3
o 4 corredors, o bé en solitari.

PÀGINA 4

PÀGINA 6

PÀGINA 8

PÀGINA 12

Es tracta del primer projecte pilot de
recerca en immunocontracepció que
es fa a l’Estat i té com a finalitat estudiar la viabilitat d’un tractament per al
control de la fertilitat de senglars.

Són uns diners que surten del romanent de tresoreria fruit del superàvit
de l’any passat i que sumen 211.117 €.
Es van aprovar el 17 de maig passat un
Ple Extraordinari.

Les proves atlètiques i els corredors
s’han multiplicat. L’entorn ideal per
córrer, la tendència social cap a la vida
sana i la tradició d’esportistes d’èxit del
municipi expliquen aquest fenomen.

Vint anys al capdavant de la Policia
Local de Matadepera fa que tingui uns
amplis coneixements de les característiques del municipi i de com vetllar per
la seguretat.

La posada en marxa de la prova pilot. ©M. Badia

Una de les actuacions de la darrera edició. ©M.B.

©Miquel Badia

Matadepera és una
pedrera d’atletes

Noves inversions de
l’Ajuntament

Es posa en marxa la
prova pilot en senglars

Tot a punt per la
Garmin Team Trail

Entrevista amb
Xavi Cabot
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“El drac s’ha fet vell. Li costava respirar enmig de tantes cases que l’encerclaven i de la munió de gent que
puja la muntanya. ”.
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ENDEVINA QUI VE A SOPAR

TEMA DEL MES

Augmenten un 50% els
controls de seguretat
Aquest any la Policia Local ha prioritzat garantir la seguretat dels matadeperencs incrementant la vigilància dels accessos tant amb agents com
a través de les càmeres de vídeo. El cos ha estrenat la nova caserna que
disposa de l’espai, les condicions i les noves tecnologies més adequades
per millorar l’atenció al ciutadà i fer més eficaç la tasca dels agents.

La nova caserna de policia, amb l’Alcaldessa i les Regidores Royes i Querol, parlant amb el Cap de la Policia.

©Miquel Badia

La Policia Local ha augmentat aquest any un 50% els
controls policials d’entrades
i sortides del municipi. L’objectiu
d’aquest dispositiu és detectar els
vehicles sospitosos que accedeixen a
Matadepera amb intencions de cometre delictes. Amb la col·laboració dels
Mosssos d’Esquadra, el cos local fa
una tasca de filtratge que es complementa amb les dades que es recullen a
través de les càmeres de vídeo-vigilàn-

cia instal·lades al municipi.
Garantir la seguretat dels matadeperencs s’ha convertit en una prioritat
del cos policial, que aquest mes ja ha
estrenat la nova caserna. El nou edifici
oferirà, d’una banda, eines i noves tecnologies als agents per fer efectiva la
seva feina; i de l’altra, millorar l’atenció als ciutadans. Es tracta, doncs,
d’un pas endavant pel que fa al servei
assistencial i de seguretat als matadeperencs.

OPINIÓ
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En mans de la Policia
En els últims mesos a Matadepera s’ha produït una onada de robatoris. Diferents bandes
organitzades tant de l’est d’Europa com de
Sud-amèrica han triat aquest municipi per cometre els seus delictes. No obstant això, Matadepera no és l’única població que ho està patint. Aquests grups de delinqüents tenen molta
mobilitat i es desplacen ràpidament buscant
objectius per tota la comarca o, fins i tot, per
tot el país. Això sí, la difícil configuració de
Matadepera, amb un nucli urbà i moltes urbanitzacions al peu de la muntanya, és un important inconvenient a l’hora d’arribar a tot arreu
en el menor temps possible. El poble està ple
de cases a quatre vents que, malgrat la seguretat passiva, són objectiu dels lladres.
Malgrat aquesta situació, els que millor coneixen el territori i saben de quina manera actuar
són els agents de la Policia Local de Matadepera. El cos ha posat tots els seus esforços
i mitjans per evitar els assalts. Ho fan amb
un enfocament molt professional, innovador i
complex. Per impedir els robatoris cal controlar les persones que entren i surten del municipi. Són controls gairebé diaris als accessos
i visualització de les matrícules dels vehicles.
Així detecten ràpidament qui és del poble i
qui és un sospitós. Amb el suport dels Mossos
d’Esquadra han format un equip molt ben coordinat. Per tal que aquests plans siguin efectius, qualsevol cos policial necessita treballar
amb discreció. En el cas de Matadepera, no és
cap excepció. Malgrat que al ciutadà no li arribi la tasca intensa d’investigació, els robatoris
es van resolent. Mentrestant, haurem de seguir
confiant en la tasca que duen a terme els cossos de seguretat.
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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
Revisar l’horari dels autobusos
Crec que l ‘ajuntament hauria de fer
una nova avaluació del recorregut i
l’horari que fan els autobusos Terrassa- Matadepera i Matadepera –
Terrassa:
-Els dos autobusos (la llançadora i
el de línea) van un rere l’altre, potser si es canviessin els horaris es
solucionaria.
-A les 17.30 (hora escolar) no hi
ha servei de llançadora, on ens trobem diverses mares a recollir nens
i nenes i, per un altre banda, a les
9:30 i 10 hores hi ha servei i segons m´han dit no hi ha gaire clientela.
-Senyalitzar les paredes: el ciutadà
que ha de agafar un autobús per
primera vegada, no sap on dirigir-se.
(tant a Terrassa com a Matadepera)
-Informar dels serveis públics que
tenim al poble. Penso que els utilitzaríem molt més.
Montse Marcet

Agraïment
La Junta d’Oncolliga de Matadepera vol agrair l’ajuda de totes
aquelles persones que han decidit
oferir el donatiu de les entrades del
concert de Nut Crackers, que es va
haver de suspendre el passat dia
28 d’abril, a Oncolliga. Moltíssimes
gràcies.
Adela Russo i tota la Junta d’Oncolliga Matadepera

Preocupat
Cada dia estic veient com la majoria dels partits només pensen en el
poder o liderar un partit o enfortir-lo ajuntant-se amb altres partits
per tal de ser més forts i poder liderar el país. Només pensen en ells
i s’obliden de Catalunya per la que
han de lluitar. I és molt trist que
pensin així, ja que d’aquesta manera és impossible fer el front comú, o
sigui, una força conjunta per assolir
la llibertat després d’un referèndum. Per tant, jo us diria que aneu
per feina, ja que el temps s’està esgotant. Poseu en marxa els partits i
els ciutadans per aconseguir la força que es necessita i que solament
si anem tots junts tenim la possibilitat d’aconseguir poder allunyar-nos
d’aquesta Espanya enquistada en
un passat franquista i falangista,
que ens parla de democràcia i ens
fa viure en un totalitarisme judicial
emparant-se amb una constitució
que ja és antiquada i que els permet treure’s lleis de les mànigues
per obligar-nos a fer només el que
el Gobierno, o sigui, el Partido Popular considera just i de llei (és clar,
la seva). No deixant-nos respirar i
anul·lant qualsevol iniciativa, sigui
econòmica o social pensada per millorar i ajudar tantes famílies que, a
causa de la crisi i a l’atur, estan en
la pobresa.
Això s’ha de comprendre, ells, vull
dir, el Gobierno i els que estan al seu
costat no els importa les necessitats
d’aquests extreballadors, ja que a

part d’una bona corrupció tenen
també un bon sou. I per tot això, diguem d’una vegada: Adéu Espanya,
ja us ho fareu.
Albert Puig

Dones d’Avui de Matadepera
Seguint els nostres estatuts cal la
renovació de càrrecs i funcions a la
Junta i, tal i com ja vaig anunciar
fa un any, aquestes breus ratlles són
per confirmar la decisió de cedir la
presidència.
Cada president deixa la seva empremta: el monument a la comtessa Ermessenda és una realitat, el
propòsit d’oferir diferents formats
en les conferenències i celebracions,
com Dia de Dona, Nadal, els Tastets
de les entitats per la Festa Major,
el propòsit de respecte a la tradició
fent honor a les fites fundacionals
voluntarietat-relació-formació, així
com d’innovació, oferint la Junta
jornades dedicades a sòcies i simpatitzants treballades per totes les
membres, el Concurs d’oratòria
cedit a la Regidoria de Cultura a fi
de preservar-ne la continuïtat, les
conferències amb periodicitat trimestral, amb la intenció de minvar
la coincidència amb tants d’altres
actes a la vila.
La feina feta ens és grata de recordar i ara penso que és adient una
nova presidència que també aporti
un aire renovador i la seva pròpia
empremta. He fet la proposta a una
associada coneguda per tothom i
que ha col·laborat en diversos actes
públics. Jo seguiré provisionalment
com a vocal un temps.
Aquest darrer paràgraf és per donar
les gràcies a totes les companyes de
Junta pel treball conjunt, a les nostres associades per seguir-nos, als
mitjans de comunicació del poble
per la difusió, a les flors que han
lluït en diades especials i al Consistori pel seu suport i assistència a les
conferències mensuals i actes, sense
la seva complicitat: Alcaldia, regidories de Benestar social i Cultura
-en especial- la nostra tasca hagués
estat menys reixida.
Mercès a tothom,
Montserrat Santamaria i Casanovas
Presidència de DAMA

TEMA DEL MES

El Punt Jove de Matadepera organitza fins al 22 de juny una nova Aula
d’Estudi al Casal de la Gent Gran per tal que els estudiants universitaris
tinguin un espai per preparar els seus exàmens.
L’Aula estarà disponible de diumenge a dijous entre les 9 del vespre i la
1:30 de la matinada. Per a més informació, podeu trucar al 93 787 02 58 o
enviar aun correu a puntjove@matadepera.cat.

LES MESURES DE SEGURETAT DE LA POLICIA LOCAL DE MATADEPERA

ENDEVINA QUI VE A SOPAR

Filtrant les entrades i sortides
La Policia Local de Matadepera i els Mossos d’Esquadra han format un equip per detectar els vehicles sospitosos
mitjançant controls que es fan gairebé cada dia als accessos del municipi.
La Policia Local de Matadepera i
els Mossos d’Esquadra realitzen
gairebé cada dia controls per filtrar els accessos del municipi. Es tracta dels
Plans d’Operacions Especials (POE), que
tots dos cossos ja desenvolupen de manera
pactada i protocolaritzada. Sovint aquestes
accions tenen el reforç complementari d’un
helicòpter, d’agents de paisà o d’investigació. L’objectiu és detectar els vehicles sospitosos que entren o surten del municipi.
Aquest any aquests tipus de controls de filtratge s’han incrementat un 50%. De fet, el
nombre de vehicles aturats també ha augmentat un 35%. El cap de la Policia Local,
Xavier Cabot, va voler agrair “la paciència”
dels matadeperencs que s’han vist implicats
en aquest tipus de dispositius.
Aquesta vigilància de les entrades i sortides
del poble disposa del reforç de les càmeres de vídeo. El cos rep contínuament les
imatges de les matrícules que accedeixen al
poble. Un sistema informàtic permet identificar si aquestes matrícules són de veïns
de Matadepera o de fóra, també si poden
pertànyer a vehicles sospitosos. L’aposta per
les noves tecnologies en matèria de seguretat ciutadana és clara. El suport d’aquestes
eines permet arribar més enllà en la investigació policial. Per aquest motiu, la nova
caserna incorpora una sala amb dues grans
pantalles des de les quals es podrà fer seguiment en directe de totes les càmeres de
control que hi ha al municipi.
Per si això no fos suficient, el cap de la Policia Local ha realitzat un estudi per estendre
aquesta xarxa de càmeres en camins i zones
rurals. Es tracta d’un projecte molt innovador que ara s’està pressupostant i que permetria cobrir les possibles entrades i fugides
dels sospitosos per una part més àmplia del
territori.
Pel que fa a altres accions de seguretat, la
Policia Local ha realitzat xerrades amb els
presidents de les urbanitzacions fruit de
l’alarma que s’ha creat amb el tema de
robatoris on s’ha incidit en la importància

de la seguretat passiva com la instal·lació
d’alarmes.
La Policia Local està estructurada en dos
sectors: nucli urbà i urbanitzacions.
D’aquesta manera, totes les àrees del municipi queden cobertes, pels agents que es-

LA NOVA CASERNA
Després de set mesos d’obres el cos policial torna a recuperar la seva caserna amb
moltes millores. L’equipament comptarà
amb una oficina d’atenció al ciutadà, uns
despatxos d’atenció personalitzada i sales
de caporals i comandaments. En definitiva, hi haurà més superfície i més tecnologia aplicada gràcies a les pantalles de les
càmeres de vídeo-vigilància.
La superfície total de l’obra ha estat de
234’63 m2, dels que 96 m2 corresponen
a l’antic edifici (que no pot patir modificacions al ser considerat patrimoni arquitectònic de Matadepera), 91’69 m2 més
són de l’edifici nou i la resta, 46 m2 són
d’enjardinament. L’equipament consta
de dos edificis diferenciats: un destinat a
l’atenció al públic, i l’altre de serveis amb
vestuaris i sales de reunions. L’empresa
encarregada de les obres ha estat Civil
Stone S.L. i el pressupost total ha estat
de 378.083 €.
El regidor d’Urbanisme i Obres, Nil
López, ha assenyalat que les obres s’han
executat dins del termini previst de set
mesos. A més, ha destacat que s’ha fet
“sense sobrecostos”. De fet, amb aquesta obra també s’ha aprofitat per pavimentar la plaça que hi havia al costat
del Casal de la Gent Gran. “Es guanya
un nou espai públic”, ha afegit el regidor d’Urbanisme. Tot i que els agents
començaran a treballar al nou edifici a
mitjans de juny, la inauguració està prevista pel mes de juliol i comptarà amb la
presència del conseller d’Interior de la
Generalitat, Jordi Jané.

