Temes destacats del mes

El Cavall dels Nebot, l’estrella de la Cercavila@M.B.
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PÀGINA 9

Es presenten les activitats del Voluntariat

Comença la Temporada Tot a punt per la
d’Arts Escèniques
II Festa del Most

El 26 de setembre, el Casal de Cultu·
ra acollirà la presentació de les acti·
vitats de la Gent Gran, un programa
amb prop d’una cinquantena d’acti·
vitats.

Una de les novetats del segon cicle de
la Temporada d’Arts Escèniques i Mú·
sica és la presentació d’un espectacle
del Festival TNT. Es titula Blanko i es
podrà veure el 28 de setembre.

Matadepera Comerç, amb el suport de
l’Ajuntament, organitza la segona edi·
ció de la Festa del Most a Matadepera.
Serà del 18 al 21 d’octubre i l’objectiu
és gaudir de la cultura del vi.

Els assistents a la formació de la campanya. ©P.J.
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PÀGINA 12

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

Les regidories de Joventut i Festes,
juntament am Vilagatzara han impul·
sat una campanya per prevenir i ac·
tuar contra les agressions sexistes en
espais d’oci nocturn.

Aquest any, l’Escola Bressol Muni·
cipal Ralet Ralet celebra el seu desè
aniversari. La Judit Bosch, que n’és la
directora, ha estat l’encarregada del
fer el Pregó de Festa Major.

Campanya contra les
agressions sexistes

Les millors imatges de
la Festa Major

Mostra de les activitats del Voluntariat.

©M.B.

Entrevista amb
Judit Bosch

Blanko és l’espectacle del TNT.

©Johnman
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“Els Irreductibles van ser uns valents, sí, i gràcies a ells,
encara podem gaudir de l’escoltisme al nostre poble”.

TEMA DEL MES

L’ANC prepara una
gran manifestació per
la Diada de Catalunya
Amb el lema “Fem la República catalana”, l’ANC convoca, per setè any
consecutiu, una manifestació reivindicativa al centre de Barcelona.

Un grup de matadeperencs/ques a punt per pujar als autocars que es van organitzar per assistir a una de les manifestacions de l’ANC.

©Miquel Badia

Per setè any consecutiu, la
Diada de Catalunya estarà
protagonitzada per la gran
manifestació que convoca l’Assemblea Nacional Catalana, per tal de reivindicar el dret d’autodeterminació
de Catalunya. S’espera que centenars
de milers de persones tornin a sortir
al carrer per reclamar la independència de Catalunya sota el lema “Fem
la República catalana”. La manifestació omplirà la Diagonal de Barcelo-

na, una de les principals artèries de
la ciutat.
A Matadepera, la delegació local de
l’ANC ha organitzat autocars, per tal
d’assistir a la convocatòria.
La previsió és que la gent es concentri
al llarg dels trams de l’avinguda i, a
partir de les 17:14 hores, s’iniciï una
onada sonora feta pels assistents que
recorrerà la manifestació de punta a
punta. El tram assignat a Matadepera
és el 35, entre Diagonal i Lepant.

OPINIÓ
EDITORIAL
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Opinió

Festa Major i Diada
Quan tot just s’acaba la Festa Major de Matadepera i bona part del poble ja ha tornat a la
feina i a la rutina quotidiana, hi ha una remor
incessant que ressona de fa dies. Són els preparatius de la celebració de la Diada de Catalunya, del proper 11 de setembre, amb una
nova convocatòria feta per l’Assemblea Nacional Catalana, que en aquesta ocasió, es vol
convertir en una onada sonora gegant per a
reclamar la implementació del mandat resultant de les urnes del primer d’octubre. El lema
escollit per encapçalar la manifestació, que un
cop més es preveu multitudinària, serà “Fem
la República catalana”.
A Matadepera, la delegació local de l’ANC
oferirà autocars per poder assistir a la Diada.
De fet, la celebració de la Diada de Catalunya
marcarà l’inici d’un intens calendari d’actes
que la Comissió Primer d’Octubre està preparant, per tal de commemorar el primer aniversari del referèndum de 2017, en què més de
2,1 milions de persones van votar a favor de la
independència de Catalunya en forma de República.
Al llarg del mes de setembre s’han programat
diverses xerrades i conferències, però el gruix
d’actes es concentraran el primer d’octubre
mateix, a l’espai del Pavelló.
D’aquí un mes farà un any que es van posar les
urnes del referèndum i el context polític i social és especialment complex, amb polítics presos, exiliats i un judici que arriba amb un nivell
de tensió excepcional. Tot apunta que aquesta
tardor serà més moguda que cap altra a nivell
de país.
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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
L’ANTIC PASSEIG
GUIMERÀ

D’ÀNGEL

Només la placa que l’identifica ja
sembla una broma de mal gust.
Els veïns d’aquest “Passeig” hem
de SUPORTAR el gruix de tot el
trànsit de Matadepera: cotxes,
motos (a quina més sorollosa!),
camions, autobusos, autocars….
les 24 hores del dia, 365 dies
l’any , amb dues direccions i zona
blava d’aparcament, sense entrar
a valorar un aparcament subterrani “fantasma”.
No és un passeig, és una car·
retera.
Voler “PASSEJAR” o simplement voler entrar a casa nostra
amb el cotxe és un esport de risc.
La velocitat en què cotxes i
motos hi circulen és prohibitiva
i perillosa. Per travessar el carrer cal fer un exercici de valentia,
comentàvem l’altre dia amb una
veïna. El simple fet de voler fer la
maniobra per entrar a casa amb
el cotxe és una autèntica descàrrega d’adrenalina per la complicació que suposa trobar el moment adequat i, com que aquest
moment costa de trobar, al final
t’has de llançar i que passi el que
Déu vulgui...
Contaminació acústica, Con·
taminació atmosfèrica i riscs
d’accidents, però un IBI de
zona residencial, descriuen el
nostre “Passeig”.
Agrairia, i penso que com jo,
molts veïns d’aquest “passeig “
agrairíem un exercici de comprensió d’aquest problema per part de
l‘Ajuntament. Cal descongestionar d’alguna manera el gruix del
trànsit, pel benestar del veïns que
hi vivim. Solucions, n’hi ha, però
cal voluntat per portar-les a terme i la comprensió del problema.
El pressupost que ara es vol invertir en la urbanització del vial
de la riera, projecte interessant
però no pas urgent ni imprescindible i que encara no està acabat
de redactar, potser podria esperar i invertir-lo en condicionar
el carrer Sant Llorenç, per tal
que fos una via de baixada per
on es pogués desviar el trànsit.
L’autobús té lloc per passar-hi,
sobretot si s’elimina la zona blava
d’aparcament, de fet, ara mateix,
amb zona blava i tot, no hi ha cap
placa de limitació de pas per a
camions. Convertir el “passeig”
d’Àngel Guimerà en una via d’un
sol sentit de pujada i baixada pel
c/ Sant Llorenç. Això, i la col·
locació d’un radar de tram que
limités la velocitat desconges·
tionaria i faria menys perillós
el “passeig” d’Àngel Guimerà
i distribuiria de manera més
justa i equilibrada el trànsit pel
poble.
Animo i prego al Regidor d’Urbanisme que miri amb bons ulls

aquest suggeriment i que hi doni
un parell de voltes, que l’ estudiï i que hi pensi. Potser n’hi ha
d’altres, segur que sí, com una
rebaixa substancial de l’impost
de l’IBI en concepte de danys i
perjudicis als veïns del “Passeig”
d’Àngel Guimerà, que la peatonalització del c/ Sant Joan va significar en la distribució del trànsit
pel centre del poble.
Tots paguem. Tots tenim dret a
gaudir d’una mica de tranquil·litat.
Rosamaría Pujol Oñate

TEMA DEL MES

Aquest any, l’ANC Matadepera torna a oferir un servei d’autocars per assistir a la Diada.
La venda de tiquets, a un preu de 10€, tindrà lloc fins al 7 de setembre, de 19 a 21 hores,
al Casal de Cultura. De cara al dia 11 de setembre, la sortida dels autocars està prevista
a les 14 hores, des de davant del Camp de Futbol Municipal. El tram de Matadepera és el
35, entre Diagonal i Lepant, i la tornada cap a les 21 hores. En aquesta ocasió, caldrà es·
tar al lloc assignat a les 16 hores. A les 17:14 hores, es farà una gran silenci que comen·
çarà al tram 37 i, progressivament, s’hi aniran sumant la resta de trams. A continuació,
es realitzarà una gran onada sonora.

L’ANC ORGANITZA AUTOCARS PER ASSISTIR A LA DIADA

ENDEVINA QUI VE A SOPAR

La Diada i el primer d’octubre
El lema “Fem la República catalana” encapçalarà la manifestació que organitza l’ANC amb motiu de la Diada de
Catalunya. Aquest ja serà el setè any consecutiu que l’ANC organitza una manifestació per reivindicar el dret d’auto·
determinació de Catalunya. A Matadepera s’ha organitzat una comissió per commemorar el primer aniversari de l’1-O.
“Fem la República catalana” és el
lema escollit per l’Assemblea Nacional Catalana per encapçalar la gran
manifestació que s’organitzarà el proper 11 de
setembre amb motiu de la Diada Nacional de
Catalunya.
Després del referèndum d’independència de
l’1 d’octubre de 2017, en el qual més de 2,1
milions de persones van votar a favor de la independència de Catalunya, la posterior aplicació de l’article 155 per part de l’Estat espanyol,
que va liquidar l’autogovern i va suspendre el
Parlament català i la persecució, l’exili i l’empresonament dels líders polítics i civils catalans,
la Diada d’enguany arriba en un moment de
gran complexitat política i social.
Per aquest motiu, l’ANC ha organitzat la manifestació de l’11 de setembre amb l’objectiu
de reivindicar el mandat de l’1 d’octubre i
defensar la declaració d’independència feta al
Parlament de Catalunya el 27 d’octubre de
2017, que encara no s’ha fet efectiva.

Química i President de la Fundació d’Estudis
Històrics de Catalunya. Organitzada pel Memorial 1714, tindrà lloc a la sala d’actes del
Casal de Cultura, a les 19 hores del dimecres
12 de setembre.