tiguin de servei en aquest torn per donar
resposta a qualsevol necessitat dels matadeperencs.
La Regidora de Governació, Montse Royes,
ha volgut recalcar que “la seguretat és la primera de les llibertats i un pilar fonamental
de l’estat del benestar, raó per la qual és una
prioritat per a l’equip de govern. Per aquest
motiu, hi seguirem invertint els recursos
humans i tecnològics que calguin, tal com
hem fet fins ara”.
Baixa el nombre d’accidents
La seguretat viària és una altra de les competències importants de la Policia Local. En
aquest sentit, el nombre d’accidents a Matadepera s’ha reduït en l’últim any un 7%.
La raó d’aquest descens cal buscar-ho en
el pla de seguretat viària que es va elaborar.
Gràcies a aquest pla, s’hi van fer algunes millores que estan donant bons resultats. Per
exemple, s’ha millorat la cruïlla en el carrer Josep Porcar amb carretera de Terrassa.
S’ha augmentat la visibilitat la cruïlla el carrer Ricard Marlet amb el carrer Balmes.
A banda de la nova caserna, la Policia Local comptarà amb una nova motocicleta i
la instal·lació d’un servei caní, que ajudarà
a les tasques de seguretat ciutadana com a
la detecció d’estupefaents. De fet, durant
l’últim any s’ha augmentat un 53% l’aixecament d’actes per consum d’estupefaents
i alcohol a la via pública.
Un 80% de serveis assistencials
Un 80% dels serveis que presta la policia
són de tipus assistencial. De fet les intervencions policials no només se centren en la repressió de la delinqüència, sinó que també
han d’auxiliar les víctimes. Dins d’aquestes
actuacions s’inclouen les que tenen com a
finalitat donar protecció social a col·lectius
específics com a menors, gent gran i indigents, en situacions de necessitat i en col·laboració amb els serveis socials.
Els telèfons per contactar amb la Policia Local són el 092 (des del fix) i 93 7870135.

Bon profit.

Núria Mundó
Professora jubilada i escriptora novell
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Una patrulla de la policia local fent controls als vehicles a una de les entrades del municipi.					

Era fosc. A la tauleta del menjador per
on el pare s’anava passejant, les guspires
vermelles d’algunes burilles semblaven els
ulls del drac del conte que sovint m’explicava. Jo ja havia sopat. Explica’m el conte
del drac, pare. Una altra vegada? Sí, sí.
El poblet que vivien els meus avis, tornava
a repetir el pare, estava envoltat per una
muntanya on s’amagava un drac que treia
foc pel nas i espantava tots els estadants.
Jo vull veure la cova, pare. Porta-m’hi,
pare. I tant l’hi vaig demanar que, de petita i més tard de joveneta, vaig visitar unes
quantes vegades el poble de Matadepera i
la casa pairal dels seus avis i parents, els
Marcet, tot buscant el drac.
Van passar els anys i jo, als estius, em
banyava al mar d’un poble de la costa on
tampoc vaig trobar les sirenes dels contes.
Però el mar em va portar un pretendent
terrassenc amb qui em vaig casar i ara fa
cinquanta anys que vam començar els estius a Matadepera.
Estius de festes majors, de trobades de
gegants i de vetllades de sardanes. Matins
a cal Quim, on el seu cafè em treia la son
de les parpelles. Després cap a cal Vivet,
l’Esmeralda, ca la Montserrat, per acabar
prenent una mica de xarel·lo a ca l’afable
Lan.
El drac s’ha fet vell. Li costava respirar
enmig de tantes cases que l’encerclaven i
de la munió de gent que puja la muntanya. Avui, per l’olor que sento quan arriba
el sopar, crec que ha acabat a la cassola.
També ha envellit aquell artista negre que
va donar nom a aquesta petita columna i
que ara sopa a casa molta verdureta.
A les postres brindarem perquè l’escalfor del foc que sortia pel nas del drac, i
que durant tants anys s’ha colat entre les
agulles dels pins, m’ha permès fer tentines
amb les paraules i escriure la meva primera novel·la premiada en un concurs de
novel·la curta, en què un dels protagonistes és, evidentment, el drac i la seva muntanya.

Tema del mes

Estofat de cua de drac

ÉS NOTÍCIA

El proper 16 de juny, a les 17 hores, la plaça de Cal Baldiró acollirà un nou espectacle organitzat per Xarxa Matadepera. En
aquesta ocasió es tractarà d’una festa Holi o festa dels colors, que anirà a càrrec de la companyia Agència 2000.
El Holi, també conegut com la festa dels colors i la festa de l’amor és una antiga festa religiosa hindú que s’ha tornat molt
popular entre els no hindús en moltes parts del sud d’Àsia, així com entre persones d’altres comunitats. Darrerament també s’ha popularitzat a determinades parts d’Europa i de l’Amèrica del Nord. A nivell cultural és la festa en què cada persona
es pot alliberar dels errors del passat, oblidar i perdonar. La festivitat també marca l’inici de la primavera. L’espectacle
és gratuït i està obert a tothom. Es recomana portar samarreta blanca, per tal que els colors dels pigments llueixin més.

LA REUNIÓ INFORMATIVA ES FARÀ EL 7 DE JUNY A LES 19 HORES AL CASAL DE CULTURA

BREUS

“Viu l’Estiu” carregat d’activitats i novetats

Matadepera se suma a la campanya “Let’s Clean Up Europe!”

Fer esport i aprendre anglès al mateix temps, curs de tecnificació d’hoquei i golf, aprendre a patinar, passar un estiu com
els indis americans o fent activitats culturals. El ventall de possibilitat per gaudir de l’estiu és molt ampli a Matadepera.

És notícia

Viure l’estiu intensament.
Aquest és propòsit de les
regidories de Cultura i Esports i les entitats esportives del poble. Durant cinc setmanes, del 26 de
juny al 28 de juliol, s’han programat
un ampli ventall d’activitats perquè
els més petits. El 7 de juny a les 19
hores hi haurà una reunió informativa al Casal de Cultura.
Després dels bons resultats dels anys
anteriors, la Regidoria d’Esports ofereix la possibilitat de fer un campus
de tecnificació d’hoquei i golf paral·lel a les activitats i grups de l’oferta
habitual. L’activitat està adreçada als
nens i nenes que hagin acabat 1er de
primària fins a 2on d’ESO. Les places limitades.
Fer esport i aprendre anglès
Un dels campus clàssics és el que
organitza el Club de Futbol Matadepera. Es realitzarà del 26 de juny

al 28 juliol i està adreçat als nois i
noies entre els 4 i els 16 anys. Aquest
any, hi haurà un grup en categoria
Infantil-Cadet (de 13 a 16 anys) que
compartirà campus amb jugadors
de Hyderabad (compromís solidari
amb la regió de Telangana, Índia) i
es farà íntegrament en parla anglesa.
El Club Bàsquet Matadepera impulsa el I Campus multiesportiu
amb anglès. Es tracta d’una activitat
adreçada als nens i nenes d’entre 3 i
12 anys. S’introduirà l’anglès adaptat a cada una de les edats.
Els que vulguin aprendre a patinar
també tindran el seu campus. El
Club Patí Matadepera vol apropar
el patinatge artístic als nens i nenes
d’entre 4 i 15 anys un curs d’iniciació al patinatge artístic dinàmic i
divertit, i un programa de perfeccionament .
Pel que fa al Cros, s’ofereix un curs
orientat al perfeccionament en l’estil

©Miquel Badia

Un grup de nens gaudint de les piscines municipals.

de córrer a partir de jocs, activitats i
sortides per l’entorn
Al Casal de Cultura
La Regidoria de Cultura ha programat 5 setmanes de manualitats, jocs
d’exterior i d’interior, jocs de taula,
anglès, teatre, cuina, informàtica,
tècniques de plàstica, costura, ràdio,
racó dels deure, piscina, i moltes coses més. Es farà al Casal de Cultura.
D’altra banda, la temàtica principal

del casal d’estiu de l’AMPA de l’Escola Ginesta és d’indis: The americans indians Withtasunkawitko. Està
adreçat a tots els nens i nenes des de
P-3 fins a 6è de primària.
Comença la temporada de piscines
La Regidoria d’Esports posa a disposició de tots els matadeperencs
del 17 de juny a l’11 de setembre el
servei de piscines a l’aire lliure. De
dilluns a diumenge de 10 a 20 hores.

ÉS UN PROJECTE DEL DEPARTAMENT DE SANITAT I ANATOMIA ANIMALS DE LA UAB

Primera vacuna per controlar la fertilitat dels senglars

L’Ajuntament, en col·laboració
amb l’ADF, els Bombers Voluntaris i les AMPES de les escoles
Ginesta, Torredemer, Montcau La Mola
i l’Institut Matadepera van tornar a organitzar, el 12 de maig passat, una acció
de neteja per col·laborar amb la iniciativa “Let’s Clean Up Europe!”, una campanya a nivell europeu que consisteix
en la realització d’accions de neteja en
espais naturals del nostre entorn per tal
de restaurar-ne l’hàbitat i el paisatge i
conscienciar i sensibilitzar la ciutadania.
A Matadepera, la jornada es va desenvolupar al llarg de tot el dia i a diversos indrets del municipi, on cada escola
hi va fer una intervenció de neteja. En
aquesta ocasió, es van recollir residus
del Bosc de les Farigoles, d’una part de
la Riera de les Arenes i de les zones verdes properes a les escoles Joan Torredemer i Montcau La Mola.
A banda d’aquesta actuació conjunta
de les escoles, el dia 14 també es va organitzar una nova jornada de neteja, la
setena ja, promoguda per la comissió
Ginesta Activa de l’AMPA de l’Escola
Ginesta i que va consistir en la recollida
de residus abocats il·legalment a zones
boscoses del municipi. En aquesta ocasió hi van participar un grup de famílies
que també es van voler sumar a la campanya de neteja.
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Es tracta del primer projecte pilot de recerca en immunocontracepció que es realitza a l’Estat Espanyol i té com a finalitat
estudiar la viabilitat d’un tractament per al control de la fertilitat de senglars urbans i periurbans.

M

atadepera va acollir, el
27 d’abril passat, la posada en marxa dels primers treballs de la part experimental del projecte pilot de recerca en
immunocontracepció de senglars
urbans i periurbans, que estan duent a terme científics de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per
aquest motiu, es va organitzar una
roda de premsa, que va tenir lloc a
l’Església de Can Roure i al Casal
de Cultura, durant la qual els investigadors implicats van explicar
com es desenvoluparà el protocol
de recollida de mostres, d’identificació i d’administració del tractament.
La presentació va anar a càrrec
d’Àngel Miño, director del Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt
i Serra de l’Obac, Mireia Solsona, l’Alcaldessa de Matadepera, i
Manel López-Béjar, director del

Manel López-Béjar injectant la primera vacuna per controlar la fertilitat en senglars. ©Miquel Badia

Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de la Facultat de
Veterinària de la UAB i coordinador científic del projecte.
El projecte presentat, el primer
d’aquestes característiques que
es realitza a l’Estat Espanyol, té

la finalitat d’estudiar la viabilitat
d’un tractament per al control de
la fertilitat de senglars urbans i
periurbans, que ja s’està aplicant
en altres països a diferents espècies salvatges per inhibir la funció
reproductora. En ell hi participen,

a banda de Matadepera, els municipis de Terrassa, Sant Cugat
del Vallès, i Vacarisses, així com la
pròpia Diputació de Barcelona,
entitat que des de fa anys dóna suport a altres projectes de recerca
amb senglar realitzats en l’àmbit
del Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt.
Les administracions implicades
han decidit impulsar el projecte
davant la preocupació de l’augment de la presència de senglars
a les zones urbanes i periurbanes,
àrees amb la categoria de zones de
seguretat on no es pot caçar i on
els animals troben refugi i aliment
per a la seva subsistència. L’objectiu respon a la necessitat de posar
fre al ritme de reproducció que
està assolint el senglar en aquests
indrets, per tal de disminuir el
nombre d’incidències i millorar la
convivència amb l’espècie.