Actes per commemorar la Diada de l’11
de setembre
En el marc dels actes commemoratius de la
Diada de l’11 de Setembre, la sala d’actes del
Casal de Cultura acollirà, des del dilluns 10 de
setembre i fins al diumenge 23 del mateix mes,
una exposició titulada “El regne de Catalunya
fins a 1714. Fets de la nostra història acceptats
pels acadèmics però desconeguts pel públic”.
La mostra té la voluntat de plantar cara i desvelar un relat propi i fidel a la realitat, davant
del discurs polític oficial, cada vegada més
abassegador, que menysprea, quan no nega,
l’existència històrica de Catalunya diluint-la en
un fals aragonesisme. És el Casal de Barcelona
el que dona origen al regne de Catalunya, que
té continuïtat amb les dinasties dels Trastàmara i dels Àustries.
Un altre acte commemoratiu és la conferència que ha programat la regidoria de Cultura,
que portarà per títol “Enric Prat de la Riba, la
Mancomunitat de Catalunya” i anirà a càrrec
de Carles Camp, Llicenciat en Enginyeria

De l’11 de setembre a l’1 d’ocutbre: Ex·
posició fotogràfica: “Junts som invenci·
bles”
12 de setembre:
- 20:30 h: xerrada de Jordi Borràs
Del 28 de setembre al 18 d’octubre: Ex·
posició de facsímils de l’obra “Presos
polítics a l’Espanya contemporània”, de
Santiago Sierra.
1 d’octubre:
-18 h: tallers infantils
- 19 h: col·loqui amb testimonis de l’1-O
- 21 h: Sopar de germanor
- 23 h: Concert del grup “The Sappy’s”
- 00 h: Bivac al Pavelló i projecció de pel·
lícules
19 d’octubre:
- 19:30 h: xerrada de l’eurodiputat Jordi
Solé
De l’11 al 19 de novembre: Exposicició
d’il·lustracions de Jordi Magrià, “Bic·
man”

Programa d’actes per commemorar el
primer d’octubre
Per tal de recordar i commemorar
els fets de l’1 d’octubre de 2017, a
Matadepera s’ha creat una comissió
integrada per representants de diverses entitats i formacions polítiques del municipi, que
treballaran conjuntament per organitzar un
programa d’actes, que començarà l’11 de setembre, amb la celebració de la Diada de Catalunya i conclourà amb el primer aniversari del
referèndum de d’1 d’octubre.
L’endemà de la Diada, hi haurà una ponència del fotoperiodista Jordi Borràs, que tindrà

RESUM D’ACTES PER L’1-O

lloc a les 20:30 de la tarda, al Casal de Cultura. El 19 d’octubre s’ha convidat l’eurodiputat
Jordi Solé, que oferirà una conferència al mateix espai, a les 19:30 hores. El gruix d’actes
es concentraran pel primer aniversari de l’1
d’octubre, amb un programa d’activitats que
es duran a terme al Pavelló mateix. A partir de
les 18 hores, s’organitzaran tallers infantils i a
les 19 hores hi haurà un col·loqui amb la participació de testimonis de l’1-O i projeccions
audiovisuals. La idea és organitzar un espai de
comunicació i reflexió on tothom que vulgui es
pugui expressar i compartir vivències sobre la
pròpia experiència de l’1 d’octubre i fer aportacions en un clima d’entesa i respecte. A les
21 hores s’organitzarà un Sopar de Germanor,
que comptarà amb l’actuació del grup local
“The Sappy’s”, a partir de les 23 hores. La jornada acabarà amb un bivac al Pavelló, amb la
projecció de pel·lícules.
Exposicions
De l’11 de setembre a l’1 d’octubre s’organitzarà una exposició fotogràfica itinerant, que es
titula “Junts som invencibles” i que es realitzarà
amb les imatges aportades per totes les persones que van immortalitzar algun dels ins
tants de la jornada del referèndum.
El dia 28 de setembre, a les 19:30 hores, s’inaugurarà l’exposició de facsímils de l’obra de
Santiago Sierra, “Presos polítics a l’Espanya
contemporània”, que es podrà veure al Casal
de Cultura, fins al 18 d’octubre.
Una altra exposició que es podrà visitar al Casal de Cultura, de l’11 al 19 de novembre, serà
una mostra de dibuixos dels presos polítics i
exiliats, realitzats per l’il·lustrador Jordi Magrià,
àlies “Bicman”.
A banda de les imatges, també es recolliran
relats de les vivències o records de les persones que van participar a l’1 d’octubre, amb
l’objectiu d’editar un llibre amb tots els escrits.
Qualsevol persona que vulgui fer arribar imatges, vídeos o textos, es poden enviar a l’adreça:
1octubrematadepera@gmail.com.

Dani Amen Fernández
Cap de l’Agrupament Escolta i Guia Abad
Escarré
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Una de les imatges de l’exterior del Pavelló, amb les llargues cues de persones que esperaven per votar, l’1 d’octubre de 2017. 			

Hi havia una vegada, a un petit poble perdut entre les muntanyes, on vivia un grup
de joves disposats a canviar el món. Junts,
es van embarcar en l’aventura de l’escoltisme, plens d’il·lusió i amb moltes ganes
de superar els nous reptes que estaven per
venir. Els anys passaven i semblava que tot
funcionava a la perfecció: els infants s’ho
passaven d’allò més bé, els joves tenien ganes de ser caps i, així, la tradició escolta
es llegava de generació en generació.
Malgrat tot, van arribar fortes tempestes
que van provar que l’agrupament estigués
a punt de tancar. Pocs infants i encara
menys caps eren motius suficients com
per ensorrar l’escoltisme que, durant tant
anys, havia crescut al petit poble.
Potser hauria estat el més fàcil, ja que de
vegades és millor donar per acabada una
etapa per tal d’engegar nous projectes.
Però, tot i això, la generació de caps que
hi havia en el seu moment no es va rendir:
“Ara ja no som caps, ara som Irreductibles”. I dient això, vestits amb mitgetes
de colors, capa i calçotets per fora la roba,
els sis caps i quel·les més valents del país
van sorprendre tots els infants a la Sortida de Passos. Els infants, bocabadats,
miraven els seus caps i exclamaven: “Són
superherois!”.
Potser mai van sobrevolar la Mola, ni van
rescatar cap gatet de dalt d’un arbre. Tot
i això, els Irreductibles van fer quelcom
més important i és que, fulard al coll, van
posar-se sota el Cau quan aquest estava a
punt d’ensorrar-se i es van negar a cantar
“L’hora dels adéus”. Sumant les seves forces, es van repartir el pes de tres unitats.
De fet, fins i tot alguns d’ells van ser caps
i quel·les de dues unitats al mateix temps!
Els Irreductibles van ser uns valents, sí,
i gràcies a ells, encara podem gaudir de
l’escoltisme al nostre poble.

Tema del mes

Gràcies

FESTA MAJOR ÀLBUM DE FOTOS

El Col·lectiu d’Art va inaugurar la mostra d’aquest any,
les obres de la qual giraven entorn a la idea d’una tapa.

La plaça de Cal Baldiró es converteix cada Festa Major
en un gran espai de jocs pels més menuts.

pels carrers
L’ambient del Corre Tapes va ressonar
Festa Major.
de
dia
er
prim
el
nt
del centre del poble dura

Una de les activitats esportives dest
acades d’aquest any
va ser l’exhibició de Bici Trial.

Els Tastets de les entitats van tornar a ser el punt de trobada de
molts matadeperencs per fer un mos al vespre.
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És notícia

El Camp de Golf Municipal va tornar a acollir
el Torneig de Golf de Festa Major.

Tot i que la pluja va fer acte de presència,
la Fredi’s Jazz Band va poder tocar una estona.

La Baixada de Carricotxes va comptar amb alguns
participants amb un gran domini de la conducció.

Acabat el Pregó, les autoritats i la Pregonera van
encapçalar la Cercavila.

La Pluja de Confetti va embadalir a grans i petits,
que esperaven entusiasmats per recollir els papers de tots colors.

La carretera de Terrassa va acollir la parada de cotxes clàssics i
antics; autèntiques relíquies del motor.

Una de les competicions més històriques de la Festa Major
és el Campionat de Petanca.

sol Ralet Ralet,
La Judit Bosch, directora de l’Escola Bres
Festa Major.
de
ó
Preg
el
fer
de
va ser l’encarregada

El concert estrella de la Festa Major va estar
protagonitzat per Els Amics de les Arts.

Una de les activitats estrella del matí de dissabte va ser
la tirolina ubicada a la carretera de Terrassa.

2 0 1 8

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

jat pels seus 20 anys
L’atleta Marc Otero va ser homenat
Festa Major.
de
a
Curs
la
consecutius corrent

El Bosquet va ser l’espai escollit pel
Concert Vermut
amb la Banda de Matadepera.

El Sopar de Germanor va tornar a ser l’acte més concorregut
de la Festa Major.

comptar amb els
La plantada de Gegants d’aquest any va
gegantons.
s
molt
i
ra
depe
Mata
Gegants vells de

La Feta Jove es va concentrar a la zona de l’Ajuntament,
amb les barraques i concerts diversos.

Els ciclistes més matiners van poder participar de la XVIIIa
edició de l’Open BTT infantil i juvenil.

A l’Ofici Solemne, amb la presència del Bisbe, es va
presentar oficialment el nou mossèn Artur Boardman.

L’estrella de la Gran Cercavila de Festa Major va ser el
Cavall dels Nebot, de Riudoms.

Aquest any, Vilagatzara va recuperar La Gran Animalada, una
gimcana només apta pels més atrevits.

L’espectacle El secret de Nanna va crear molta expectació
i va deixar a grans i petits bocabadats

Una altra de les convocatòries més exitoses va ser el Concurs de
Trencaclosques. Les inscripcions es van omplir en poques hores.

Any rere any, els escacs tenen més adeptes i concursants
més joves.
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Els més petits van donar el tret de sortida a la
Cursa Popular de Festa Major.

Foto de grup dels participants a la Taula de Solidaritat, amb una
mostra de les entitats solidàries de Matadepera.

És notícia

Al llarg de tot el matí de dissabte, hi havia jocs i
activitats pels més petits al centre del poble.