LES SOL·LICITUDS ES PODEN PRESENTAR A L’OAC FINS AL 16 DE JUNY

Nova convocatòria d’ajuts per al menjador escolar
A la convocatòria s’hi poden acollir els alumnes matriculats en un centre educatiu públic del Vallès Occidental, en qualsevol
dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.
El 16 de maig passat es
va obrir el termini per
presentar les sol·licituds
a una nova convocatòria d’ajuts
per al menjador escolar del curs
vinent, el 2017-2018. A la convocatòria s’hi poden acollir els
alumnes matriculats en un centre
educatiu públic del Vallès Occidental, en qualsevol dels cursos
dels ensenyaments de segon cicle

d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.
Amb la presentació de la documentació obligatòria s’autoritza
al Consell Comarcal i al Departament d’Ensenyament a poder
accedir a les dades de l’Agència
Tributària corresponents a tots
els membres de la família. Tota la
documentació econòmica corres-

El menjador de l’escola Joan Torredemer. ©MB

pondrà a l’exercici de l’any anterior al de la convocatòria.
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’OAC de l’Ajuntament,
fins al 16 de juny, inclòs.
Per a més informació sobre la
documentació i requisits, podeu
consultar la pàgina web municipal (matadepera.cat), o bé adreçar-vos al Departament de Benestar Social.

Alumnes netejant la Riera de les Arenes.

©Miquel Badia

AIUMA presenta els cursos
d’estiu
Els amics de l’Aula Interuniversitària de Matadepera acullen el proper 12 de juny a les
19:30 de la tarda i al Casal de Cultura la
presentació dels cursos d’estiu 2017 en
un convocatòria oberta a tothom.
L’acte inclourà la conferència “Com
aprèn el cervell: una història d’emocions i cooperació” que anirà a càrrec del
Doctor David Bueno i Torres, professor
i investigador de genètica de la Universitat de Barcelona i divulgador de la ciència

Una conferència sobre els
antibiòtics
Dones d’Avui de Matadepera
organitzen una nova conferència el proper 8 de juny, a les 20
hores i a la sala d’actes del Casal de Cultura. En aquesta ocasió, Marta Dalmases i Martí oferirà una xerrada que porta
per títol “Parlem dels antibiòtics”, durant la qual parlarà sobre la seva importància, com actuen i què són les resistències antibiòtiques, les quals formen
part de les principals agendes internacionals com les de la UE o el G20.
Dalmases és Llicenciada en Química i
Bioquímica, Màster en Química Agroalimentària i MBA per ESADE.

ÉS NOTÍCIA

El proper dissabte, 10 de juny, la sala d’actes del Casal de Cultura acollirà la presentació del nou cd del
guitarrista matadeperenc Tono Blasi i el violoncel·lista Ignasi Prunés, titulat “Terra Salada”. L’acte serà a
les 20 hores i consistirà en un concert obert a tothom.
“Terra Salada” consta de diverses peces de violoncel i guitarra, on Blasi i Prunés interpreten temes clàssics
de Bach, Vivaldi, Schubert, Xostakóvitx, o Rodrigo. Hi ha dues peces que destaquen especialment i que
també s’interpretaran concert al Casal de Cultura: el famós “Concierto de Aranjuez” de Joaquín Rodrigo i
el “Concert per Guitarra i Orquestra” RV93 de Vivaldi, ambdues interpretades en format de cambra.

BREUS

EL PÒDIUM INTERNACIONAL SERÀ L’EIX DEL FESTIVAL AMB ASSAJOS OBERTS I SIS CONCERTS

Núria Mundó guanya l’accèssit al
Ciutat de Mollerussa

La música inunda el poble amb el FIMM

Mostra de l’artista Tere Torras
El proper 2 de juny, el Casal de Cultura acollirà la
inauguració de l’exposició
titulada Textures, de l’artista local
i membre del Col·lectiu d’Art Tere
Torras.

Del 18 al 22 de juny se celebrarà la Setmana de la música amb concerts de les diverses entitats musicals del municipi
i, a partir del 28 de juny començaran els assajos oberts del Pòdium. Els concerts seran a partir de l’1 de juliol.
La XXXVII edició del Festival Internacional de Música de Matadepera tindrà
aquest any un preludi a càrrec de
totes les entitats musicals del poble. Serà del 18 al 22 de juny amb
la Setmana de la música, al llarg de
la qual es podrà gaudir dels concerts
de l’Agrupació Coral de Matadepera (18 de juny, a les 21:30 hores a
l’Església Parroquial) interpretant
el Rèquiem de Fauré; de la Banda
de Matadepera (19 de juny, a les
21:30 hores a la plaça del Casal de
Cultura) amb un concert de bandes
sonores de la història del cinema;
dels alumnes de l’Escola de Música
Frederic Mompou (21 de juny, a les
21:30 hores a l’escenari exterior del
Pavelló) amb el concert titulat “de
10 en 10 alcem la veu”, consistent
en un recull d’obres modernes de les
diferents dècades dels anys 60 fins a
l’actualitat; i finalment, del Cor de
Noies de Matadepera amb el Kor
Ítsia (22 de juny, a les 21:30 hores, a
la sala d’actes del Casal de Cultura),
que oferiran cançons tradicionals i

versions diverses.
El Pòdium
L’eix central del Festival Internacional de Música serà el Pòdium Internacional, que aquest any comptarà
amb catorze intèrprets internacionals i que oferiran, a partir del 28 de
juny i fins al 6 de juliol, assajos oberts
a la sala d’actes del Casal de Cultura.
Els concerts del Pòdium començaran el dia 1 de juliol amb un concert
participatiu al carrer, en el qual hi
participaran alumnes de l’Escola
de Música Frederic Mompou i dels
conservatoris de la comarca. El Pòdium al carrer serà a les 20 hores i
a la plaça de Cal Baldiró. El segon
concert es titularà “El Pòdium serè”
i s’interpretaran obres de C. Nielsen,
E. Dohnányi, J. Brahms i W.A. Mozart. El dia 3 de juliol serà el torn de
“El Pòdium juganer”, amb obres de
B. Martinu, F.Poulenc, S. Prokófiev
i A. Dvorak. L’endemà, “El Pòdium
improvisant” es centrarà en obres de
T. Riley i, el dimecres 5 de juliol, “El
Pòdium Schubert” comptarà amb

Un dels concerts participatius de l’edició passada del Pòdium.

una introducció de Joan Vives parlant sobre la vida de Franz Schubert i
les obres del concert. Aquest concert
serà a les 19:30 hores. Finalment, el
6 de juliol “El Pòdium exuberant”
tancarà el programa de concerts
d’enguany amb obres de G. Fauré,
Teppo Hauta-aho i F. Mendelssohn. Tots els concerts del Pòdium
Internacional tindran lloc a les 20
hores, excepte el del dia 5 de juliol.

©Miquel Badia

El preu de les entrades dels concerts
del 2, 3, 5 i 6 de juliol és de 5€ i la
resta de concerts i assajos oberts són
gratuïts. També es pot adquirir un
abonament pels 4 concerts del Pòdium per 15€. Cal tenir en compte
que les localitats no són numerades i
que l’aforament és limitat. La venda
d’entrades es farà al Casal de Cultura. Per a més informació i reserves:
937300132.

És notícia

L

a 29a edició del Premi de Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa
va premiar amb l’accèssit l’obra
inèdita de la matadeperenca Núria
Mundó, titulada “La malaltia de les
tietes de l’Eixample”. Es tracta de
la primera incursió literària de Mundó, en la qual parla de les relacions
intergeneracionals a partir de dues
germanes bessones. El premi estava
dotat en 1000€.
Durant l’entrega de premis, que va
tenir lloc el mes d’abril, el president
del jurat, Josep Borrell Figuera, va
destacar l’elevada qualitat de totes
les obres presentades al certamen
d’enguany. A banda del president, el
jurat estava format pels escriptors
Pep Coll, Ramon Rubinat i Albert
Villaró i la directora de la Biblioteca
Comarcal Jaume Vila, Diana Solé.

L’artista Tere Torras amb una de les seves obres. ©T.T.

Textures és una exposició on es volen plasmar, juntament amb el color,
irregularitats en una superfície llisa
com és la tela o la fusta. Aquesta textura pintada és la que dóna volum a
les creacions artístiques, i s’aconsegueix mitjançant diferents materials,
ja sigui roba, paper, pols de marbre,
fustes, entre d’altres.
L’exposició es podrà visitar fins al 6
de juny, inclòs, en l’horari habitual
d’obertura del Casal de Cultura.

Serà un cap de setmana per gaudir de les classes de swing i de l’espectacle que oferiran ballarins i professors, així com de les
competicions. També s’han programat diversos concerts al Pavelló.
El cap de setmana del 16
al 18 de juny se celebrarà la segona edició del
festival internacional Matadepera
Swing Weekend. Igual que a la pri-

mera edició, es preveu l’assistència de 150 balladors procedents
de tot el món. El festival comptarà
amb classes de ball amb professors
de renom internacional, festes per

Festa de final de curs de la Gent
Gran
El proper dimarts, 20 de
juny, la Gent Gran celebrarà,
com de costum, la festa de
final de curs al Bosquet. La celebració començarà a les 18 hores amb la
inauguració de l’exposició on es mostraran els diversos treballs que han
dut a terme al llarg del curs en els
diferents tallers de voluntariat que es
realitzen. Tot seguit i al mateix espai
del Bosquet, hi haurà les actuacions
musicals dels voluntaris i usuaris del
Casal de la Gent Gran.

Una meditació sobre el silenci
La delegació local d’Agermanament sense fronteres organitza
per aquest dissabte 10 de juny
una altra de les seves meditacions mensuals obertes a tothom. Serà a les 11
del matí al Parc Pep Ventura i el tema
a tractar serà “El silenci”. El tema s’havia de tractar el mes de maig però es va
substituir per “El cos”. És en el silenci
que podem captar el mestratge interior,
aquesta saviesa que portem tots a dins i
que sovint oblidem de contactar.

Una de les mostres que es van poder veure a l’edició passada del festival.

©Swing Troopers

ballar amb música en directe, exhibicions i competicions.
El cartell de professors compta
amb noms de primer nivell com
els alemanys Marcus Kock i Bärbl
Kaufer, amb més de 25 anys d’experiència, els lituans Arnas Razgunas, Eglé Nemickaite, Mindaugas
Bikauskas i Simona Pogosian o les
estrelles locals Pol Prats, Sara Planas, Àlex Mas, Núria Bonet, Eduard Rodríguez i Sílvia Parés. Tots
ells faran ballar el poble a ritme de
swing amb classes de Lindy hop i
Collegiate shag entre d’altres estils.
La primera banda confirmada per
aquesta segona edició del Matadepera Swing Weekend és la banda liderada per Dani Alonso, els
fantàstics Shakin’all, que amenitzaran el ball de divendres al Pave-

lló. Pel dissabte, la nit començarà
amb la banda de jazz manouche
Scaramouche i s’allargarà fins la
matinada amb Wax and Boogie.
Al llarg de tot el cap de setmana,
a banda dels concerts programats,
els participants també podran
gaudir de l’espectacle que oferiran
professors i ballarins, així com de
les competicions.
Les inscripcions es poden fer a la
pàgina web de l’entitat: www.matadeperaswingweekend.cat. I les
entrades a les festes al Pavelló es
podran adquirir al Casal de Cultura a partir de l’1 de juny o el
mateix dia a taquilla. Per a més informació, podeu consultar la web
de l’entitat o contactar per correu
(info@matadeperaswingweekend.
cat, swingtroopers@gmail.com), o
per telèfon (635334067).

LES SESSIONS SÓN AL CASAL DE CULTURA, A LES 19:30 HORES

Les mentides dels governs al Documental del Mes
El Documental “Tots els governs menteixen” està protagonitzat per periodistes d’investigació de mitjans independents dels
Estats Units que donen la cara per defensar el dret dels ciutadans a accedir a una informació lliure d’interferències i honesta.
“Tots els govern menteixen” posa cara i dóna veu
als noms que hi ha darrere temes tant espinosos com el cas
Snowden, les fosses comunes a la
frontera amb Mèxic o la violació
del dret a la intimitat dels ciutadans. Glenn Greenwald, Jeremy
Scahill, Amy Goodman i Michael
Moore, entre d’altres, ofereixen el

seu testimoni en un documental
dirigit per Fred Peabody i produït
per Oliver Stone.
Organitzat per la Regidoria de
Cultura, “El Documental del
Mes” és una prolongació del festival DocsBarcelona que ofereix
cada mes un documental de procedència internacional, en versió
original, subtitulada en català i

amb entrada gratuïta. Les sessions
tenen lloc al Casal de Cultura a les

19:30 hores del vespre. La sessió
del juny s’ha programat pel dia 6.
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SERÀ EL CAP DE SETMANA DEL 16 AL 18 DE JUNY

L’Àrea Bàsica Policial de Terrassa i la seva comarca van celebrar el 4 de maig passat el Dia de les Esquadres,
en un acte que va tenir lloc a la seu del BBVA, a la Rambla de Terrassa. Com en d’altres ocasions, hi va assistir una representació de l’Ajuntament de Matadepera, encapçalada per l’alcaldessa de Matadepera Mireia
Solsona, la regidora de governació, participació i atenció ciutadana Montse Royes, i el cap de la Policia
de Matadepera Xavi Cabot. També hi van assistir els regidors d’habitatge i serveis, Pol Roura, el regidor
d’obres i urbanisme Nil López, la regidora de cultura i comerç, Núria Garcia, la regidora de benestar social,
ensenyament i festes, Carme Querol, i el regidor de salut, medi ambient i joventut, Marcel·lí Bosch.