AJUNTAMENT

Dama Matadepera enceta un nou curs el proper dia 27 de setembre, amb una conferència sobre la gralla al
Casal de Cultura. Serà a les 20 hores i l’entrada és gratuïta. La xerrada anirà a càrrec de Marc Galí i Esteve
Grau, dels Grallers del Teler. Després de la xerrada hi haurà l’opció de fer un pica-pica al Casal de Cultura.
Per altra banda, el dissabte 29 de setembre es realitzarà una visita comentada al Museu de la Música de
Barcelona. Posteriorment, s’oferirà l’opció de dinar al restaurant “Piratas” (carrer Ausiàs Marc, 157). Per
tal de poder reservar pel pica-pica del dia 27 i per la visita guiada i el dinar del dia 29, cal trucar al telèfon:
616921580.

LES INSCRIPCIONS ES PODEN FER DES DEL 5 FINS AL 19 DE SETEMBRE A L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
UN NOU CURS A L’HOTEL
A partir del 12 de setembre, arrenca
un nou curs a l’Hotel, l’espai jove de
Matadepera.
L’espai és d’us lliure i gratuït. És un
lloc de trobada que disposa de dife·
rents recursos d’oci (ping-pong, con·
soles, jocs de taula, zona chill-out,
wifi, portàtils...). També hi ha una
sala d’estudi per fer deures o treballs
en grup.

És notícia: Ajuntament

A L’Hotel es compaginen diferents
activitats programades (tallers, xe·
rrades, tornejos...), amb les inicia·
tives de grups locals així com dels
propis usuaris dels servei. També hi
pots trobar el Punt Jove, on t’ajudem
a solucionar els teus dubtes i a tirar
endavant les teves idees o projectes i
l’Assessoria de Mobilitat Internacio·
nal per joves, tots els dimecres a la
tarda.
L’Hotel està obert totes les tardes de
dilluns a divendres, de 16:30h a 20h,
i dos matins, dilluns i dijous, de 10h
a 14h.
L’Hotel també és teu! Si tens propos·
tes d’activitats, vine a veure’ns i en
parlem.
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93 787 02 58
matadeperajove.cat
puntjove@matadepera.cat
@Puntjove
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Nova visita de l’Oficina mòbil d’infor·
mació al consumidor
L’Ajuntament de Matadepe·
ra i la Diputació de Barce·
lona tornen a organitzar, de
forma conjunta, una visita de l’Ofici·
na Mòbil d’Informació per atendre,
de forma gratuïta i personalitzada,
les consultes que puguin formular
els usuaris i per oferir assessorament
sobre temes de consum com asse·
gurances, serveis bancaris, serveis a
domicili, serveis turístics, habitatge
o subministraments bàsics.
L’oficina atendrà els usuaris el 26 de
setembre, a la plaça de l’Ajuntament
entre les 10:30 i les 13 hores del mig·
dia.

Presentació de les activitats per a la gent gran
Les activitats, adreçades a les persones empadronades a Matadepera més grans de 60 anys, les duen a terme voluntaris/ies.
Aquest any s’oferiran prop d’una cinquantena d’activitats, que començaran l’1 d’octubre.
El 26 de setembre, el Casal de Cultura acollirà la
presentació de les activitats de la Gent Gran, un programa amb prop d’una cinquantena
d’activitats que duen a terme persones voluntàries del poble i que
s’iniciarà l’1 d’octubre.
Adreçades a persones empadronades a Matadepera de més
grans de 60 anys (però obert a
qualsevol edat sempre i quan hi
hagi places), la majoria de les
activitats es realitzen al Casal de
la Gent Gran. D’entre les activitats que s’ofereixen aquest any
hi ha converses en català, italià,
anglès, francès i alemany, aquarel·la i oli, informàtica, taller de

Una de les exposicions dels tallers i les activitats dutes a terme pel Voluntariat.

costura, mitja i ganxet, ninos de
peluix, decoració floral, galetes
decorades, tallers de cuina, activitats musicals (cant coral, ball en
línia, havaneres, guitarra, solfeig),

©Miquel Badia

mòbils, tablets, informàtica, i tallers fotogràfics, entre d’altres. Pel
que fa a les novetats, destaquen
els tallers de reciclatge d’objectes,
mandales, bridge, piano i consci-

ència sensorial. També hi ha sortides i tallers a les escoles, a banda
de descomptes per a perruqueries
i clíniques dentals.
Les inscripcions per a les activitats es poden fer del 5 al 19 de
setembre a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (Plaça de l’Ajuntament), de dilluns a divendres de
9 a 2, i els dimecres de 4 a 7 de la
tarda. Les places són limitades i
s’adjudicaran per rigorós nombre
d’inscripció. Totes les activitats de
voluntariat són gratuïtes. La falta
d’assistència continuada farà que
es perdi la plaça.
Per a més informació, podeu trucar al 93 787 17 69 o adreçar-vos
al mateix Casal de la Gent Gran.

ES TRACTA D’UNA INICIATIVA PER PREVENIR LES AGRESSIONS SEXISTES EN ESPAIS D’OCI NOCTURN

Campanya contra les agressions sexistes
La campanya, que s’ha impulsat com a resposta a la demanda feta per joves de diverses entitats que participaven a la Festa Ma·
jor, ha comptat amb una formació prèvia.
Les regidories de Joventut i Festes de l’Ajuntament de Matadepera,
juntament amb Vilagatzara, han
impulsat, per primera vegada,
una campanya de prevenció i intervenció en agressions sexistes
en espais d’oci nocturn.
Aquesta iniciativa s’ha dut a terme com a resposta a la demanda
explícita que han fet joves d’algunes de les entitats que participaven a la Festa Major i per la
necessitat d’apostar per accions
per aconseguir espais segurs per
a tothom.
Les principals accions que s’han
dut a terme durant aquesta pri-

mera campanya han estat: una
formació prèvia sobre agressions
sexistes en espais d’oci nocturn,
la distribució de materials diversos (elaborats per joves de Matadepera i per entitats de referència
en l’àmbit de la prevenció i l’oci
nocturn, com són Creación Positiva, Noctàmbul@S, SidaEstudi...), una encartellada al poble i
el Punt Lila, el divendres i dissabte de la Festa Major.
Els lemes utilitzats per a la campanya han estat: Per una Festa Major lliure i respectuosa
#NOÉSNO
#FMMATADEPERA2018 Lliure d’agressions
sexistes.

Política Partits

Nou curs

FEM
REPÚBLICA

Punt Lila Sempre

CIÈNCIA FICCIÓ

Després de les vacances
estivals i la Festa Major
sembla que Matadepera
torna a la normalitat i es prepara per començar un nou curs escolar on la majoria de famílies i
llars tornaran a la normalitat. Des
d’aquest espai de reflexió volem
fer arribar un agraïment sincer a
la comissió de Festa Major i diverses entitats del poble que des de
fa molt de temps estava treballant
en aquesta edició que acabem de
passar.

S’han acabat les vacances i la
festa major.El mes de setembre
és sempre molt semblant, una
mica més del mateix del que ja estem acostumats:preparatius escolars,llars d’infants,
universitat, feina i totes aquelles coses importants que cadascú de nosaltres portem
al cap.
La propera diada tornarem a manifestar-nos. Ha passat un any de quan reivindicàvem el dret a votar i a exercir el dret
a l’autodeterminació. El resultat del referèndum tots el recordem: 2.044.038 catalans, sota unes condicions de repressió
brutals, vàrem votar que volíem ser un
Estat independent en forma de República.
El resultat va ser ratificat al Parlament, on
s’aprovà per majoria la proclamació de la
República Catalana. Davant aquest fet democràtic, l’Estat va respondre amb més
repressió, el govern espanyol aplicà al seu
gust l’article 155 de la constitució espanyola on se’ns suprimeixen el drets, cosa que va
suposar l’empresonament i exili del nostres
polítics legítims. Les eleccions del 21 de desembre confirmen de nou els resultats del
referèndum i la República Catalana torna
a ser majoria al Parlament català. Tenim
govern però continuem tenint preses i presos, tenim exiliats i exiliades, però no tenim
República Catalana efectiva.
Portem molts dies, molts mesos en aquesta situació. El govern espanyol del PP ha
estat substituït per un govern socialista que
ha adoptat formes diferents més amables
i properes, però amb el mateix fons que el
dels seus predecessors.No anem bé.Nosaltres diem: som més que mai, hem arribat
molt amunt, ens falta atacar el cim i ho
aconseguirem,no podem fer cap pas enrere,
el que perdem ara, ens allunya del cim. Per
això ens cal consolidar-nos, organitzar-nos
millor,superar els esculls i atacar el cim en el
moment oportú.
Els empresonats i exiliats són el front de
xoc. Mentre hi hagi presos i exiliats per defensar la democràcia, no podem acceptar
res a canvi, aquest és el nostre nexe d’unitat
amb tots el Republicans. Exigir la llibertat
és un deure, és un deure democràtic. No
podem oblidar que estan empresonats per
haver posat les urnes, hi són per defensar la
democràcia.Tenim a la vista una farsa de
judici amb un tribunal que jutjarà delictes
que els tribunals europeus ja han sentenciat
que no són delictes.Volen fer-nos passar per
l’adreçador,el mateix adreçador que fa 300
anys.Som un poble i com a poble volem ser
sobirà.
El proper onze de setembre és una nova cita
per la conquesta de les llibertats.Anem a la
manifestació.

Aquesta Festa Major ha
començat a fer-se efectiva la moció que va presentar la CUP Matadepera tot
demanant la creació d’un protocol
contra les agressions sexistes a les
festes majors i altres esdeveniments del municipi. Hi exigíem, entre altres coses, que s’elaboressin
materials i es duguessin a terme
campanyes específiques de sensibilització, prevenció i denúncia
de qualsevol mena de violència
masclista durant la Festa Major,
les festes de Sant Sebastià i altres
esdeveniments importants del municipi.