AJUNTAMENT

ELS NOUS VEHICLES ES VAN PRESENTAR DURANT LA 12a EDICIÓ DE LA FESTA DEL RECICLATGE
Curs de premonitor/a en
lleure
El Punt Jove de Matadepera organitza pel mes de juliol un curs de premonitors/es en el lleure adreçat a joves
entre 14 i 17 anys que estiguin interessats a conèixer el món del lleure
infantil i juvenil i vulguin formar-se
en aquest àmbit.
L’objectiu és introduir el i la jove en
les tasques, funcions i responsabilitats dels professionals de l’educació
en el lleure.
Es tracta d’un curs de 40 hores, que
inclou 20 hores de teoria (dimarts i
dijous, de 10:30 a 12:30 hores) i 5
dies (20 hores) de pràctiques als casals i campus de Matadepera.

És notícia: Ajuntament

El curs és gratuït, ja que està subvencionat per la Regidoria de Joventut i
les places són limitades.

Quatre nous vehicles de neteja
Els nous vehicles, que són menys sorollosos i contaminants, s’utilitzaran per a la recollida porta a porta i per a la neteja dels
carrers i substitueixen als que realitzaven aquestes mateixes tasques i que ja han estat amortitzats.
Matadepera disposa de
quatre nous vehicles: dos
dedicats a la recollida selectiva porta a porta, i dos més de
neteja de carrers. La presentació de
les noves incorporacions es va dur
a terme el passat 6 de maig durant
la 12ª edició de la Festa del Reciclatge.
Els quatre nous vehicles substitueixen els que realitzaven aquestes
mateixes tasques i que ja han estat amortitzats, després de sis anys
d’ús continuat. De fet, el contracte
de neteja viària contret amb l’Ajuntament de Matadepera inclou no
només la recollida selectiva d’escombraries i la neteja de carrers
sinó el periòdic canvi de vehicles.
D’aquí a poques setmanes es pre-

Els nous vehicles que es van presentar a la darrera edició de la Festa del Reciclatge.

veu l’arribada d’un altre vehicle
que serà el de la recollida de cartró.
A diferència del que se substituirà,
serà bicompartimentat i híbrid. El
cap d’obres i serveis, Josep Lao,
ha destacat que “els nous vehicles
són molt més bons que els que te-
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níem”, ha apuntat el cap d’obres i
serveis Josep Lao, “entre d’altres
coses perquè fan menys soroll i
també contaminen menys.
Pel que fa als dos primers, es tracta
d’un camió model DAF, tricompartimentat destinat a recollida

d’escombraries a les urbanitzacions, i d’un altre camio tricompartimentat model FUSO que es destina a carrerons petits i la zona del
centre del poble. És dóna la particularitat que és un vehicle híbrid,
que no només és silenciós sinó que
també no fa emissions de C02.
Pel que fa als dos vehicles nous de
neteja viària, es tracta d’una banda
d’un model d’escombrar per arrossegament de la casa Dulevo que
pot treballar amb superfícies més
irregulars i que per tant, operarà
en urbanitzacions, on a l’asfalt hi
ha més sorra i més pedra; i un altre per aspiració, de l’empresa Ros
Roca que és adequat per treballar
en zones planes i que estarà a la
zona sud del poble.

ÉS UN PUNT DE REFERÈNCIA ÚNIC PER EMPRESARIS PER FER GESTIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ

Sobre la Finestra Única Empresarial
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L’Ajuntament de Matadepera ha estat un dels dinou consistoris de Catalunya pioners en la implantació de la
Finestreta Única Empresarial (FUE).

Les inscripcions estan obertes fins
al 22 de juny. Si tens algun dubte o
vols més informació et pots adreçar
al Punt Jove:
93 787 02 58
matadeperajove.cat
puntjove@matadepera.cat
@Puntjove

BREUS
Berta Cervilla guanya la portada de
Festa Major
Berta Cervilla Muñoz va ser
la guanyadora del Concurs
de la Portada del Programa
de la Festa Major d’aquest 2017,
amb una obra que mostra en Llorenç
i l’Agnès, els dos gegants de Matadepera, i uns quants edificis emblemàtics del poble, com l’Ajuntament,
l’Hotel, l’Església de Sant Joan o el
Molí de Can Vinyers.
A banda dels 300 € en metàl·lic del
premi, la imatge escollida representarà les festes d’aquest any. Com
sempre, totes les obres presentades
s’exposaran durant uns dies al Casal
de Cultura. El lliurament del premi
va tenir lloc el 28 d’abril, coincidint
amb l’entrega de premis dels Jocs
Florals. La Festa Major d’enguany es
celebrarà entre el 31d’agost i el 4 de
setembre.

Fa uns mesos que es parla de la Finestreta Única
Empresarial (FUE), però
què és ben bé aquest nou espai? Es
tracta d’un punt de referència únic
pels emprenedors, empresaris i intermediaris en relació a l’Administració. És, doncs, un espai físic o
virtual des d’on es poden fer totes
les gestions necessàries per desenvolupar les activitats comercials i
professionals, amb independència
de l’Administració responsable.
I l’Ajuntament de Matadepera, a
través de la Regidoria de Promoció Econòmica, també s’hi ha ad-

herit.
Per què es caracteritza?
La Finestra Única Empresarial
representa un nou plantejament
en relació entre l’Aministració, les
empreses i els ciutadans i es caracteritza per la integració de serveis
i la tramitació unificada, ja que
incorpora tots els tràmits i serveis
que les empreses necessiten per
a realitzar la seva activitat al llarg
de tot el seu cicle de vida; per la
multiadministració, perquè ofereix tots els tràmits administratius,
independement de l’administració

responsable del tràmit; la multicanalitat, ja que els serveis s’ofereixen a través del canal escollit per
l’empresari, tot i que es prioritza
l’electrònic; la celeritat i l’eficiència, doncs fomenta la resolució
immediata; i en xarxa, degut a què
empra un model col·laboratiu de
prestació de serveis que preveu
acords de col·laboració amb les
unitats competents dels tràmits.
Podeu accedir a la Finestra Única
Empresarial mitjançant l’accés directe que trobareu a la pàgina inicial de l’Oficina virtual d’Atenció
Ciutadana de Matadepera: https://

seu.matadepera.cat.
A la pàgina web canalempresa.
gencat.cat trobareu informació
detallada sobre tràmits i formularis i un cercador per temes, així
com per sectors d’activitat.

LA INVERSIÓ ES FARÀ GRÀCIES A UN ROMANENT DE TRESORERIA

L’Ajuntament invertirà 211.117 €
D’entre les inversions més rellevants: 34.968 € en càmeres de seguretat i
108.950 € que es destinaran al projecte executiu del Teatre-Auditori.
La Sala de Plens de l’Ajuntament de
Matadepera va acollir el 17 de maig
passat un Ple Extraordinari amb dos
punts a l’ordre de dia: el més important dels
quals va ser l’aprovació de l’expedient número 4 de modificació de crèdits del Pressupost
d’aquest 2017, uns diners que surten del romanent de Tresoreria fruit del superàvit de l’any
passat i que sumen 211.117 €.
D’entre les inversions més rellevants: 34.968
€ que s’invertiran en càmeres de seguretat i
108.950 € que es destinaran al projecte executiu del Teatre-Auditori en funcions de polivalència. També s’invertiran 15.000 € en la
conservació i manteniment de l’ascensor del
carrer Sant Isidre, 25.000 € en treballs forestals
d’autoprotecció a la zona de Sant Llorenç dels
Pins, i 20.000 € més per pavimentació de vies.
Al ple també es va modificar l’ordenança fiscal
número 3.19 referida a les tarifes del Camp de
Golf Municipal per la qual s’estableix una mo-

dalitat d’ús esportiu on el pack de 200 Green
Fees tindrà un preu de 7 € la unitat. La validesa serà de 12 mesos a partir de la data de la
compra.

Una imatge del Ple del mes de maig.

©Comunicació

Política Partits

Posar ordre
al temps

Votarem SÍ.
Guanyarem

Guerra de l’aigua

CORRUPCIÓ NO

La reforma horària és una
iniciativa ciutadana que impulsa canvis horaris perquè
puguem gaudir de més llibertat en la
gestió del nostre temps. Perquè sincronitzant els nostres hàbits horaris amb
els de la resta del món i amb un ritme
més ordenat, aconseguirem guanyar
temps al temps i, en definitiva, millorar
en salut i qualitat de vida.
Som el país que més tard sopa del
Planeta Terra. Ho fem una hora més
tard que països propers de la conca
mediterrània com Itàlia, Portugal o
Grècia.

La Constitució espanyola
del 1978 i les institucions
polítiques que la defensen
no han reconegut mai els elements
essencials d’una democràcia: la diversitat i el pluralisme polítics i el dret
dels pobles a decidir lliurement el seu
futur. És per això que els catalans hem
emprès amb decisió el camí cap a la
construcció d’un nou Estat que respecti la identitat nacional i defensi els
interessos comuns, els drets democràtics, lingüístics, laborals, econòmics,
culturals i socials, que inverteixi els
recursos públics en millorar la sanitat,
l’ensenyament i les infraestructures,
que lluiti contra la pobresa energètica... en definitiva, un Estat on la gent
dels nostres pobles i ciutats tingui
una vida digna i gaudeixi d’igualtat
d’oportunitats.
La República Catalana és el repte que
els ciutadans del nostre país tenim per
construir un Estat veritablement democràtic que superi els dèficits de l’esgotat Estat espanyol i aconsegueixi la
total regeneració de la vida política.
Una República allunyada de la baixa
qualitat de la democràcia espanyola,
caracteritzada per uns partits polítics
jeràrquics, centralitzats i rígids, amb
un finançament poc transparent; per
unes llistes tancades; per la disciplina de vot i l’obediència; per la manca
de mecanismes de participació; per
una separació de poders fictícia, sense contrapoders efectius; per la poca
transparència en la presa de decisions;
per uns ens reguladors dirigits i “capturats” pel poder... Tot això ha afavorit la partitocràcia, el caciquisme i el
clientelisme, i, per tant, la corrupció. A
més, la revifalla autoritària de l’Espanya de sempre i la manca de llibertat
d’expressió i la de reunió estan amenaçades, i també la igualtat d’oportunitats per a tothom, sigui quin sigui el
seu origen.
Durant tota la seva història com a
partit polític, Esquerra Republicana
ha tingut el convenciment, i així ho
ha defensat, que el futur de Catalunya depèn de la seva gent, que està
a les seves mans i no en les d’aquells
a qui la nostre opinió no els importa.
La gran majoria del poble vol votar i
exercir el dret que democràticament
li correspon. Som els amos del nostre
futur i no ens el deixarem prendre per
un govern espanyol centralista que inhabilita els polítics que ens representen tot manipulant la justícia a la seva
conveniència.
ERC de Matadepera encoratja tots els
ciutadans i ciutadanes a ésser protagonistes actius d’aquest procés democràtic en què el poble decidirà lliurement el futur de Catalunya.

És vox populi que el contracte de concessió de la gestió
de l’aigua, té una durada de
50 anys i que fins l’any 2046 l’ajuntament té intenció de quedar-se de braços
plegats perquè ja funciona bé. Però no
hi podem fer res més?

Ens ha tocat viure un munt de
casos de corrupció dins la nostra vida política. N’hi ha per
tots cantons i cap cas està justificat. Com
ha dit reiterades vegades el nostre President Mariano Rajoy, “El que la hace la
paga”. No pot ser que la gent dolenta es
dediqui a la Política;s’ha de desemmascarar a aquells que es fiquen a voler manar
per aprofitar-se de la bona fe dels que els
voten. Per sort, hi ha molts polítics bons
que lluiten per la societat i que estan patint
en aquests moments, veient com els seus
companys de partit els han defraudat. I
aquells voluntaris i electors que han fet que
guanyessin, se senten enganyats. No se’ls
pot perdonar, doncs sabien lo que estaven
fent. Que el pes de la Justícia caigui sobre
ells.
Segur que si es posessin en una balança
els corruptes i la quantitat “estafada” surt
una de les parts molt més “pesant” que
l’altre, però no hi ha cap dubte que per la
gravetat de la corrupció, hi fa molt la personalitat del polític-delinqüent. Si el polític
delinqüent és el pare de la criatura, és a
dir, de la independència de Catalunya, del
procés sobiranista, de CiU, de Banca Catalana, etc. encara sap més greu, doncs ha
traït a tot un Poble (Catalunya). I si a més
a més està casat amb la Madre Superiora,
encara fa més mal moralment i psíquicament als qui el van escombrar. PROU
CORRUPTES;sense corruptes,no hi haurà corrupció. ULL.
Abans d’acabar aquest espai cal dir per
què el nostre Ajuntament no fa possible
l’arrenjament del vial de la Riera, des del
darrere de lo que havia sigut Casa-Cuartel
de la Guàrdia Civil fins al pont de la Bolera? O sigui, l’entorn de l’ascensor. Només
cal donar un passeig i veure el deteriorament de tota la zona. Els vehicles que
aprofiten l’aparcament per deixar el cotxe
per pujar al casc antic omplen de pols als
vianants que s’atreveixen a fer camí o anar
a buscar fills, germans, néts... als col·legis
de l’altre cantó de la riera;els vehicles estavellen les seves suspensions i els que estan
aparcats s’omplen de pols; els ciclistes no
poden respirar l’aire pur de Matadepera
i s’omplen els pulmons de pols. PROU.
Amb l’ajut de la Generalitat, la Diputació i
el superàvit de l’Ajuntament es podria fer:
Carril cotxes per estacionar per pujar per
l’ascensor i anar de compres (Campanya
del Comerç); carril bici per ciclistes; carril verd pels excursionistes. Els horts i els
darreres de les cases del poble que donen
a la riera milloraran urbanísticament. No
es tracta de fer cap vial de circulació ràpida, sinó zona de vianants i els vehicles
només per aparcar, per ajudar al Comerç.
És possible que per fer tot això calgui permí de l’ACA. L’Ajuntament té els mitjans
per aconseguir-ho.AVIAM si abans d’acabar la Legislatura ens donen aquest regal.
Equip de Govern: feu una jornada de portes obertes a l’entorn de la riera i decidiu
aquesta iniciativa.