Toca el despertador. Em llevo; surto al carrer. Al primer
que trobo portant un llacet
groc, a la solapa li pregunto: a on és la
República?, em diu, al fons a l’esquerra,
(faltaria més que estigués a la dreta). I
li faig altre pregunta: I la Independència ?; em contesta: més al fons, però a
la dreta.Tan al “fons”?. Si, si . Lo mateix com quant en un restaurant preguntes , a on són els serveis. “Gràcies”.
Em costa trobar. Son difícils de trobar i
això que fa temps les busco.
Camino, veig canvis a la retolació dels
carrers ; els que abans eren carrer Major, Ample, Nou, Migdia, Tramuntana,
Sant Pere, Sant Pau,... ara posa el nom
i cognoms dels polítics presos o exiliats.
Quina feinada per retolar de nou. Però
és lo que toca. Fa uns quants anys, això
va tocar fer-ho a Alemanya i va passar
lo que no havia que passar.
Em trobo un que diu que s’està fent un
referèndum pel ”si o no” a la “Moreneta”, la pinten de groc. Ja no posant
llacets grocs; pel groc, ja hi són les margarides, gira-sols, ginesta i les bústies
de Correus . Que és maco el color groc!,
quant no s’empastifen els carrers i
menys per anunciar “la primavera”.
Les presons ja són buides. “Presos al
carrer”; els de Brians 1, Brians 2, Lledoners, Alcalá Meco....tots fora. Com
ha de ser. Hola República. Hola Independència. “Ja sóc aquí”. Com deia un
dia memorable, el Honorable Sr.Tarradellas.
Ring, ring, ring...Torna a sonar el despertador. Ara sí. Ni República, ni Independència. Em llevo. Quin mal somni.
Qualsevol aparença amb la realitat és
pura coincidència. Ni Hola República,
ni Hola Independència. Tampoc hi ha
la Primavera, estem a les acaballes de
l’estiu.Ve una tardor calenta. Fa mesos
que el Parlament no es reuneix; no fan
res. Fins l´octubre. Quina llàstima!!!. El
cel no és groc; encara és blau. El meu
veí encara m´estima; els meus fills també.
Hi ha Democràcia. Hi ha Justícia. Lo
que no hi ha és obediència per part dels
independentistes; ens volen mal i això,
no. Sigueu demòcrates; obeir les Lleis
és legal. No crispeu l´ambient; deixeu
viure amb pau. Acomodeu el xip a la
realitat europea. Vulgueu estar units
com marca l’Estatut i la Constitució.
Obeir és ser demòcrata. Desobeir és ser
dolent i posa en marxa el xip de la Justícia. Això es perillós. Ni hola república,
ni hola independència. ARA NO TOCA.
Per si això fos poc, ara surt el “pacifista” Sr. Torra, mig President de la meitat del poble català i als seus seguidors
adeptes, els hi recomana...”s´ha d’atacar l´Estat”. Cal rectificar; això sona
molt malament. Volem la Pau, no la
guerra.

El mes de setembre també vindrà
marcat per la celebració de la Diada de Catalunya. Com els darrers
vuit anys, els Onze de Setembre
han tingut una significació molt
important. En el moment actual,
amb exilis i presos, amb el judici
pendent i amb les institucions tan
condicionades per l’amenaça judicial, aquest Onze de Setembre demana una resposta unitària i popular. Que mantingui l’esperit cívic,
pacífic i integrador de tots els Onze
de Setembre, com sempre recordava l’enyorada Muriel Casals. Fins
ara hem tingut unes Diades absolutament pacífiques. Això exigeix
un gran nivell de gestió d’aquesta
complexitat i d’aquest risc de provocació que pot ser inevitable i que
pot introduir un element que ha de
ser evitat sigui com sigui.
Aquest Onze de Setembre hauria
de poder aixoplugar totes aquelles persones demòcrates absolutament consternades i indignades
arran de l’escalada de la repressió
contra l’exigència del dret de decidir. Per això hauria de ser més
multitudinari que mai i com una
gran protesta contra la repressió
de drets fonamentals. La vergonya
de les presons, dels exilis i dels judicis ha creat un context on República va directament relacionada
amb democràcia.
La història catalana ja ens ha
ofert prou episodis èpics on una
república catalana ha estat efímera o simbòlica. Ara el gran repte és
no sacrificar tot el que s’ha guanyat, tot el camí que s’ha recorregut, tots els sacrificis. Tot això ha
de tenir coherència, un sentit i una
altura de mires històrica de gestió
molt complexa i molt exigent.
Bon curs per a tothom !!!

Jordi Cuixart ens diu:
Sèneca a Neró: “EL TEU PODER RADICA EN LA MEVA POR: SI JO JA NO
TINC POR,TU JA NO TENS PODER. I
NOSALTRES JA HEM PREDUT LA
POR”.
FEM REPÚBLICA !!!

Veiem amb satisfacció que alguns
acords, com aquest, s’estan duent
a terme, gràcies -sobretot- a la
iniciativa de joves del poble.
Ho celebrem molt, però voldríem
recordar que encara cal -i amb
urgència- algun altre dels punts
acordats, com ara la inclusió dins
aquest Protocol d’una formació
interna per a l’Administració
Pública i les entitats i agents
implicats, així com eines de prevenció i denúncia de les agressions, i d’acompanyament de les
persones agredides.
Esperem que continuï la bona feina, amb la finalitat que s’aconsegueixi com abans millor establir un
calendari de treball amb la intenció d’arribar a la seva aplicació
abans de les properes festes de
Sant Sebastià, al gener de 2019.
També caldria incloure en aquest
procés totes les regidories, ja que
en aquest moment només hi hem
vist Joventut, Cultura i Festes. On
són Benestar Social, Governació,
Salut, Ensenyament…?

PARTIT POPULAR
DE CATALUNYA

Política Partits

CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR
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ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
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CONVERGÈNCIA I UNIÓ

MÉS TEMES

Com ja és tradicional de cada any, l’Agrupació Coral de Matadepera tancarà, el dia 15 de
setembre a les 17:30 hores i a l’Església Parroquial, el programa d’actes de la Festa Major
2018. I ho farà amb un concert de Cant Coral. L’actuació estarà dirigida per Rosa Ribera i
comptarà també amb la participació de la Coral Santa Rosalia de Torredembarra, dirigida
per Jordi Boltà i Natàlia Casasús. El concert s’inclou en els actes commemoratius de l’enti·
tat que està celebrant el seu 40è aniversari.

TOTS ELS ESPECTACLES TENEN UN PREU DE 5€

Torna la Temporada d’Arts
Escèniques i música
Una de les novetats del segon cicle de la Temporada d’Arts escèniques i
música és la presentació d’un espectacle del Festival TNT, el proper 28 de
setembre, de 17 a 19 hores, a la plaça del Casal de Cultura.

Gaseta de Matadepera Setembre 2018

08

Reportatge

Blanko, el personatge de John man, serà a Matadepera el 28 de setembre a la tarda.

Poemes de la revolta, Llibres per
cremar, Tenors, Jewish Life, portraits of the past; Blanko o Si el
llibre crema, no l’apaguis són alguns dels
espectacles que protagonitzaran el segon
cicle de la Temporada d’Arts Escèniques
i Música, que la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Matadepera organitza entre els mesos d’octubre i desembre. Tots els
espectacles tenen un preu de 5€ i es podran
veure a la sala d’actes del Casal de Cultura.
El segon cicle de la temporada obrirà amb
poesia i música, el 21 de setembre, a les 20h.
Els “Poemes de la revolta catalana” de David Jou arribaran a Matadepera sota la direcció de Maria Miralda, amb ella mateixa,
Rosa Aguado i Anna Massallé com a rapsodes. Els apunts de piano aniran a càrrec de
Joan Grimalt.
El teatre agafarà el relleu el 5 d’octubre, amb
“Llibres per cremar”, d’Amélie Nothomb
per la companyia Pyros. L’obra començarà
a les 20h i compta amb Ramon Vila, Carol
Rovira, Paula Sunyer i Roger Batalla com
a intèrprets, sota la direcció de Blanca Bardagil. La ciutat està assetjada i som al pic de
l’hivern. Al pis del Professor, on es refugien
el seu assistent Daniel i la Marina, estudiant
d’últim any i amant del Daniel, només un
combustible els pot permetre lluitar contra
el fred: els llibres. Però no tothom hi està

©John man

d’acord. A mesura que passen els dies i que
el fred els tenalla, els principis ètics trontollen, es giren les tornes i el triangle format
pels tres personatges s’anirà enterbolint a
causa de la gelosia, els interessos, el poder i
l’instint de supervivència.
El mes d’octubre es tancarà el dia 26 amb
música, amb “Tenors”. Ser tenor és molt
dur. Sempre al límit. Sempre més amunt.
Sempre més fort. Sempre més llarga, la
nota. I en el moment més inesperat, el gall.
Gàrgares, farigola i bufandes a 35 graus a
l’ombra. Passió exacerbada, melodies inoblidables, lirisme excels que desemboca en
la raó de l’existència del tenor: el “pinyol”,
que el pot cobrir de glòria o enfonsar-lo en
la misèria. Reunits, per fi, un cop més, els
Tres Tenors han trobat un forat a les seves
atapeïdes agendes internacionals per acudir a la ineludible cita amb el seu públic.
En aquest concert, a partir de les 20h, ens
oferiran un recull de les més belles i conegudes melodies d’avui i de sempre. Comptarà
amb la direcció de Toni Sans, amb Ezequiel
Casamada, Miquel Cobos, José Luís González (tenors) i Gustavo Llull (piano).
El mes de novembre comptarà amb tres
espectacles, dos dels quals en record de
l’escriptor Manuel de Pedrolo. El dia 9 a
les 20h, concert: Cesk Freixas vincularà la
seves cançons amb la literatura i l’ideari

polític de Pedrolo. L’acompanyarà el seu
inseparable guitarrista, Víctor Nin, i la il·
lustradora Marta Bellvehí.
El diumenge 18, a les 19h, Mazi Duo oferiran el seu projecte “Jewish Life, portraits
of the past”, fusió de la música clàssica i
el klezmer, on ambdós gèneres conviuen
mostrant una música variada però amb
una temàtica comuna com és la història de
la comunitat jueva contemporània.
El 23 de novembre (20h) serà el retorn de la
música i la poesia amb “Si el llibre no crema, no l’apaguis”, en commemoració dels
100 anys del naixement de Manuel de Pedrolo. Es tracta d’una lectura de fragments
que ens guia en un recorregut amable i
proper per la seva prolífica obra i que ens
permetrà descobrir al dramaturg, el narrador i al poeta, alhora la persona compromesa, creativa i intensa. Amb la veu d’Àngels Bassas i Ana Comellas al violoncel.
El cicle finalitzarà el 2 de desembre amb
un doble espectacle de dansa i teatre físic
amb la Companyia Moveo, a partir de les
19h. “Conseqüències” és un treball irònic
i alegre sobre la possibilitat de ser incoherent, arribar tard, estar fora de lloc, i sobre
les conseqüències que en resulten. “¿Dónde estoy cuando soy dos?” és una peça amb
moviment, treball de text, treball d’objectes i música en directe en què la relació,
l’oposició i la connexió entre els elements
d’escena són els ingredients principals.
Entrades
Les entrades es poden adquirir al Casal de
Cultura i el mateix dia de l’espectacle des
d’una hora abans. Cada espectacle té un
preu de 5€. Per la compra d’entrades per
a tres espectacles es regalarà una invitació per un altre espectacle del mateix cicle
Aquesta és una promoció que no es pot
acumular.
Festival TNT
Per primer cop, aquest any Matadepera
s’adhereix al Festival Terrassa Noves Tendències (TNT), un festival que impulsa i
difon la creació contemporània i multidisciplinària i les arts en viu amb propostes
per a tots els públics. En el marc d’aquest
festival, el divendres 28 de setembre de 17 a
19 hores visitarà la plaça del Casal de Cultura en Blanko, el personatge immaculat
que representa John Man i que potser després de passar per les vostres mans guanyarà una mica de color. La participació
és gratuïta.