Hem perdut una hora de sencera de
son en els darrers 20 anys. Sempre
que hem de retallar alguna cosa de la
nostra agenda, ho fem en les hores de
son sense tenir present que la manca
de descans i la desconnexió de la feina
per les llargues jornades provoca estrès i altres malalties psico-socials.
Amb uns horaris flexibles i saludables augmentes les persones eficients,
millora la productivitat i d’aquesta
manera les empreses esdevenen més
competitives.
El Parlament prepara una proposició
de llei perquè tots els àmbits públics
s’adaptin a una vida més racional.
Hauria d’estar preparada i aprovada
en uns mesos. Però més enllà del que
impulsi l’Administració, perquè en el
moment zero tot estigui a punt, perquè el setembre del 2018 arrenqui la
iniciativa, totes les peces del puzle han
d’encaixar a la perfecció, col·locant
primer les vores, com ha de ser, perquè
la resta es vagi acomodant.
Del 12 al 18 de juny de 2017 s’organitza la 4a Setmana dels Horaris.
Aquesta convocatòria constitueix una
oportunitat excepcional per presentar
els reptes del país quant a la transformació de l’organització del temps de
vida quotidiana. És un espai per plantejar alternatives a la ciutadania, el
teixit productiu i les institucions públiques amb l’objectiu d’induir un canvi
d’estructures i cultura. Vol garantir la
implicació dels diferents actors claus
en l’acceleració del canvi Està dirigida
a donar a conèixer els avantatges econòmics, ambientals i socials.
És un esdeveniment que s’emmarca
en les accions que impulsa la Iniciativa per a la Reforma Horària i que
compta amb el suport institucional de
la Generalitat de Catalunya, a través
de l’Acord de Govern de 18 de març
de 2014.
No serà senzill, no es farà d’un dia per
l’altre però hi hem d’anar pensant.

Durant aquestes jornades de treball
hem après que encara que sembli “impensable” la re-municipalització de
l’aigua, és necessari exigir un major
control sobre el servei.
En l’informe de l’anàlisi de la relació
contractual amb Aigües de Matadepera S.A. pel període 1996-2014, TFAssessors aconsella “efectuar l’auditoria de les despeses repercutides per la
concessionària per avaluar l’existència
real de la despesa i així implementar
un mecanisme de control i contenció
de la mateixa” deixant entendre que
les inversions i despeses que presentava
l’empresa concessionària en el primer
informe no eren aigua clara. Què ha fet
l’ajuntament al respecte? Un exemple
per exercir més control és el de convertir les tarifes de l’aigua i aplicar-les
com a taxes per què així sigui l’ajuntament qui controli el marge de benefici
inclòs a les taxes i no la mateixa empresa concessionària.
Tot i així, deixant de banda la qüestió
econòmica del servei, l’alcaldessa declara a la premsa que “el servei funciona correctament”. I bé és cert que a
tots ens arriba l’aigua a casa però llavors perquè ja no bevem l’aigua de l’aixeta? A més, això no vol dir que l’ajuntament no pugui vetllar per un millor
aprofitament de l’aigua i reduir-ne els
interessos lucratius.
La re-municipalització de l’aigua ha
estat un èxit en diversos municipis i no
és un procés d’esquerres ni de dretes
(només cal veure els colors dels ajuntaments que han apostat per la gestió
pública del servei). I finalment, cal recordar que és una tendència mundial,
no catalana: A Europa la gestió directa o pública és del 70% dels municipis
mentre que a Catalunya la gestió privada és del 83%.
La gestió de l’aigua també defineix el
nostre model de poble; no volem els
béns comuns gestionats com a objecte
de negoci.
Uneix-te i col·labora a l’assemblea de
la CUP.
Informa’t o opina!
Twitter: @CUPMatadepera
Facebook: /CUPMatadepera
Web: matadepera.cup.cat

PARTIT POPULAR
DE CATALUNYA
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CONVERGÈNCIA I UNIÓ

Deu podis en només dos campionats. Aquest és l’excel·lent resultat del Club Patí Matadepera. El primer, es
va disputar el passat 29 d’abril al Pavelló de Sant Feliu de Codines. Era la primera fase d’Interclubs, organitzada per la Federació Catalana de Patinatge Artístic. La segona fase es disputarà el proper 3 de juny a
Matadepera. En aquest campionat, el Club Patí Matadepera va obtenir 6 podis: Ona Gordún (1ª en iniciació
B Majors); Laura Martínez (2ª en Iniciació B Majors); Ruth Burgos (2ª en Iniciació C Menors); Abril Bella
(3ª en Iniciació C Menors); Alexia Muñoz (2ª en Iniciació C Majors); i Lara López (3ª en Iniciació B Majors).
La setmana següent, el cap de setmana del 6 i 7 de maig, es va disputar la segona edició del Trofeu Vila de Tiana, on es van aconseguir 4 podis locals: Carla de Pablo (1ª en Pre-Iniciació); Lara López (2ª en Pre-Iniciació
B Majors); Danae González (2ª en Pre-Iniciació B Menors); i Marta Xapellí (3ª en Pre-Certificat).

REPORTATGE

L’AFICIÓ PER CÓRRER S’HA CONVERTIT EN UN DELS SÍMBOLS D’IDENTITAT ESPORTIVA

Territori ideal per a curses
i millor pedrera d’atletes
Les proves atlètiques i els corredors s’han multiplicat a Matadepera. L’entorn ideal per córrer, la tendència social cap a la vida sana i la tradició
d’esportistes d’èxit del municipi expliquen aquest fenomen.
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Reportatge

La sisena edició del Cross de Matadepera va reunir 250 corredors.

Matadepera és territori de l’esport. En aquest
poble és molt senzill fer qualsevol pràctica esportiva: Hoquei, futbol, handbol, halterofília, golf,
ciclisme.Tanmateix, Matadepera s’ha convertit
en els darrers temps en un paradís per córrer.
La seva privilegiada situació als peus de la muntanya de Sant Llorenç del Munt fa que els aficionats al running,el trail, el cros i l’escalada trobin
les millors condicions per entrenar-se.Cada cop
hi ha més curses i els corredors s’han multiplicat.
Les raons d’aquest boom cal buscar-lo en la
tendència per la vida sana i per fer exercici que
s’ha encomanat a tota la societat i que ha arribat
amb força a Matadepera. Una mostra d’això és
la gran quantitat de curses que trien el municipi com a lloc de celebració o per passar-hi. Des
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d’inicis d’aquest any, gairebé cada mes s’ha organitzat una prova atlètica al municipi. Al gener,
laValles Drac Race, i la Mont-rodon; al març la
Ruta dels Tres Monestirs passa pel municipi; a
l’abril,MolaTrail;al maig,el Cross Matadepera;
al juny, la Garmin Team Trail; a l’agost, la cursa de Festa Major; i al desembre, la Pujada a la
Mola.
D’una banda,la pedrera de corredors de primer
nivell sorgits en aquest poble és inesgotable. Jan
Margarit, PereAurell,Marc Otero,els germans
Zapater, JoanTrabal, són entre d’altres el mirall
per als aficionats que comencen en aquest esport. El regidor d’Esports, Quico Sala, ha destacat que “Matadepera té un l’entorn natural
que facilita la pràctica d’aquest esport i l’aparició
d’una pedrera d’atletes tan importants” i s’ha

Agenda d’activitats de Matadepera
DIA

HORA LLOC

Dij 1
08.15
Dij 1
22.30
Div 2
19.00
Diu 4
19:30
Dim 6
19.30
Dime 7 18.00
Dime 7 19.00
Dij 8
20.00
Div 9
17.30
Div 9
20.00
Diss 10 11.00
Diss 10 20.00
Diu 11 19:30
Dill 12 19.30
Dim 13 17.00
Dim 13 19.00
Dij 15
19.00
Dij 15
19.00
Div 16 17.00
Div 16		
Diss 17 10.00
Diu 18 19:30
Diu 18 21.30
Dill 19 21.30
Dim 20 18.00
Dim 20 19.00
Dime 21 21.30
Dij 22
21.30
Div 23 23.00
Diu 25 19:30
Dime 28 16.00
Dime 28 22.00
Dij 29
16.00
Div 30 10.00
Div 30 16.00

ACTE

OAC
Comencen les inscripcions per al “Viu l’Estiu!”
Hotel
‘Dijous a l’Hotel’: Entrecordes
Casal de Cultura
Inauguració de l’exposició de Tere Torras
Hotel
Sessió de cinema: “Akumulátor 1” (1994)
Casal de Cultura
‘Documental del mes’: “Tots els governs menteixen”
Biblioteca Àngel Guimerà Hora del Conte: “Musicals” amb Gisela Llimona
Casal de Cultura
Presentació de les activitats “Viu l’Estiu 2017”
Casal de Cultura
Conferència: “Parlem dels antibiòtics”
Casal de Cultura
Gala de clausura de la 7ª edició del Filmat
Casal de Cultura
‘Una nit d’òpera’: “Don Pasquale” de Donizetti
Parc Pep Ventura
Sessió de meditació: “El silenci”
Casal de Cultura
Concert de Toni Blasi i Ignasi Prunés
Hotel
Sessió de cinema: “Kureopatora” (1970)
Casal de Cultura
Presentació cursos AIUMA amb conferència
Biblioteca Àngel Guimerà Taller infantil: “A l’aigua, peixos!”
Biblioteca Àngel Guimerà Club de Lectura juvenil: “Jo, aquí, només sóc el gos”
Casal de Cultura
Cicle de cinema musical: “Moulin Rouge” (2002)
Biblioteca Àngel Guimerà Club de Lectura: “Puja a casa” de Jordi Nopca
Plaça de Cal Baldiró
Festa de colors a Matadepera
Diversos indrets
Comença el Matadepera Swing Weekend
Piscines Municipals
Comença la temporada de piscines
Hotel
Sessió de cinema: “Kids” (1995)
Església Parroquial
‘Setmana de la Música’: Agrupació Coral de Matadepera
Plaça del Casal de Cultura ‘Setmana de la Música’: Banda de Matadepera
Casal de la Gent Gran Festa de fi de curs del voluntariat de la Gent Gran
Casal de Cultura
Tertúlia Musical amb Maria Glòria Farrés
Escenari ext. del pavelló ‘Setmana de la Música’: Escola Mpal de Música
Casal de Cultura
‘Setmana de la Música’: Cor de Noies + Kor Ítsia
Plaça de Cal Baldiró
Revetlla de Sant Joan amb concert
Hotel
Sessió de cinema: “Le salaire de la peur” (1953)
Casal de Cultura
Primer assaig de Pòdium Matadepera
107.1 FM
Radioteatre a Matadepera Ràdio
Casal de Cultura
Assaig del Pòdium Matadepera
Casal de Cultura
Assaig del Pòdium Matadepera
Casal de Cultura
Assaig del Pòdium Matadepera

congratulat que s’organitzin “aquest tipus de
curses en el municipi”.
Avantatge d’entrenar al Parc Natural
L’última cursa que s’ha celebrat amb èxit ha
estat el Cross Matadepera. Aquest any s’ha
celebrat la sisena d’aquesta prova que s’ha
convertit en un tot un clàssic. Marc Otero és atleta i impulsor del Cross Matadepera. “Tenim
l’avantatge del Parc Natural”,indica Otero,que
indica que entrenar pel bosc dóna una relaxació
física i psíquica que no s’obté a la ciutat.
Mercè Broto, organitzada del Mola Trail, destaca que la proximitat del Parc Natural amb
Barcelona“és un plus”.En aquest sentit,indica
que“els camins tècnics agraden molt als corredors”.
Precisament, Pere Aurell ha recordat que
l’afició per l’atletisme a la muntanya ja “ve de
fa molts anys”. De fet, entrenar-se a Sant Llorenç, que té recorreguts molt tècnics fa que “a
les curses els matadeperencs baixem molt bé”.
Genís Zapater ha admès que el terreny del municipi s’adapta a les necessitats d’aquest tipus
de proves. “És un paradís si corres, si vas en
bicicleta o si fas escalada”.Aquest atleta també
explica el boom d’aquesta pràctica esportiva al
fet que la gent se sent“sana”quan corre perquè
s’ha convertit en“un bé social”.
Els corredors forans també tenen una visió
semblant. Just Sociats és de Sant Feliu Sasserra,però coneix molt bé Matadepera.“Quan arriba el moment de competir, és impressionant
com un poble de les dimensions de Matadepera
és capaç d’organitzar curses tan variades i de
tant nivell com les que organitza o participa d’alguna manera”, ha assenyalat l’últim guanyador de la Cursa de Festa Major,
que ha reconegut que “els que no som de
Matadepera ens trobem a gust entrenant
pel vostre municipi i, quan arriba el moment de participar en curses, no ho dubtem i venim a córrer a casa vostre”.

+info a www.matadepera.cat
ORGANITZA
Regidories d’Espots i Cultura
Punt Jove i Dijous a l’Hotel
Col·lectiu d’Art
Cineclub Matadepera
Regidoria de Cultura
Biblioteca Àngel Guimerà
Regidories d’Esports i Cultura
Dones d’Avui de Matadepera
Matadepera TV i Punt Jove
Regidoria de Cultura
Agermanament sense fronteres
Regidoria de Cultura
Cineclub Matadepera
AIUMA
Biblioteca Àngel Guimerà
Biblioteca Àngel Guimerà
AIUMA
Biblioteca Àngel Guimerà
Xarxa
Matadepera Swing Weekend
Regidoria d’Esports
Cineclub Matadepera
Regidoria de Cultura
Regidoria de Cultura
Regidoria de Benestar Social
Biblioteca Àngel Guimerà
Regidoria de Benestar Social
Regidoria de Cultura
Germandat de Sant Sebastià
Cineclub Matadepera
Regidoria de Cultura
Matadepera Ràdio
Regidoria de Cultura
Regidoria de Cultura
Regidoria de Cultura

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

per Cesc Bosch

Primer volum de l’ambiciós projecte autobiogràfic La meva
lluita, on el noruec Karl Ove
Knausgård (n.1968) es posa
davant del mirall i, amb una
honestedat esfereïdora, exposa pors, inseguretats i frustracions que han marcat la seva
existència fins a dia d’avui.
La mort del pare (Min Kamp. Første bok,
2009) rememora la seva infantesa i adolescència. Ho fa sense ordre cronològic,
amb la mort del seu pare i la relació que
tenia amb ell i el seu germà com a punts
de partida. A partir d’aquí, amb cruesa
i claredat, Knausgård ens exposa fets i
emocions que han marcat la seva vida alhora que reflexiona sobre temàtiques molt
diverses que van des de la seva pròpia realitat quotidiana fins a la societat, la mort,
Déu i la religió. La figura de Knausgård,
un home sensible i lluitador, no us deixarà
indiferents. Bon llibre.

El Film del mes

per Albert Beorlegui

Potser s’ha exagerat el talent artístic de Roger Moore quan hem
sabut de la seva mort, fa pocs dies.
El cert és que si no comptem les
set vegades en què va tenir llicència per matar i la sèrie del Santo
que va fer per la televisió, ben
aviat enllestiríem la seva filmografia. Però en
cinema, com en l’art en general, els criteris de
valoració no tenen perquè ser objectius (sortosament) i de ben segur que per diverses generacions de cinèfils, Moore va representar la
vessant més festiva, desacomplexada i gairebé
caricaturesca de James Bond, en una dècada,
la dels 70’s, en què s’imposava la dessacralització de qualsevol heroi, fos o no fictici. Com
no podia ser de cap altra manera, la Biblioteca
Àngel Guimerà disposa dels set títols de Moore com a 007, de manera que aquest mes li
retrem homenatge revisant-los (amb ull més
emocional que no pas crític) i acompanyant-ho
d’un vodka Martini (barrejat, no sacsejat, naturalment).

El Disc del mes
per Cesc Bosch

El passat 17 de maig ens deixava Chris Cornell (1964-2017),
una de les veus més reconegudes
del rock. Fundador del grup de
grounge Soundgarden, com a homenatge no
podem menys que recomenar el que al meu
entendre és el seu àlbum més emblemàtic i
que els va suposar el salt definitiu a la fama:
Superunknown (A&M Records, 1994). Més
orientat cap a la psicodèlia i el pop té Black
Hole Sun com a cançó insígnia. El tema guanyava l’any 1995 el Premi Grammy com a
“Millor Interpretació de Hard Rock”. I, a part
d’un video musical surrealista i apocalíptic dirigit per Howard Greenhalg que val molt la pena,
compte amb nombroses versions que van des
de Judith Owen, Paul Anka, Mimi Goese o Incubus, fins a Brad Mehldau, Alanis Morissette,
o Peter Frampton, per no parlar de la interpretació que va fer el mateix Chris Cornell en la
seva gira Euphoria Morning. Ell ha marxat,
però ens queda la seva prodigiosa veu.

MÉS TEMES

Un any més, el diumenge 7 de maig passat i a Coll d’Eres, l’Agrupació Sardanista La Mola, amb la col•laboració
de l’Ajuntament de Matadepera i la Diputació de Barcelona van organitzar un altre acte de recordança, el sisè,
commemoratiu de l’aniversari del pas de Joan Maragall per aquell mateix lloc l’any 1904.
L’acte, presidit per l’alcaldessa Mireia Solsona, la regidora de cultura Núria Garcia i el cap de l’oficina tècnica de
Parcs Naturals Ramon Espinach, va comptar amb una presentació a càrrec del coordinador de l’acte, Joan Ríos.
A l’acte hi va participar el rapsode Germà Català, que va recitar diferents poemes del poeta Joan Maragall, intercalats amb interpretacions de la Banda de Matadepera.

BREUS

VA TENIR LLOC ELS DIES 19 I 20 DE MAIG A L’HOTEL I AL PARC PEP VENTURA

400 raspalls per ensenyar higiene
bucodental

El ressò de l’Esmolat Rock

L’equip de voluntaris de l’ONG
Tessito Kafoo que va marxar el
passat abril al poble de Fodecounda-Ansou, al Senegal, per tal de desenvolupar un taller d’higiene bucodental
ha fet un balanç molt positiu de la seva
experiència.
Per tal de dur a terme el projecte, l’equip
de voluntariat va demanar en el seu moment el suport de les escoles Ginesta
i Joan Torredemer per tal de difondre
una campanya per aconseguir material
d’higiene dental, bàsicament, raspalls de
dents. Se’n van recollir més de 400, que
van anar a parar a l’escola de Fodecounda-Ansou, però també a l’escola del poble
veí, Bantantini, on la dentista voluntària
Maria Amén, acompanyada de la Marta
Pujade i la Rosa Martínez van dinamitzar
un taller sobre la importància de la higiene buco-dental per prevenir les càries
i les malalties periodontals. També van
ensenyar com raspallar-se correctament
les dents.

Organitzat per la JAM, la quarta edició de l’Esmolat Rock es va dividir en dues jornades i va comptar amb Joan Colomo,
Les Sueques, Big Ok o Za! com a caps de cartell.
Joan Colomo, Les Sueques, Big Ok o Za! són
alguns dels caps de cartell
que van passar per Matadepera
durant els dos dies que va durar la
quarta edició del festival Esmolat
Rock, els dies 19 i 20 de maig.
El festival, organitzat per la JAM
(Joves Agrupats de la Muntanyeta), amb la col·laboració de l’Ajuntament de Matadepera i els Dijous
a l’Hotel, es va dividir en dues
jornades: el 19 de maig a l’Hotel,
amb concerts de Valius, Gyoza,
Bounties, Arapajotes, Soap Dolls,
Balcanes i DJ Annannas; i el 20 de
maig, a la ubicació tradicional, el
Parc Pep Ventura, amb els princi-

Concert de Les Sueques a l’Esmolat Rock 2017.

pals caps de cartell encapçalat per
Joan Colomo i seguit per Aloha
Bennets, About Living, Les Sue-

		

©Miquel Badia

ques, Big Ok!, Errático!, Za! i Dj
Gogh. Tots ells, noms de l’escena
independent consolidada o emer-

gent.
A banda del seu cartell i la ubicació, un dels elements més distintius d’aquest festival i quasi una
raresa en els temps que corren és
que és gratuït.
A banda dels concerts, aquest any
també es va programar un taller de
Soundpainting que va anar a càrrec de Mau Boada (Esperit!) i un
dinar popular.
Tots els concerts del festival es van
poder seguir en directe per Matadepera Ràdio (el 107.1 de la FM),
gràcies a una programació especial
que anar a càrrec de Xavi Almirall,
Roger Duch, Carles Artés i Marina Comelles.

ES VAN RECOLLIR 1800 € QUE ES DESTINARAN A L’ONG PROACTIVA OPEN ARMS

©TessitoKafoo

L’entitat ha volgut agrair amb un escrit la
col·laboració de tots plegats per tal que
aquest projecte hagi estat un èxit.

Concert solidari de Namlo Europa
al Casal de Cultura
La delegació local de l’ONG
Namlo Europa, fundada per l’alpinista Magda Nos i estretament
vinculada amb l’Institut Matadepera, va
tornar a organitzar el 13 de maig passat
un concert solidari per tal de recaptar
fons pels projectes de desenvolupament
de comunitats rurals del Nepal.
El concert va ser un èxit: 120 persones
van omplir la sala d’actes, gràcies a les
quals es van recaptar un total de 715 €
que aniran destinats a pal·liar els terribles
efectes que va provocar el terratrèmol
que va afectar el Nepal la primavera de
2015, i que va causar desenes de morts
i destrosses inquantificables. Avui, dos
anys més tard, la reconstrucció es troba
encara en una fase molt inicial.
L’acte va començar amb unes paraules de
David Verge, membre de la junta directiva de Namlo Europa que va explicar com
funciona l’organització. Tot seguit, les actuacions del Cor de Noies de Matadepera,
els 4utopia, i finalment, la Banda de Jazz
de l’Escola de Música.
El concert va comptar amb la presència
de l’Alcaldessa de Matadepera i les regidores Carme Querol i Montse Royes.

Una de les actuacions del concert.

©Miquel Badia

El 12 de maig passat
va tenir lloc a l’Institut
Matadepera la quarta
edició del Sopar Solidari, un esdeveniment organitzat per la Comissió solidària de l’Institut i el
grup d’alumnes solidaris Shout it,
amb l’objectiu de recaptar fons per
l’organització sense ànim de lucre
Proactiva Open Arms. A banda
dels organitzadors del sopar, bona
part dels alumnes del centre es van
bolcar, de forma voluntària i fora
d’hores lectives, en la preparació
de l’esdeveniment i també es va
comptar amb la participació pro-

fessors, mares i pares d’alumnes,
comerços del poble i l’Ajuntament.
Si bé el dia abans del sopar ja s’havien venut les 300 entrades disponibles, a hores d’ara encara segueix

Un dels moments del sopar solidari. ©Miquel Badia

oberta la fila zero, per qui vulgui
col·laborar en la recaptació solidària. Amb el Sopar Solidari es van
recaptar 1800 €.
L’acte, presentat per la periodista
de Catalunya Ràdio Mariola Dinarès, va ser presidit per l’Alcaldessa Mireia Solsona i va comptar
amb diverses actuacions musicals
d’alumnes vinculats a l’Institut i
amb la participació de la Fredi’s
Jazz Band, de l’Escola de Música Frederic Mompou. L’artista
i President del Col·lectiu d’Art,
Antoni Fàbregas, també va col·laborar en la iniciativa, tot aportant

la projecció del seu documental
Lampedusa
(https://youtu.be/
B6qav6OR2_c). El sopar solidari
consistia en què cadascú es portés
el seu sopar i pagués una entrada
solidària de 5€ per gaudir de l’espectacle que oferien alumnes i
professors. Per a l’Institut, el Sopar
Solidari representa un dels esdeveniments educatius més destacats
de l’any, sobretot, per la capacitat
d’organització que mostren els
alumnes, ja que és el resultat del
treball realitzat durant tot el curs
i pel que representa del treball en
valors.

ELS TIQUETS ES PODEN ADQUIRIR A LA MATEIXA PLAÇA I TENEN UN COST DE 12€ CADASCUN

Revetlla de Sant Joan a la plaça Cal Baldiró
La revetlla de Sant Joan començarà a les 23 hores i hi haurà coca i cava per a tothom. També hi haurà un espai per fer
brasa i taules i cadires per sopar.
La Germandat de Sant
Sebastià recupera, per
quart any consecutiu,
la tradicional Revetlla de Sant
Joan, que estarà oberta a tothom
i compta amb el suport de la Regidoria de Festes.

La Plaça de Cal Baldiró es transformarà en un espai on es podrà sopar (amb taules i cadires,
brasa, coca i cava per a tothom)
i ballar amb el grup “Les tietes
queques”, una formació osonenca que va néixer l’any 2003 i que

està integrada per sis noies i un
noi. El grup interpretarà peces
d’ska, soul, disco-funky, rock i
balades.
La festa de revetlla començarà a
les 23 hores i cada tiquet té un
cost de 12 €.

El grup “Les tietes queques” en directe.