El Llibre del mes

per Cesc Bosch

He acabat l’estiu en companyia
de Sally Jones, una goril·la amb
qui he viscut tota mena de peripècies durant ben bé un parell
de setmanes del mes d’agost.
He atravessat mars fent d’ajudant de maquinista, he après
a reparar acordions, he conegut un munt de personatges, fins i tot, un
maharajà,... però prefereixo no parlar-ne
massa ni donar detalls ja que les podeu
reviure quan vulgueu de la mà de Viena
Edicions. Sota el títol La mona de l’assassí (El jardí secret de VIENA, 2017), i
malgrat les més de 600 pàgines, s’hi amaga un magnífic llibre d’aventures que us
farà gaudir d’allò més. El mèrit és del suec
Jakob Wegelius (1966) el qual, a més a
més d’escriure el text, ell mateix l’acompanya d’unes il·lustracions extraordinàries.
Ja el 2014, l’editorial Siruela, dins la seva
col·lecció Las Tres Edades, ens avisava del
talent d’aquest home editant el seu llibre
Esperanza.

El Film del mes

per Albert Beorlegui

Aquest setembre es compleixen
vint anys de l’estrena d’una de les
pel·lícules que van redibuixar el
gènere bèl·lic i que, com totes les
que comentem en aquesta secció,
està disponible a la Biblioteca:
Salvar al soldado Ryan, film
lliurament basat en una història real en el
que l’exèrcit del Estats Units decideix rescatar
un jove que està al front al saber que tres dels
seus germans han mort i que la mare rebrà la
tràgica notícia el mateix dia. El que es recorda
de la pel·lícula és el seu portentós inici, 27 dramàtics, angoixants, gairebé dolorosos minuts,
on es reflecteix com mai el desembarcament
de Normandia. Però la pel·lícula té moltes altres virtuts, com la presència de Tom Hanks
com el capità encarregat de la perillosa missió,
la partitura del mestre Williams, o el seu alè
fordià. Guanyadora de 5 Òscars, va suposar
la segona estatueta per Spielberg després de
l’aconseguida cinc anys abans per un altre (potentíssim) drama: La lista de Schindler (1993).

El Disc del mes
per Ivan Caparrós

Agenda d’activitats de Matadepera
DIA

HORA LLOC

Diss 8
Diu 9
Dill 10
Dime 12
Dime 12
Dime 12
Dij 13
Diss 15
Diss 15
Dim 18
Dime 19
Dij 20
Div 21
Diss 22
Diu 23
Dime 26
Dime 26
Dive 28
Dive 28
Diu 30

16.00
19.00
10.00
19.00
19.00
20.30
19.30
07.30
17.30
19.30
09.00
19.00
20.00
10.00
08.00
10.30
19.00
17.00
19.30
18.00

ACTE

+info a www.matadepera.cat
ORGANITZA

+ INFO

Gimnàs municipal
Torneig d’Halterofília de Festa Major
Club Halterofília Matadepera	Pavelló
Òpera als parcs amb obres de Tosti i napolitanes
Diputació de Barcelona	Casal de Cultura
Exposició: “El regne de Catalunya fins al 1714”
Regidoria de Cultura
p.3
Casal de Cultura
Exposició “Junts som invencibles”
Comissió de l’1 d’octubre
p.3
Casal de Cultura
Conferència sobre Enric Prat de la Riba
Regidoria de Cultura
p.3
Casal de Cultura
Conferència del fotògraf Jordi Borràs
Comissió de l’1 d’octubre
p.3
Casal de Cultura
Xerrada: “Què en sabem dels reptes del canvi climàtic?” Matadesphera	Plaça de l’Ajuntament Excursió a Prada amb motiu de l’any Fabra
AIUMA
p.9
Parròquia de Sant Joan Concert de cant coral de Festa Major
Agrupació Coral de Matadepera
p.8
Casal de Cultura
“El documental del mes”: ‘Over the limit’ (2017)
Regidoria de Cultura
p.9
OAC
Últim dia d’inscripcions per a activitats de la gent gran Regidoria de Benestar Social
p.6
Biblio. Àngel Guimerà Club de Lectura. “Bon dia, són les 8!” amb A. Bassas
Biblioteca Àngel Guimerà
p.9
Casal de Cultura
Espectacle: “Poemes de la revolta catalana”
Regidoria de Cultura
p.8
Plaça de les Acàcies
Classe gratuïta de ioga amb Ignasi Vendrell
Sangam Institute
p.9
Pavelló (cantó de la riera) Excursió a la carena de la fosca
Unió Excursionista de Matadepera
p.10
Plaça de l’Ajuntament Oficina Mòbil d’informació al consumidor
Ajuntament / Diputació de BCN
p.6
Casal de Cultura
Presentació de les activitats de la gent gran 2018/19
Regidoria de Benestar Social
p.6
Pl. del Casal de Cultura Festival TNT de creació contemporània
Regidoria de Cultura
p.8
Casal de Cultura
Inauguració exposició de facísmils de Santiago Sierra
Comissió de l’1 d’octubre
p.3
Restaurant El Celler
Celebració dels 50 anys d’El Restaurant El Celler
Restaurant El Celler	REBEU L’AGENDA PER CORREU ELECTRÒNIC INSCRIVINT-VOS A www.matadepera.cat

La barreja d’estils ha estat una
variable habitual en moltes de les
grans obres musicals contemporànies. Un exemple publicat
aquest estiu és Vanished gardens, un treball
fruit d’una aliança deliciosa entre Lucinda
Williams, una de les veus més destacades de
l’americana -el country rock menys acomodat-, i el jazz inconformista del saxofonista i
flautista Charles Lloyd acompanyat de The
Marvels, la seva nova banda que compta amb
talents com Bill Frissell a la guitarra o Greg
Leisz a la pedal-steel. El mític segell Blue Note
s’encarrega d’editar aquest disc que inclou
relectures de temes propis i tanca amb versions de dos clàssics com són ‘Monks’ mood’ de
Thelonious Monk i ‘Angel’ de Jimi Hendrix. En
el trajecte ens trobem un treball detallista, delicat, greu, seductor, passional, elegant i lliure. Un
manifest de jazz adult, assumible per a tots els
públics, que sorgeix d’una solvència contrastada per l’experiència i la qualitat dels artífexs.
La veterania pot ser un grau i aquí queda palès.

La Biblioteca Àngel Guimerà comença un nou club de lectura amb un dels llibres més llegits d’aquests darrers
mesos: “Bon dia, són les vuit!”, d’Antoni Bassas, que comptarà amb la presència del mateix autor. La sessió
tindrà lloc el dijous 20 de setembre a les 19 hores. L’acte serà possible gràcies a la col·laboració de la Institució
de Les Lletres Catalanes. Al llibre “Bon dia, són les vuit!”, Bassas ha narrat l’evolució d’un programa que va
fer història, “El matí de Catalunya Ràdio” que es va emetre entre 1995 i 2008. Es tracta d’un llibre que traspua
periodisme i ràdio, on veiem els professionals que van gestar el programa cada dia i els col·laboradors que el van
elevar a la categoria d’inoblidable, amb episodis que van fer vibrar l’antena cada matí durant més d’una dècada
i que els oients encara recorden amb nostàlgia.

MÉS TEMES

Classe gratuïta de ioga al Parc
de les Acàcies

E

l dissabte, 22 de setembre, a
les 10 del matí, s’oferirà una
sessió de Ioga-Parc al parc
de les Acàcies de Matadepera, que
anirà a càrrec d’Ignasi Vendrell,
psicoterapeuta gestalt, especialis·
ta en teràpia ayurdeva i professor
de ioga/meditació. La sessió serà
gratuïta i està oberta a tothom. Cal
confirmar l’assistència prèviament
al telèfon de contacte: 600549566.
Vendrell imparteix classes de ioga,
tots els dimecres de l’any, al centre
Sangam Institute (ioga, ayurveda i
psicoteràpia), ubicat al c/Montser·
rat, 52 de Matadepera.

Actes de l’ANC Matadepera

El 19 de juliol passat l’ANC
va organitzar el Sopar Groc
en solidaritat amb les per·
sones preses i exiliades i les seves
famílies. La valoració de l’acte per
part de l’entitat és molt positiv, ja
que es van esgotar els 150 tiquets
en uns pocs dies i es van rebre mol·
tes aportacions de fila 0. En total,
es van recaptar 3.150€, que s’han
lliurat a l’Associació Catalana pels
Drets Civils.
L’ANC present a la Festa Major
L’ANC ha estat present durant tota
la Festa Major, amb una parada al
centre del poble, amb material di·
vers i per tal d’expressar la nostra
solidaritat envers els presos polí·
tics i exiliats.
Preparació d’actes per commemo·
rar l’1 d’octubre
Per tal de commemorar el referèn·
dum de l’1 d’octubre de 2017 i la
rotunda victòria del Sí a la Inde·
pendència i a la República, l’ANC
participa activament de la comissió
que s’ha creat per preparar els ac·
tes que tindran lloc a Matadepera.
Per a més informació: Matadepe·
ra@assemblea.cat i @ANC_Mata·
depera (Twitter).

Quins són els límits
Pep Busquet a la
dels esportistes d’elit? Biennal d’Olot
“Over the limit” tracta sobre els límits físics i mentals que
estan disposats a assumir els esportistes d’elit.

Pep Busquet va obrir els actes de la Biennal de fotografia,
que es va celebrar del 27 de juliol al 24 d’agost a Olot.

El proper 18 de setembre es reprèn el cicle “El
Documental del Mes”,
organitzat per la Regidoria de
Cultura. En aquesta sessió es
projectarà “Over the limit”, dirigit per Marta Prus l’any 2017.
La Rita Mamun, amb només 20
anys, és una atleta russa d’elit en
gimnàstica rítmica que ha arribat al moment crucial de la seva
carrera esportiva. Aviat es retira-

L’artista i membre del
Col·lectiu d’Art Pep
Busquet ha estat un dels
artistes convidats a la Biennal de
Fotografia d’Olot, que ha arribat
aquest any a la seva tretzena edició i que es va celebrar del 27 de
juliol al 24 d’agost passat.
Busquet va ser doblement present a la Biennal; per una banda,
va obrir els actes de la mostra
amb un acte poètic, acompanyat
de Marissa Josa i Tomàs Nadeu i,
per l’altra, amb l’exposició de les
seves obres, que portava per títol
“L’ombra és allargada”.
En l’escrit que introduïa l’expo-

Una de les imatges del documental.

©DocsBCN

rà, però el seu objectiu final és
convertir-se en campiona olímpica. Aquesta serà la seva última
oportunitat per fer realitat el seu
gran somni d’aconseguir l’or als
Jocs Olímpics de Brasil. Quin és
el preu que els i les atletes estan disposats a pagar per assolir
l’èxit? A través dels seus entrenaments, veiem les dures relacions
que s’estableixen entre entrenadors i atletes per arribar a l’èxit
i la pressió física i mental a la
qual es veuen sotmeses les atletes
d’elit. Aquest és el retrat d’una
jove atleta que lluita per aconseguir el que ambiciona mentre
ha de complir les expectatives de
l’exigent sistema oficial d’entrenament rus i deixar de banda la
vida personal.
El documental es projectarà a les
19:30 hores a la sala d’actes del
Casal de Cultura, en versió original subtitulada en català i l’entrada és gratuïta.

sició, Busquet apuntava: “quan
parlem d’art no parlem de perfecció, parlem d’incerteses. No
parlem de seguretats, parlem de
dubtes. Parlem d’aquelles finestres que ens permeten veure,
d’aquelles finestres, sense vidres,
on el fora i el dins s’ajunten. Parlem de nosaltres i les nostres contradiccions, dels nostres valors i
negacions. Quan parlem d’art
parlem d’acció, de compromís,
de recerca, de lluita… No parlem
de contemplació. Parlem de creació, de llenguatges, de comunicació. Parlem d’expressió”.

Més temes

L’AIUMA organitza una
nova sortida amb motiu de
l’any Fabra, que en aques·
ta ocasió consistirà en una excur·
sió a Prada i una visita al Museu de
l’Exili, prevista pel 15 de setembre.
L’excursió consistirà en un itinera·
ri guiat pels llocs més emblemàtics
on va estar Pompeu Fabra durant
el seu exili a Prada: es visitaran les
dues tombes de Pompeu Fabra al
cementiri de Prada, el carrer del
Mariscal Jofre, el carrer de l’Hos·
pici, la carretera Nacional, el carrer
dels Marxants on hi ha el domicili
més representatiu de l’exili, la ca·
pella ardent a l’antic Ajuntament
ubicat a la Plaça de la República i,
finalment, la Plaça de la República,
per apreciar també el retaule bar·
roc de l’església de Sant Pere.
La ruta té un cost de 40€ (30€
pels socis de l’AIUMA), que inclou
el transport, els guies (que seran
la Mònica Montserrat i el David
Paloma), dinar i les entrades al
museu. La sortida serà a les 7:30
hores del matí des de la plaça de
l’Ajuntament. I les inscripcions es
poden fer tot trucant al telèfon:
629590348.

BUSQUET VA EXPOSAR “L’OMBRA ÉS ALLARGADA”

Un fragment d’una de les obres que va exposar l’artista local a la Biennal d’Olot.

©P. Busquet

LA FESTA DEL MOST ES CELEBRARÀ DEL 18 AL 21 D’OCTUBRE

Matadepera Comerç organitza la segona
edició de la Festa del Most
L’objectiu de la festa és gaudir de la cultura del vi i fer d’aquesta celebració un referent de prestigi any rere any. El pro·
grama d’actes inclou maridatges de vins, música, excursions i passejades a cavall.
Matadepera Comerç,
amb el suport de l’Ajuntament de Matadepera,
organitza la segona edició de la
“Festa del Most”, que tindrà
lloc del 18 al 21 d’octubre. Es
tracta d’un seguit de convocatòries que pretenen fer homenatge
a la verema, una activitat que va
perdurar des del segle XVII fins
a la primera meitat del segle XX.
D’entre els principals actes que

s’han programat, hi haurà la
presentació de la II edició de la
festa, amb música i un pica-pica, el dia 18, al Bosquet. L’endemà, dia 19, es farà un maridatge de vins, acompanyat d’un
programa de Matadepera Ràdio en directe, a la plaça de Cal
Baldiró. El dissabte, dia 20, es
proposa una excursió a peu amb
la UEM per llocs emblemàtics
del poble, una passejada a cavall

Una de les parades per catar de l’any passat.

©M.B.

per a nens a la plaça de Les Arts,
hi haurà una fira amb un circuit
per tot el poble i també es podrà
fer una trepitjada de raïm a càrrec de Cal Muntada, a la plaça
del Casal de Cultura.
Finalment, el dia 21 es farà una
excursió a cavall amb el Mas
dels Cavalls i, finalment, es farà
un sorteig de premis amb productes diversos dels comerços
associats.

MATADEPERA ÉS UN DELS 10 MUNICIPIS DE LA COMARCA QUE PARTICIPEN EN EL PROJECTE

El projecte Recooperem segueix creixent
Amb el projecte “Recooperem”, centrat en l’aprofitament alimentari a les escoles, s’han pogut lliurar 8.515 ``apats cui·
nats a 725 famílies de tota la comarca.
El Consell Comarcal
i el Consorci per a la
Gestió de Residus del
Vallès Occidental van celebrar
el juny passat una jornada de
formació i agraïment a totes les
persones, entitats, empreses i
escoles que fan possible el projecte “Recooperem” d’aprofitament alimentari a les escoles de
la comarca. A la sessió hi ha va
assistir l’alcaldessa de Matadepera Mireia Solsona i la regidora de Benestar Social Carme
Querol.
Durant la sessió es van donar

Presentació del projecte Recooperem a l’Escola Joan Torredemer .

a conèixer les dades d’impacte del projecte del curs 20172018. En aquest període, s’han
pogut lliurar 8.515 àpats cuinats i s’ha arribat a 725 famí-

©Miquel Badia

lies de tota la comarca. S’han
evitat 3.673 quilos de residus
(matèria orgànica) i per tant,
s’ha aprofitat 3.673 quilos de
menjar. El curs anterior, el

2016-2017 es van lliurar 5.992
àpats i es va arribar a 272 famílies amb dificultats. Amb tot,
es van evitar 2.752 quilos de
residus.
Aquest augment ha estat possible gràcies a l’increment del
número de municipis i escoles participants. Actualment ja
són 29 les escoles participants,
de 10 municipis de la comarca: Matadepera, Barberà del
Vallès, Castellar del Vallès,
Rellinars, Rubí, Sant Llorenç
Savall, Terrassa, Ullastrell, Viladecavalls i Vacarisses.
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Excursió a Prada amb motiu de
l’any Fabra

ES PROJECTARÀ EL 18 DE SETEMBRE

Gaseta de Matadepera Setembre 2018

BREUS

Entre els dies 10 i 16 de juny, el soci del Club BTT, Joan Lluís Forns va participar a la Transpyr
Backroad, una cursa cicloturista que comença a Roses i acaba a Hondarribia. Durant la cursa es
travessen les valls del sud del Pirineu, un total de 1043 quilòmetres i 22.000 metres de desnivell
positiu, distribuïts en 7 dies de ruta. La prova és tan intensa i exigent físicament, com bonica. A
més, amb la primavera plujosa que hem tingut, els paisatges eren especialment verds i es veia aigua
per tot arreu. Forns, que ja havia recorregut la Transpyr en BTT, va explicar que en bicicleta de
carretera va poder gaudir més dels paisatges i no va ser tant exigent com amb la BTT.

MÉS TEMES
VA JUGAR ELS TRES PARTITS DEL FC BARCELONA A AMÈRICA

BREUS

Riqui Puig pren protagonisme

Antonio Gómez, campió de
Catalunya de billar a 3 bandes

El futbolista matadeperenc ha debutat amb el primer equip del Barça i ha realitzat la
gira americana. Tot i que tindrà fitxa del “B”, el seu nom és en boca de tothom.

Riqui Puig (al centre) a la Supercopa d’Espanya.

©Riqui Puig

El nom de Riqui Puig ja sona amb força a
les redaccions de diaris esportius d’arreu del
món. El futbolista matadeperenc ha debutat
aquest estiu amb el primer equip del FC Barcelona
durant la gira americana. Va jugar 75 minuts contra el
Tottenham, la segona part contra la Roma i, també,
la segona part contra el Milan. També va desplaçar-se
amb tot l’equip a Tànger per la final de la Supercopa
d’Espanya, tot i que al final no va entrar en la convo-

catòria, precisament, el dia que celebrava els seus 19
anys, el 13 d’agost. El seu primer partit al Camp Nou
va ser al Trofeu Joan Gàmper, contra el Boca Juniors
argentí.
Per la seva joventut i per la seva qualitat futbolística,
s’ha convertit en la revelació de la pretemporada. Puig,
que al juny va renovar amb el club blaugrana fins al
2021 amb una clàusula de rescissió de 100 milions
d’euros, en principi tindrà aquesta temporada fitxa
amb el Barça “B”, però ja és un dels habituals en els
entrenaments del primer equip, a les ordres d’Ernesto
Valverde.
Ricard Puig Martí va arribar al FC Barcelona l’estiu de
2013, quan encara era cadet, procedent de la Unió de
Futbol Base Jàbac i Terrassa. La passada temporada,
l’última com a juvenil, va debutar a Segona Divisió “B”
amb el Barça “B”, on va jugar tres partits i va anar convocat en un total de set ocasions. Amb el Juvenil “A”
es va proclamar campió de la UEFA Youth League, la
“Champions” de la categoria juvenil.