©MB
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Una imatge del taller d’higene dental.
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El Sopar Solidari està organitzat pel grup d’alumnes solidaris Shout it i va comptar amb la col·laboració de la majoria
dels alumnes del centre, professors, famílies i els comerços del poble.

Més temes

L’Institut es bolca en el Sopar Solidari

El 23 d’abril passat, els socis del club, Jordi Gutés i Joan Lluís Forns van participar al Gran Fons Barcelona. En aquesta ocasió van deixar de banda la BTT i
van agafar la bici de carretera. El recorregut va sortir del Vallès Occidental, tot
pujant el Collsacabra per anar cap a Tona, Moià, Calders, Sant Llorenç Savall,
Gallifa i, finalment, acabava amb dues voltes al circuit de Catalunya. Va ser un
circuit molt bonic, especialment el tram que transcorria pel Montseny, el Moianès, el Bages, el Vallès Oriental, prop de Matadepera.

MÉS TEMES
EL 17 I 18 DE JUNY TINDRÀ LLOC LA PRIMERA EDICIÓ D’AQUESTA CURSA

Arriba la Garmin Team Trail

Margarit guanya el Trail Cap
de Creus

Amb sortida a Castellar de N’Hug, els participants correran 210 kms dividits en 8
etapes per relleus de 2, 3 o 4 corredors, o bé en solitari.

L’equip que representarà Matadepera a la Garmin Team Trail

©Miquel Badia

Els dies 17 i 18 de juny tindrà lloc la primera edició de la Garmin Team Trail, una cursa
que neix amb la idea d’oferir un nou format
de competició en les curses de muntanya i que reuneix tres característiques que la fan diferent: l’aventura d’una activitat en format non-stop, el treball en
equip, i l’atractiu per la descoberta d’un llarg i divers

recorregut que transcorre de nord a sud de Catalunya
i que també passa per Matadepera.
El punt de sortida de la cursa serà a la pintoresca
població de Castellar de N’Hug i els participants recorreran 210 kms dividits en 8 etapes, per relleus en
equips de 2, 3 o 4 corredors, o bé, en solitari. El recorregut es dividirà en 8 etapes, que s’hauran de realitzar
al llarg de dues jornades i amb un temps màxim de 36
hores. Cadascuna de les etapes constarà d’entre 20 i
30 quilòmetres. L’itinerari enllaça camins i rutes emblemàtiques de les comarques del Berguedà, el Bages,
el Moianès i el Vallès Occidental.
Els equips hauran de realitzar els relleus dels seus participants en uns punts establerts per l’organització.
De cadascun dels pobles que organitzaran avituallaments durant la Garmin Team Trail hi haurà un equip
oficial d’atletes que, en el cas de Matadepera, estarà
integrat per Santi Pérez, Mia Alonso, Marc Gutés i
Ricard Farriol.
Per a més informació: www.garminteamtrail.com

HA ASSOLIT EL TÍTOL I L’ASCENS DE CATEGORIA A FALTA D’UNA JORNADA
Més temes

BREUS

L’Infantil A del CF Matadepera
es proclama campió de lliga

El jove atleta matadeperenc Jan Margarit va
guanyar el segon cap de
setmana de maig el Trail Cap de
Creus, tret de sortida del prestigiós circuit de les Missionx3. A les
vuit del matí començava aquesta
aventura de 24 quilòmetres i 1.200
metres de desnivell positiu, i un recorregut que transcorria, en part,
pels corriols i camins de la Marató.
Jan Margarit i Oihana Kortazar van
dominar sols la prova de principi a
fi. El joveníssim corredor de Matadepera va aturar el cronòmetre
en 1 hora 54 minuts i 25 segons.
Tòfol Castanyer i Adrià Duarri van
acompanyar Margarit al podi. L’atleta del País Basc Oihana Kortazar
va emprar 2 hores 32 minuts i 33
segons per fer realitat el recorregut
del Trail.
Segon absolut al Quilòmetre Vertical d’Arredondo
Una altra de les darreres gestes del
jove Margarit va ser al Campionat
d’Espanya de Quilòmetre Vertical
(KV) d’Arredondo, disputat el tercer cap de setmana de maig i on va
quedar segon de la classificació absoluta i primer en la seva categoria.
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L’equip ha aconseguit sumar 25 victòries i només 3 derrotes. A més ha fet 194 gols
a favor i ha estat un dels equips menys golejats, amb tan sols 28 gols encaixats.
L’Infantil “A” del CF Matadepera es va proclamar campió de lliga del grup 32 de la segona divisió a una jornada de la conclusió de
la competició. D’aquesta manera, l’equip aconsegueix
l’ascens de categoria.
El CF Matadepera ha realitzat una magnífica temporada, amb 26 victòries i només 3 derrotes de les 29 jornades que conformen la competició. En total, l’equip
ha aconseguit sumar 194 gols a favor i ha estat un dels
equips menys golejats, amb tan sols 28 gols encaixats.
L’equip infantil A del CF Matadepera està integrat per
Lluís Armengol, Javier Arregui, Pol Artés, Pau Batalle,
Pol Bonavila, Xavi Camp, Pau Casajoana, Guillem
Domènech, Joan Garcia, Lluc Huguet, Oriol Làzaro,
Pep León, Jan López de Marina, Adrià Morales, Josep
Oliva, Joaquím Canal, Pau Riba, Gerard Santamaria i

Tres nous rècords de Catalunya d’Halterofília
El cap de setmana del 20
i 21 de maig va tenir lloc
la III jornada de la Lliga
Catalana i Nacional Absolutes a les
instal·lacions del Club Halterofília
Matadepera.
El Club Halterofília Matadepera va
participar amb els equips tan femenins com masculins i també a nivell
individual. L’equip femení estava
format per Irene Urbano Canalejo,
Andrea Garrido, Damaris Sosa i Maria Márquez,la darrera de les quals
va tenir una actuació molt destacada, ja que ha tornat a la competició
i ha aconseguit tres nous rècords de
Catalunya absoluts a la categoria
de 90 kg, ja que pesant 75.5 kg va
aconseguir: 62 kg d’arrancada, 75
kg en dos temps i 137 kg de total
olímpic.
Pel que fa a l’equip masculí, estava
integrat per Alejandro Ruiz, David
Delgado, Oscar Gómez, Rafael Santiago, Juan Muñoz i Miguel Ángel
García.

Margarit durant la competició del KV. ©Trailyc

L’equip de l’Infantil A del CF Matadepera.

©CF Matadepera

Bernat Codon i està dirigit per Toni Sánchez i Carles
Valldaura, àlies “Xampa”.

EL PAVELLÓ DE MATADEPERA VA ACOLLIR LA COMPETICIÓ EL 20 DE MAIG

El XV Torneig Memorial Robert
Espí: una gran festa de l’hoquei
Nens i nenes de la majoria de clubs catalans van compartir un dia molt especial on tots els
jugadors i jugadores van tenir la seva medalla com a participant d’aquesta competició.
El Pavelló de Matadepera va acollir el passat 20 de maig el 15è Torneig Memorial
Robert Espí que va organitzar un any més
el Matadepera 88 Hoquei amb la col·laboració de
la Regidoria d’Esports i la Federació Catalana de
Hockey en memòria d’una de les persones que més
es van implicar en el club en els primers anys de vida.
El torneig va comptar amb la presència de familiars
de Robert Espí, del regidor d’esports Quico Sala,
del president de l’entitat Ton Pons, del vicepresident
de la Federació Catalana d’Hoquei Pipo Colomer,
de l’expresident de la Federació Catalana d’Hoquei
Narcís Carrió, així com d’antics presidents del Matadepera 88 Hoquei com Xavi Pujade, Rafel Claret,
i Pep Riera.
El Torneig Memorial Robert Espí va tornar a ser una
festa de l’hoquei pensada per a què els més petits po-

apropant-se a La Molina Vila on es
comença el tram de M-Running. Es
corre per camins de muntanya fins
arribar a la neu on es col•loquen els
esquis per fer un magnífic recorregut i arribar al cim més alt de l’Estació d’esquí de la Molina, la Tosa
d’Alp (2.537 mts).
Zapater va invertir 2 hores, 15 minuts i 57 segons per realitzar la
Trisnow, encapçalant la classificació individual, i traient més de dos
minuts al segon classificat, Jordi
Alcubierre.

guessin gaudir les seves primeres experiències en un
torneig singular. Nens i nenes de la majoria de clubs
catalans van compartir un dia molt especial on tots
els jugadors i jugadores van tenir la seva medalla.

Al KV hi van participar un total de
256 corredors que van recórrer el
quilòmetre que uneix l’ajuntament
de la localitat cantàbrica amb el
cim del Mosquiteru, a 1213 metres
d’altitud. Els participants van haver d’enfrontar-se a 1010 metres
d’ascens i 2,7 quilòmetres cronometrats, que van ser coronats per
Iñigo Lariz i Maite Maiora.
Margarit va cobrir la distància en
35 minuts i 33 segons, només 19
segons més que el guanyador.

Xavi Zapater guanya la Triatló
Blanca dels Pirineus
L’esportista
matadeperenc Xavi Zapater es
va proclamar el 16 d’abril
passat campió de la cinquena edició
de la Triatló Blanca dels Pirineus, la
TriSnow La Molina, una prova que
representa tot un repte per aquells
esportistes que volen combinar tres
dels seus esports preferits: atletis-

©Miquel Badia

Andrea Garrido durant el campionat. ©ClubHalter.

temps amb 81 kg i la plata en total
olímpic amb 143 kg. Cal destacar especialment l’actuació de Garrido, ja
que amb els seus tres aixecaments
va aconseguir tres nous rècords de
Catalunya sub17 en la categoria de
53 kg.

Cristina Riba participa a
l’Orbea Monegros

Zapater amb el seu fill, al podi.

Els equips participants al Torneig Memorial Robert Espí.

Garrido aconsegueix 3 rècords de
Catalunya sub17
El Club Halterofília Matadepera
està de celebració després dels bons
resultats obtinguts per l’aixecadora
Andrea Garrida Huelva que al darrer Campionat Espanya Junior va
aconseguir la medalla de bronze en
arrancada amb 62 kg, l’or en dos

©X. Zapater

me, ciclisme i esquí.
La TriSnow La Molina surt de Puigcerdà, de La plana de la Cerdanya en
MTB i puja pel Pla de les Forques

El 29 d’abril passat, la sòcia del Club BTT Cristina
Riba va realitzar la prova
Orbea Monegros 2017, consistent
en recórrer 81 km.
L’Orbea Monegros consisteix en
una llarga pedalada, que la Cristina
va fer senes cap problema i amb
molt bon temps, tot i no haver-se
entrenat gaire. Des d’aquestes línies
li donem l’enhorabona!

OCI I COMUNICACIÓ

Programació Temporada 2016/2017
DILLUNS

L’Anton, un gos d’atura acostumat a córrer i
saltar lliure pels camps, ha anat a parar a casa
d’una família i troba que els humans són molt
i molt estranys. El fan dormir en una cistella, el treuen a
passejar amb una corretja i li donen instruccions amb un
xiulet. Aquest és l’argument del relat d’humor Jo, aquí,
només sóc el gos, de Jutta Richter que es tractarà durant
el Club de Lectura juvenil que organitza la Biblioteca Àngel Guimerà de Matadepera. Aquest espai, que és gratuït i
està tenint molt èxit, es farà el 13 de juny a les 19 hores.
Està adreçat a nens i nenes de 9 a 11 anys i anirà a càrrec
de Mariàngels i Gemma. Places limitades a 12 nens.
De fet, el mes de juny està carregat d’activitats divertides
i refrescants a la Bibilioteca. L’Hora del Conte tindrà com
a fil conductor el sol de la flauta travessera. Amb el títol
de Musicals, aquesta sessió, que tindrà lloc el 7 de juny a
les 18 hores, permetrà escoltar contes i cantar. Està adre-

çada per a nens i nenes de 3 a 7 anys i anirà a càrrec de
Gisela Llimona.
A l’aigua, peixos!
Ara que ve l’estiu sempre van bé les lectures refrescants.
Aquest és l’objectiu del taller A l’aigua, peixos!, que es
farà el 13 de juny a les 17 hores, a càrrec de còdol. Està
a dreçat a nens i nenes de 4 i 5 anys i les places estan
limitades a vint.
El Club de Lectura farà una festa de final de temporada
amb pica-pica, rifa de llibres, etc. Serà el 15 de juny a les
19 hores. Abans però es farà una tertúlia conduïda per la
directora de la Biblioteca, Mariàngels Alfonso, sobre Puja
a casa, de Jordi Nopca.
Per acabar el mes, el 20 de juny a les 19 hores, hi haurà
les Tertúlies Musicals a càrrec de Glòria Farrés, que continua amb el tema El personatge i la música.

El llibre infantil del mes per Gemma Serra Burguès
Mahy, Margaret; Blake, Quentin.
El segrest de la bibliotecària
Barcelona: La Magrana, 1997.
Uns bandolers segresten la bibliotecària del poble, la
senyoreta Laburnum, tot esperant que l’Ajuntament
els en pagui un bon rescat. Mentre negocien, la bibliotecària comença a llegir-los llibres i ho fa tan bé
que els acaba convertint en grans lectors habituals.
La intel·ligència de la noia i una malaltia contagiosa

els acaba complicant el segrest.
Es tracta d’una història molt enginyosa i divertida.
Les il·lustracions de Quentin Blake, com sempre,
l’acompanyen perfectament i n’accentuen el caràcter alegre i esbojarrat. Una petita joia de la literatura infantil que atrapa de principi a fi. Val molt la
pena.
Edat orientativa: a partir de 8 anys.
Si teniu ganes de llegir-lo, el podreu trobar a la Biblioteca Àngel Guimerà.