Més temes

Matadeperencs escollits entre els
esportistes d’alt nivell

Gaseta de Matadepera Setembre 2018
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Jan Margarit, Andrea Garrido, Clara Ycart, Pol Gispert i Xavier Gispert són els es·
portistes matadeperencs d’alt nivell que rebran les ajudes de la Generalitat.

En Jan Margarit és un dels esportistes que han estat escollits.

©Arxiu

Néstor Llobet, nou entrenador
del CD Terrassa Hockey
Ferran Díaz i Ernest Masip l’acompanyaran al capdavant del primer equip masculí del club.
L’anterior entrenador, Juan Manuel Mas, marxa a dirigir un equip xilè.

Néstor Llobet és el nou entrenador del CD Terrassa Hockey.

©Mar Molina

El Club Billar a Primera en tres
competicions
El Club Billar Matadepera partici·
parà aquesta propera temporada en
tres competicions: a Primera nacio·
nal honor a tres bandes (a partir del
15 d’octubre), a Primera del Cam·
pionat de Catalunya a tres bandes
(a partir del 15 de setembre) i a Pri·
mera del Campionat de Catalunya a
quatre modalitats (a partir del 23 de
setembre).

Pere Aurell queda tercer al
Trofeu Kima

RELLEU A LA BANQUETA DEL DEGÀ DE L’HOQUEI

El Club Deportiu Terrassa Hockey ha decidit el relleu en la banqueta del primer equip
masculí. Néstor Llobet serà el nou entrenador de l’equip, que milita a la Divisió d’Honor “A”,
la màxima categoria de l’hoquei herba estatal.
La nova junta directiva de l’entitat ha fet una aposta

De Florència a Roma en BTT

Antonio Gómez, amb el trofeu. ©Club Billar M.

DIVERSOS ESPORTISTES DE MATADEPERA REBRAN LES AJUDES

La Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya ha anunciat els
371 esportistes catalans que seran considerats “d’alt nivell” aquest 2018. Entre ells, hi ha
diversos esportistes de Matadepera. Es tracta d’Andrea Garrido (halterofília), Jan Margarit (curses de
muntanya), i Clara Ycart, Pol Gispert i Xavier Gispert (hoquei herba).
Aquests esportistes, que participen o tenen opcions
de participar en les competicions internacionals de
màxim nivell, comptaran amb serveis i ajudes per
tal de tenir les millors condicions per al seu desenvolupament esportiu.

Nova victòria pel Club
Billar Matadepera. En
aquesta ocasió, el pro·
tagonista va ser Antonio Gómez ,
que es va proclamar, el 23 de juny
passat, campió de Catalunya a la
modalitat de 3 bandes de cinquena
categoria, a la competició que es va
disputar al Club Billar Alba de Ba·
dalona.

per la gent jove i de la casa, el que ha suposat una
revolució en els plantejaments esportius del club.
Al costat de Néstor Llobet, el nou cos tècnic es completa amb Ferran Díaz, com a segon entrenador, i
Ernest Masip, com a cap d’equip.
L’anterior entrenador de l’equip degà, Juan Manuel
Mas, ha marxat a Xile, on dirigirà el Club de Golf
Sport Francés de Santiago, un dels principals clubs
d’hoquei del país americà.
Cal recordar que la nova junta està encapçalada per
Lídia Martí com a presidenta. Entre els objectius
que s’ha proposat la nova junta directiva hi ha el de
dinamitzar la vida social fent que el club torni a ser
el punt de trobada de tots els socis; competir al mes
alt nivell en totes les categories; cercar l’excel·lència
en les escoles formant jugadors i monitors en els valors del club; i aconseguir l’estabilitat financera ampliant la massa social a través de la millora de serveis
i instal·lacions.

tal de Sang- La Cort Fosca- Coll de
Tanca- Font de la Pola- Coll de Tres
Creus- Avenc de Castellsapera- Alzi·
na del Sa·lari.
L’excursió pels socis és gratuïta i
pels qui encara no ho són, de 5 €.
Els No Federats hauran de pagar
4,50 € pel concepte Assegurança
Temporal 24 hores de la FEEC.
Tant un pagament com un altre,
es podran fer al moment de a sor·
tida, tot facilitant nom i cognoms,
número del DNI i telèfon. Per a ins·
cripcions: uem@uem.cato o al 608
096 668.

El corredor matadeperenc
Pere Aurell va quedar ter·
cer classificat al Trofeu
Kima 2018, una prova que té lloc
cada dos anys a Val Masino (Itàlia)
i que ja ha arribat a la 19ª edició.
La cursa es va celebrar el passat 26
d’agost amb un important retard a
causa de les condicions climatolò·
giques.
Amb 6 hores, 20 minuts i 50 se·
gons, Aurell va quedar just des·
prés de Kilian Jornet (que va fer
un temps de 6 hores, 9 minuts i 19
segons) i d’Alexis Sevennec, que va
fer un temps de 6 hores, 11 minuts
i 59 segons.
La prova consta de 52 quilòmetres i
4.200 metres de desnivell i és cone·
guda per la seva gran exigència fí·
sica i tècnica. Hi van participar 300
corredors de 43 països.

Els excursionistes enceten
temporada
La Unió Excursionista en·
ceta una nova temporada
amb una sortida al Parc
de Sant Llorenç, a la Carena de la
Fosca, concretament. Serà el diu·
menge 23 de setembre i el punt de
trobada serà al lloc habitual, al pa·
velló pel cantó de la riera i a les 8 del
matí. En cotxes particulars es farà
el desplaçament fins a l’Alzina del
Sal·lari. La distància a recórrer és
de 10’5 quilòmetres, la dificultat és
mitjana, i el temps a invertir, unes 3
hores i quarts, sense comptar atura·
des. Cal portar esmorzar.
El recorregut serà el següent: Gra·
ons de Mura- Coll de Boix- Hospi·

El mes de maig passat,
un grup de socis del Club
BTT van sortir a pedalar
lluny de les nostres fronteres. El lloc
escollit va ser Itàlia, en concret, de
Florència a Roma per la Via Franci·
gena. Es tracta d’un antic camí de
pelegrinatge que anava de Canter·
bury a Roma i consta de 2.000 kms
que creuen França, Suïssa i Itàlia.
El grup va escollir el tram final, se·
gurament el més mític i bonic.
L’aventura va començar a Florència
i, després de visitar a cop de pedal
la ciutat es van traslladar en tren a
San Miniato, un poble típic de la re·
gió, des d’on van iniciar la ruta. Es·
taven en plena Toscana, una regió
tan bonica com dura de pedalar, un
trencacames autèntic! Constant·
ment estàs pujant i baixant turons,
és molt exigent pedalar-hi i més
amb el terra enfangat i el pes de les
alforges, ja que viatjaven amb auto·
suficiència sense vehicle de reforç.
El temps tampoc ajudava massa, ja
que cada dia tenien tempestes i arri·
baven xops al final de les etapes. El
paisatge i els pobles que van creuar
són excepcionals.
Un cop recorreguda la Toscana i
entren al Lacio i el paisatge es torna
més mediterrani però és igualment
fantàstic. De nou, la pluja i el fang
els acompanyen en el recorregut.
Acquapendente, Bolsena amb el
seu llac, Montefiascone i Viterbo
són alguns del pobles que visiten.
De mica en mica s’acosten a Roma.
El trànsit caòtic de les ciutats italia·
nes els engoiza cada cop que trepit·
gen l’asfalt per les antigues vies ro·
manes plenes d’història i vorejades
de pins centenaris. La brutícia que
no havien vist en tot el recorregut
es fa present a les cunetes, fins que
enllacen amb un carril bici que, du·
rant un bon grapat de quilòmetres i
seguint el riu Tevere, els porta al cor
de la ciutat eterna.
Deixen el riu i s’incorporen a les ri·
uades de gent que van a la Plaça de
Sant Pere al Vaticà. Allí finalitza la
Francigena i de l’aventura.
Van ser 400 kms i quasi 6.000 me·
tres de desnivell positiu creuant
un territori dur, però d’una bellesa
excepcional. Dormen al cor del
Trastevere i al dia següent visiten
els racons més mítics de la ciutat
a cavall de les bicicletes. Tornen
a casa navegant amb el Grimaldi
acompanyats de camioners tatuats,
centenars d’estudiants serbis que
van a Lloret de fi de carrera i una
escola de música italiana que va a
actuar a Barcelona; un viatge mo·
gut i entretingut.

OCI I COMUNICACIÓ

Programació Temporada 2017/2018
DILLUNS

El nou servei, anomenat “ebibliocat.efilm”,
ofereix la possibilitat de visualitzar en línia
més de 2.300 títols d’un catàleg que inclou
pel·lícules, curtmetratges, concerts i documentals
triats per una comissió de bibliotecaris especialistes
de la XBM a partir dels fons distribuïts per Filmin.
Els continguts estan integrats parcialment a la plataforma, en el sentit que es poden trobar pel cercador
d’eBiblio Catalunya i també dins l’apartat “Matèria”
sota l’epígraf “Pel·lícules”, però el préstec i la visualització es fa des de la plataforma “ebibliocat.efilm”
amb un espai personal propi, de manera que l’usuari
s’haurà de validar primer a l’”eBiblio Catalunya” i

DIMARTS

després a “ebibliocat.efilm”, com sempre amb el número de carnet de biblioteca i el PIN.
Cada usuari podrà tenir en préstec dues pel·lícules
simultàniament amb un màxim de 8 títols al mes. El
temps de visualització de cada pel·lícula és de 72 hores i amb la mateixa validació s’hi podrà accedir des
de diferents dispositius.
A la plataforma “eBiblio Catalunya”, a l’apartat de
“Com funciona ebiblio?” hi ha un subapartat amb la
informació d’aquest servei i també dins la mateixa
plataforma “ebibliocat.efilm”. L’adreça d’atenció a
l’usuari és la mateixa que per el préstec de llibres
electrònics: e-biblio.cultura@gencat.cat.

El llibre infantil del mes per Gemma Serra Burguès
Vincent, Gabrielle;
Ernest i Celestina, músics de carrer.
Barcelona: Kalandraka, 2017.
L’Ernest i la Celestina són dos amics que viuen junts. Ell
és un ós mandrós i protector i ella una petita ratolina decidida i molt tossuda. Quan s’adonen que tenen un forat a la
teulada i que aviat arribarà l’hivern, la Celestina insisteix
perquè mirin d’aconseguir els diners que els calen tocant
música al carrer. Ella encoratja l’Ernest a tocar de nou el
violí mentre ella l’acompanya amb la veu.