Grüß Mariapfarr
o
t
t

El passat 13 de Maig la Trachten Musikkapelle de Mariapfarr va fer un acte de
reconeixement i va acomiadar un dels seus
membres més antics. Matthias Rauter va penjar “les
botes”després de 40 anys formant part de la banda de
música.Durant tots aquests anys ha tocat quasi tots els
instruments i ha tingut diferents responsabilitats dins
de la banda.
Herr Rauter ha estat a Matadepera com a membre actiu de la
banda vuit vegades i sempre ha estat molt partícep de l’agermanament entre Matadepera i Mariapfarr, col•laborant en
l’organització, tocant amb la banda i també allotjant matadeperencs a la seva granja (Rauter Hansalhof).
Rauter està molt feliç de la seva experiència amb la Trachten
Musikkapelle i agraeix tots aquests anys de camaraderia i música però ha decidit que ha arribat el moment de gaudir del seu

EDI... OTESES

hobby de forma més tranquil·la i deixar pas a les noves generacions.

Una imatge de Herr Mathias Rauter de ben petit amb la banda.

©TMM

DIMARTS
00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-09.05
09.05-12.00
12.00-12.05
12.05-15.00
15.00-15.05
15.05-17.00
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
20.00-21.00 Terròs de sucre
Programa cultural disruptiu.
Joaquim Fontboté
21.00-22.00 A les portes de Troia
Divulgació històrica. Oliver Vergés,
Alberto Reche, Sergio Rodríguez
22.00-23.00 No pot ser mentida
Poemes. Pere Ejarque, Josep Maria
Cistaré i Mireia Sol		
23.00-00.00 Sonotone (darrer dimarts de mes)
Explorant el subsol del rock contemporani
Ivan Caparrós, David Benaiges
		
				
DIMECRES
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
17.00-19.00
19.00-20.00
21.00-22.00
22.00-23.00

23.00-00.00

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,Aran Montero
Compte enrere
Esports. Pere Aragay, Jordi Pi, Danae
Moreno, Efrén García
La paparra
Fusió de ritmes: rumba, reggae, ska,
balkan beats i més. Javi Romero
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
Darrera la porta
Un conte original d’Esther Valero
Maria Glòria Farrés

DIJOUS
00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-09.05
09.05-12.00
12.00-12.05
12.05-15.00
15.00-15.05
15.05-17.00
17.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-00.00
00.00-01.00

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
Matadepera Notícies
Informatiu Local. Albert Beorlegui
El Provisional
Magazine pel jovent.
Roser Puigbó i Elena Ramon
Ones de Jazz
Jazz. Francesc Gil, Cesc Bosch i
Francesc Florensa
Gran Auditori
Un gran concert de música clàssica.
Maria Glòria Farrés i Albert Beorlegui

			
DIVENDRES
00.00-07.00 Grans èxits de tots els temps
07.00-09.00 Grans èxits + novetats
09.00-09.05 Agenda de Matadepera
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
17.00-18.00 La pera La Pera. Un espai de joves per
a joves. Samuel Martínez, Patricia Capel,
Ester Pagès, Clàudia Raventós
18.05-19.00 Els + Sonats 2.0
El retorn d’un clàssic de la casa. 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, Josep Duran
21.00-22.00 La cova del drac
Cobla, sardanes, danses… més enllà del
folklore. Jordi Saura,Teresa Guitart,Tomàs
Manyosa,Teresa Orriols		
				
DISSABTE
			
00.00-07.00 Grans èxits de tots els temps
07.00-11.00 Grans èxits + novetats
11.00-13.00 La llista del Per No Dir Res
Un repàs a la millor actualitat musical.
Marc Clapés
13.00-00.00 Grans èxits + novetats

Oci i comunicació

La Biblioteca Àngel Guimerà acollirà el 13 de juny l’espai d’èxit de promoció de la
lectura amb el relat d’humor “Jo, aquí, només sóc el gos” de Jutta Richter.

Matadepera Ràdio 107.1 FM
www.matadeperaradio.com
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Torna el Club de Lectura juvenil

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
20.00-21.00 L’observatori indiscret
Anàlisi sociològic de la realitat mediàtica
Raquel Fradera i Marta Seldas
21.00-22.30 Grans èxits + novetats
22.30-00.00 Exòtica Ràdio
Música i actualitat electrònica.
Toni Martínez

DIUMENGE
00.00-07.00 Grans èxits de tots els temps
07.00-00.00 Grans èxits + novetats

Els vídeos destacats
www.matadepera.cat | www.youtube.com/matadeperatv
Xerrada sobre l’acolliment de refugiats

Esmolat Rock al
Parc Pep Ventura

Canvi de Marxa a
l’Institut

Festa del Reciclatge

Cross Matadepera

Torneig Memorial
Robert Espí

Gaseta de Matadepera Juny 2017

L’ACTIVITAT ÉS GRATUÏTA PERÒ LES PLACES SÓN LIMITADES A DOTZE NENS

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
Xavier Cabot
per Miquel Àngel Luque

“Ningú té una eficàcia del
100%, però estem resolent
bastants robatoris”
Vint anys al capdavant de la Policia Local de Matadepera fa
que tingui uns amplis coneixements de les característiques
del municipi i de com garantir la seva seguretat. La nova caserna oferirà una imatge més propera del cos, que des de fa
uns mesos està multiplicant esforços per evitar els robatoris.

Currículum
Amb només 51 anys, aquest terrassenc compta amb una llarga carrera professional als
cossos policials. Matadepera va ser el seu primer destí l’any 1989 quan es va convertir en
agent de la Policia Local. Un any després va decidir marxar al cos municipal de Sant Cugat
del Vallès, on va estar 10 anys i on va adquirir molta experiència. L’any 1999 va tornar-hi
i es va presentar en unes oposicions com a sergent cap a Matadepera. Va assumir el repte
que suposava tornar com a cap en un cos on havia començat com a agent. Es va posar com a
objectiu professionalitzar la Policia Local aplicant els coneixements i aprenentatge adquirit
en una ciutat més gran. Posteriorment va opositar per la plaça de sergent, que va ocupar
fins que es va crear la plaça de sotsinspector, càrrec que té en l’actualitat.

Com han viscut aquest temps d’exili?
La veritat és que tenim ganes de tornar. Portem aquí
vuit mesos i la veritat és que no estem gens malament.
Ens hem adaptat. Potser ha estat més difícil pel ciutadà que ha tingut dificultats per accedir al golf.
Per l’atenció ciutadana ha estat un entrebanc?
No. Però sí que hem de reconèixer que hi ha hagut
una afluència inferior que quan estàvem a l’altra seu,
al centre del poble.
Què li sembla el nou edifici policial?
El nou edifici m’agrada. Penso que està bastant ben
dissenyat, tant pel que fa per la part de l’Ajuntament
com per la perspectiva policial. Hem fet un pas endavant. Era evident que tot és millorable, que no tothom
comparteix com s’han fet les coses. Però hi haurà un
salt important entre on estàvem i on serem.
L’atenció al ciutadà serà prioritària?
Hem distribuït la caserna de dues maneres: una part
serà la zona pública amb l’atenció al ciutadà i, l’altra
part, la zona privada que és on nosaltres desenvolupem les nostres tasques, més enllà del cos a cos amb el
ciutadà. La zona pública és generosa perquè hem incorporat una oficina d’atenció al ciutadà, que reuneix
tota les condicions i garantia de confidencialitat que es
requereix quan una persona posa una denúncia.

Entrevista

Quants agents té actualment la Policia Local?
La plantilla està formada per 22 membres: 18 agents,
tres caporals i un sotinspector. A més, tenim el suport
d’una auxiliar administrativa. Fem tres torns de vuit
hores durant 365 dies l’any. Es treballen tots els festius,
i Cap d’Any inclosos. Cada torn té set agents.

Gaseta de Matadepera Juny 2017
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És la plantilla adequada?
Tot és millorable. Clar que m’agradaria tenir-ne més
agents. Estem en una ràtio superior a la que puguin
estar en d’altres municipis, però això no treu que cada
municipi té les seves característiques.

©Miquel Badia

Xavier Cabot, el cap de la Policia Local de Matadepera a la nova caserna.

La dispersió geogràfica és un escull per la policia a Matadepera?
Amb el temps hem anat coneixent el municipi, a saber la quantitat de quilòmetres que té. El que hem fet
és distribuir el servei en dos sectors: el nucli urbà i les
urbanitzacions, masies i camins rurals. Arribem a tot
arreu. El que passa és que sovint el temps d’espera
pot ser superior al que desitjaria el ciutadà perquè el
desplaçament no és fàcil i la distancia és llarga. Però

servei en donem.
La seguretat és una necessitat molt bàsica a
Matadepera. N’és conscient?
Entenc que la prioritat per la gent que viu a Matadepera sigui la seguretat. Entre d’altres, perquè estem
parlant de cases més vulnerables, de quatre vents,
amb una distribució complexa. Això es fa que la gent
que es neguitegi. Però he de trencar una llança a favor de la Policia Local. Poc a poc hem anat aprenent.
Hem fet una sèrie de dispositius de seguretat. Com
els Plans Operatius Específics (POES), pactats amb
els Mossos d’Esquadra. Els resultats són relativament
bons. Si bé és cert que l’eficàcia 100% no la té ningú.
Hem anat resolent bastants robatoris i incidents.
I les càmeres ajuden?
Matadepera ja fa temps que va apostar per una vídeo-vigilància. A poc a poc s’ha anat ajustant més.
Es tenen controlades totes les entrades i sortides del
municipi. Es disposa d’un programa informàtic que
ens permet fer la selecció de matrícules entre persones
que són i que no són de la població per tenir certes
alarmes amb vehicles sospitosos. Són eines de treball
que sense que hi hagi més presència policial, sí que
ajuden a tenir més eficàcia i resoldre més delictes.
La sala nova encara millorarà aquest control?
S’han instal·lat dues pantalles grans de plasma on
tindrem diferents càmeres dins d’aquestes pantalles i
es podran visionar online. Jo he fet un estudi i la idea
de l’equip de govern és la d’augmentar el nombre
de càmeres per cobrir possibles entrades i fugides del
territori per les zones rurals i camins. Ara s’està pressupostant. L’aposta segueix sent les noves tecnologies.
S’ha frenat l’onada de robatoris?
D’acord amb el modus operandi, igual que a la resta
del territori, estem patint un augment de robatoris,
això sí que és cert, però no només a Matadepera, sinó
a tota la comarca. Es tracta de diferents tipus de delinqüents de l’Europa de l’est i de Sud-Amèrica. Són
bandes itinerants i es belluguen molt pel territori i amb
una celeritat impressionant.
Quin missatge donaria a la població?
D’una banda, estem fent un filtratge. Estem fent una
selecció entre els vehicles i els possibles delinqüents.
Aprofitem el nostre coneixement de la població i les
noves tecnologies per enxampar les persones que venen aquí a robar.
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Horitzontals

Verticals

1.Peixos que tenen una llengua
dosimètrica. 2.Envernissar la Carla quan està molt nerviosa. És útil
si l’agafem de l’inrevés. 3.Amb el
de poll només veiem les estrelles.
Aquesta que ens dóna l’esquena
està acabada de fer. 4.Indígenes de
l’Amèrica Central que tenien abelles de dibuixos animats. Monitor
que no ha vist món. 5.Romà que
treu pit. El pit ha tret un romà. Fa
entrar a cops de martell dins d’una
tecla vacant. 6.Ensumada de rapè.
És mig àgil. 7.Estona sense treballar, o sigui, de no fer res. Com
està sense oxigen. Escala de pintor
oberta. Fa mal. 8.Avui aquest no ha
anat a cal metge. Absència d’agitació. 9.Escrigui aquí si no està en un
estímul. No peso bé les sopes inacabades. 10.Semblances, analogies
que en són més de mil.

1.I·lluminen però molesten. 2.Ull no
ens aparegui la Massiel!. Acompleixi
les ordres de la Cati. 3.Té lloc quan
el Sol, La Terra i la Lluna es van molestant. Molt malament. 4.El sodi de
la navalla. Companys del uts. Estan
quiets sense els companys d’abans..
5.No es pot matar tot el que està
així. Admet a casa si porta una cullera. 6.El més petit de tots (desconec si aquest tocava la trompeta).
Obre una caixa. Romans del cadmi.
Pal del banderí. 7.Allisa deixant rugositats. Alea Jacta i això. 8.Règim
que pot arribar a ser autoritari quan
l’imposa un metge. Un auto que ja
no et durà enlloc. 9.Faig fracassar
l’operació en contra del que us tinc
acostumats. Sigles de partit polític.
10.Contribuides a pagar per gent
que fa surf a vegades, potser.
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