Arriba la tornada a l’escola i a Matadepera aproximadament 2500
alumnes ompliran les aules de les 4
escoles i 3 llars d’infants del poble. Però què
passa a Mariapfarr?
A Àustria el curs escolar comença la primera setmana de setembre fins a la última setmana de juny. Durant el curs, els nens tenen
vacances per Nadal, Setmana Santa, la Pentacosta i
una setmana tipus “setmana blanca” durant l’hivern.
Com a Catalunya l’escolarització obligatòria comença als 6 anys però l’estructura és molt diferent a la
nostra.
La primària (cursos del 1r al 4rt) s’imparteix a les
Volksschule o Grundsschule, la secundària de primer cicle (cursos del 5è al 8è) a les Hauptsschule
o Mittelsschule i l’ensenyament secundari de segon

EDI... OTESES

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

Aquesta obra forma part d’una col·lecció d’uns trenta
àlbums que van ser publicats als anys vuitanta i noranta. Actualment l’editorial Kalandraka ha tingut l’encert
d’editar-ne de nou alguns títols en castellà i català.
És un àlbum deliciós i carregat de vitalitat. Les il·lustracions són magnífiques i els diàlegs entre els personatges són
exquisits. Una obra imprescindible!

22.00-23.00

Edat orientativa: a partir de 4 anys.
Si teniu ganes de llegir-lo, el podreu trobar a la Biblioteca
Àngel Guimerà.

23.00-00.00

Grüß Mariapfarr
o
t
t

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

cicle, al Gymnasium i escoles pre-professionals on
els alumnes es preparen per a la universitat o bé per
a estudis de formació professional.
Mariapfarr té una escola bressol (Kindergarten amb
alumnes dels 2 als 6 anys) i 2 escoles, la Volksschule
(cursos de 1r a 4rt), que tindrà uns 100 infants, i la
Mittelsschule/Hauptschule (cursos de 5è a 8è), que
hi haurà uns 150 nens/es.

La Hauptschule de Mariapfarr.

			

©Cedida

19.00-20.00
21.00-22.00

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
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
17.00-18.00

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
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

L’e-Biblio ofereix la possibilitat de visualitzar en línia més de 2300 títols d’un
catàleg que inclou pel·lícules, curts, concerts i documentals.

Matadepera Ràdio 107.1 FM
www.matadeperaradio.com
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L’e-Biblio, el nou servei de pel·lí·
cules en línia

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
Baixada de
carricotxes

El nou mossèn
Artur Boardman

Concert Vermut amb
la Banda

Judit Bosch, la Pregonera de Festa Major

Gran Cercavila de
Festa Major

Els jocs a la plaça
de Cal Baldiró

Gaseta de Matadepera Setembre 2018

EL PRÉSTEC ES FA DES DE LA PLATAFORMA EBIBLIOCAT.EFILM

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
Judit Bosch i Muntal
per Míriam Vila

“A la Ralet Ralet hem
construït una gran família”

Gaseta de Matadepera Setembre 2018
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Entrevista

Fa 10 anys, la Judit Bosch va incorporar-se a l’Escola Bressol Municipal Ralet Ralet per començar un nou projecte professional. L’escola i l’equip s’estrenaven. Tot estava per fer
i tot era possible. De mica en mica, es va anar construint el
projecte educatiu que ha convertit la Ralet Ralet en una escola familiar, propera i que pilota sempre sobre el treball de
l’autoestima i l’educació emocional.

La Judit Bosch és la directora de l’Escola Bressol Municipal Ralet Ralet i ha estat la pregonera de la Festa Major.

©Miquel Badia

Currículum
Nascuda el 16 de gener de 1970 a Castellar del Vallès, va arribar a Matadepera quan tot just
tenia un any. Va estudiar Pedagogia amb especialitat terapèutica a la UAB. Després es va
formar com a Mestra d’Educació Infantil i com a Mestra d’Educació Especial a la UAB. Més
tard, va realitzar un Postgrau de Psicomotricitat a la Universitat Blanquerna. Va treballar
durant 15 anys al Col·legi Airina i, des de fa 10 anys és la Directora de l’Escola Bressol
Municipal Ralet Ralet. També va ser pubilla de Matadepera i presentadora de Matadepera
Televisió durant l’etapa en què va ser dirigida per Joan Soley i després també amb en Llibert
Badal.

Què és el primer que et ve al cap quan
penses en aquests primers 10 anys de la
Ralet?
Un canvi important en la meva vida. La Ralet
ha estat un canvi personal i professional per a
mi, sobretot, per l’aprenentatge que he rebut
aquests deu anys, no només dels infants, que
sempre aprens d’ells, sinó també sobre la gestió d’un equip i de les famílies.
Quina escola heu construït en aquests 10
anys?
Jo crec que el que hem construït és una gran
família. Jo ja tendeixo a ser molt familiar
i molt propera i m’agrada que tot allò que
m’envolta acabi sent una gran família. I penso que tothom que ha passat per la Ralet se
sent part d’aquesta família.
Quina creus que és la funció essencial
d’una escola bressol?
Ser molt propera als infants i a les famílies
i donar molta confiança, estima i oportunitats perquè cadascú creixi i es desenvolupi en
funció de les seves necessitats, en el seu dia a
dia. El que marca la diferència és com l’equip
educatiu enfoca aquest aprenentatge amb els
infants.
I quins són els elements que caracteritzen el projecte educatiu que heu fet créixer?
Recordo que els primers anys la programació
i els objectius ens preocupaven molt a totes
les educadores i això generava certa angoixa,
i crec que la clau va ser deixar els papers i
el protocol una mica de banda i centrar-nos
en el que volíem i podíem aportar, tenint en
compte les etapes evolutives dels infants de
0 a 3 anys i respectant el creixement de cadascun d’ells, apostant sempre per un clima
familiar i per l’estima.
Familiaritat, comunicació, estima, confiança amb els infants, foment de l’autoestima i
l’autonomia eren una barreja de conceptes
que teníem molts clars. Entre totes vam unificar el que crèiem que havia de ser el concepte d’escola, d’infant i el que nosaltres volíem
aportar, i el resultat és el que ha acabat sent
la Ralet Ralet, una escola familiar, propera,
amb un equip molt unit, amb molta confian-

ça i basant-nos sempre en el treball en equip.
Al llarg dels deu anys, hem treballat molt el
projecte d’autoestima, de l’educació emocional, que ens ha ajudat molt a mirar els infants
i les seves famílies. Un altre concepte que tenim molt clar és que qualsevol aprenentatge
amb els infants ha de ser vivencial, quotidià,
del seu dia a dia. I donem molta importància
al joc, als contes, a les cançons, a la música i
a la psicomotricitat, per tal que els infants es
puguin expressar amb el seu propi cos.
Aquest curs els contes han tingut un
protagonisme molt especial.
Al complir 10 anys ens feia molta il·lusió celebrar-ho d’una manera especial i, parlant-ho
amb tot l’equip, no se’ns acudia una millor
manera de definir-nos que no fos a través dels
contes. Per això, aquest any el nom de les aules eren noms de contes i el detall que hem
donat a les famílies ha estat un conte molt
especial que es titula La Superbessona!!!. Hem
tingut molta sort amb les persones que hi han
col·laborat.
Què esperes que s’emportin els infants
després de passar per la Ralet Ralet?
Espero que siguin nens segurs, feliços, autònoms, que hagin crescut en escreix amb el
tema de la socialització.
Al Pregó vas recuperar la cita d’Òscar
Wilde: “El millor mitjà per fer que els
nens siguin bons és fer-los feliços”.
Sí. Buscava una cita que tingués relació amb
la importància del nostre dia a dia, de la mirada, de l’escolta, l’empatia, perquè aquesta
actitud afavoreix a tothom. Així és com, des
del meu punt de vista, podem fer nens bons
i feliços.
Què ha representat per a tu ser la pregonera de la Festa Major?
Per mi ha estat tot un honor poder fer el
Pregó de la Festa Major. Em sento matadeperenca al cent per cent. Jo vaig aparèixer al
poble amb poc més d’1 any i m’hi sento molt
integrada. He viscut sempre les festes majors
i la persona que deia el Pregó per mi sempre
era una persona important al poble. És tot un
orgull ser la pregonera!.

es

El tuit del m

MOTS ENCREUATS Nº 246 per Ignasi Pons
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Horitzontals

Verticals

1.Comentaran amb molta mala fe les
mostres d’infidelitat que pateix el marit.
2.Inútil repòs que han de fer els reus que
venen de l’est. Espero que rumiïn una
mica, no del tot. 3.Responen a Maria
Saltim Banqui.Torni a posar en bon estat el que trobem enmig d’un estrep aritmètic. 4.Una noia que no sap donar la
pau. El mamífer rosegador de potes llargues que, en contra del que seria habitual, no sap fer anar una arma. 5.Comença a fer rebaixes. Preposició descrita.
No carda, ni llana ni res. 6.Aquesta dona
ens té una mica d’aversió. Comencem a
plantejar un algoritme. 7.Mitja nespra.
La febre ens la fa repetir. El primer de
tots. Tanca la finestra. 8.Dues que són
una mica desvergonyides. Ens dona l’esquena i es prepara per fer alguna cosa.
9.Unitat de longitud menor que el metre
terriblement àrida. Infusió que podem
trobar en una tasca feminista. 10.Són
útils tot i tenir un disseny simple, poca
cilindrada i baix cost.

1.Tolerant amb el comportament
dels altres. 2.Major o menor, és dels
plantígrads. Ha patit els efectes de
la neu, però tot i mostrar certa deixadesa, va net. 3.Acolliments que no
sempre són entusiastes. Ribot que
no salta. 4.La Nora no vocalitza.
Tres que van juntes per Betlem. Les
té l’adlàter. 5.Instrument que sona
en contra del sentit comú i no para
de sonar. Veiem que les iaies ja estan
molt febles. 6.Fa mitja i li comença
a sortir un mitjó. Pinta de tres pues.
És gore i desfigurat. Fa el tanoca.
7.Embala amb l’ajuda de la Paca.
Cap està desordenat. 8.Ni ara, ni
mai, farà el niu. Suar com un porc
i fer-ho servir. 9.Llargària d’un peça
de roba mal triada. Tres que tenen
dificultats. 10.Aquelles accions que
tot sovint fan els humans.
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