
ÉS NOTÍCIA

Conversa sobre l’exposició col·lec-
tiva d’art

Per tal de complementar la 
nova exposició col·lectiva que 
va inaugurar, el 19 de setembre 

passat, el Col·lectiu d’Art de Matadepe-
ra, va organitzar un acte, en el qual es-
taven convidats a participar els autors 
i autores de les obres i on cadascun 
d’ells explicava la seva obra, el procés 
creatiu que havia seguit, la motivació o 
els sentiments que l’havien dut a realit-
zar-la. La proposta també preveia que el 
públic assistent pogués conversar amb 
els diversos autors/es, fer-los preguntes 
i opinar sobre les obres. Es tracta d’una 
proposta pensada per intercanviar visi-
ons sobre “la incorporació de les lletres 
a l’art”, que ha estat l’eix de creació de 
l’exposició que es pot veure a la sala 
d’actes del Casal de Cultura.

Obertes les inscripcions pel Taller 
d’Art

La Regidoria de Cultura ha 
anunciat l’obertura de les ins-
cripcions pel Taller d’Art, que 

es realitzarà els dimarts i dimecres, al 
Casal de Cultura.
L’activitat està adreçada a criatures de 
5 a 15 anys i les inscripcions es podran 
realitzar fins al 2 d’octubre (inclòs), a 
l’OAC, o bé, mitjançant la seu electrò-
nica (https://www.matadepera.cat/ser-
veis-i-tramits/tramits-i-gestions/).
Degut a les mesures de prevenció i se-
guretat per evitar contagis per la Co-
vid-19, els grups de treball estaran limi-
tats a 5 alumnes, que hauran de fer ús 
de la mascareta durant tota l’activitat.
El curs s’iniciarà el 6 d’octubre pel grup 
de dimarts i el dia 7 d’octubre pel grup 
de dimecres i l’horari serà de 17:30 a 19 
hores.
Per a més informació i consultes, es pot 
contactar amb la Regidoria de Cultura: 
93 730 01 32.

Es presenta una nova senyalitza-
ció a Can Roure

Coincidint amb el primer con-
cert del XXV cicle de Les Tar-
dors Musicals a Les Pedritxes, el 

proper 4 d’octubre, la regidoria de Cul-
tura, conjuntament amb l’Associació de 
Veïns de les Pedritxes presentaran una 
nova senyalització que s’ha instal·lat al 
recinte i que inclou un plànol explicatiu 
sobre l’origen històric de l’Església de 
Can Roure, així com una imatge amb 
la planta de l’edifici i un mapa ubicatiu 
amb la descripció de tots els elements 
que integren el recinte.
La inauguració de la nova senyalitza-
ció es farà un cop finalitzi el concert i 
just abans del petit refrigeri que ofereix 
l’Associació de Veïns de Les Pedritxes a 
les persones assistents.
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Exposició del Col·lectiu d’Art a Matadepera
   ©Miquel Badia

L’Ajuntament de Matadepera va obrir, el 18 de setembre passat i fins al dia 15 de maig de 2021, el 
termini per demanar ajuts de menjador per a l’actual curs escolar 2020/21. L’ajut està destinat a 
l’alumnat empadronat a Matadepera i matriculat en un centre de la comarca del Vallès Occidental 
de segon cicle d’educació infantil (de P3 a P5), primària i ESO (sempre que el centre tingui, natu-
ralment, un servei de menjador). Tota la informació necessària, així com la documentació que cal 
presentar, es pot consultar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (93 787 02 00).

L’Associació de Veïns de 
Les Pedritxes, amb el su-
port de la Regidoria de 

Cultura, organitza dos concerts 
per celebrar la vint-i-cinquena 
edició del cicle Tardors Musi-
cals a Les Pedritxes, dedicada 
enguany a la veïna Sílvia López, 
qui va traspassar el novembre del 
2019. Ambdós actes seran a les 
12 del migdia, als terrenys adja-
cents de l’església de Can Roure 
i el cost de l’entrada és de 5 € per 
cada espectacle.
El Cabaret Berlinès estrenarà 
la programació el 4 d’octubre. 
L’artista Esther S., qui va debu-
tar en l’escena musical barcelo-
nina el 2013, oferirà un repertori 
de cançons en alemany i jid-
disch del període d’entreguerres 
dels anys 20 i 30, a la Repúbli-
ca de Weimar. Els temes parlen 
d’amor, sàtira i política, acom-
panyats de la música d’artistes 
com Kurt Weill, Walter Mehring, 
Peter Kreuder o Friedrich Ho-
llaender, entre d’altres. Durant 
la sessió, es projectaran escenes 
de la pel·lícula “Berlín, simfonia 

d’una ciutat”. Gaby Quesada 
acompanyarà la cantant amb la 
percussió; Sergio Tisch, amb la 
guitarra; Òscar Tinoco, amb el 
contrabaix, i Joan Mayol, amb el 

clarinet.
El segon concert el protagonitza-
rà el quartet Barbershop Metro-
politan Union, un grup format 
a Granollers, l’any 2013, que 

interpretarà versions de The Be-
atles o Billy Joel, així com de pel-
lícules de Disney o els Simpson. 
Humor i música es barregen en 
aquesta formació integrada pel 
tenor Daniel Morales, pel lead 
Martí Doñate, el baix German 
de la Riva i el baríton Joan Mas. 
L’actuació serà el 18 d’octubre, a 
les 12 hores, a l’església de Can 
Roure.
Pel que fa a les mesures de se-
guretat, l’associació veïnal indi-
ca que serà obligatori l’ús de la 
mascareta a partir de 6 anys. El 
públic romandrà assegut en tot 
moment i dividit segons grups 
de convivència estable. La se-
paració entre agrupacions serà 
d’1,5 metres, com a mínim. Hi 
haurà disponibilitat de gels hi-
droalcohòlics per a les persones 
que actuïn, així com per al pú-
blic. Al finalitzar el concert, l’or-
ganització oferirà un petit refri-
geri individualitzat, però en cap 
cas es compartiran aliments. Cal 
fer reserva prèvia d’entrada per 
correu electrònic a: associaciope-
dritxes@gmail.com. 

L’alcalde de Matadepe-
ra, Nil López, va rebre 
el 14 de setembre pas-

sat la visita del nou conseller 
d’Interior, Miquel Sàmper, qui 
va assistir a la presentació del 
nou camió tipus Bomba Rural 
Pesant (BPR), cedit als Bom-
bers Voluntaris de Matadepera, 
gràcies a un conveni signat amb 
la Fundació Patrimoni Natural 
de Matadepera.
L’acte de presentació, que va 
tenir lloc al Parc de Bombers 

Voluntaris de Matadepera, tam-
bé va comptar amb la presència 
d’Andreu Alonso Juan-Muns, 
representant de la Fundació Pa-
trimoni Natural de Matadepe-
ra, juntament amb els membres 
fundadors de la Fundació; el di-
rector general de Prevenció, Ex-
tinció d’Incendis i Salvaments, 
Manel Pardo; la directora de 
l’Institut de Seguretat Públi-
ca de Catalunya, Montserrat 
Royes; el subdirector d’Admi-
nistració i Recursos Humans, 

Joan Navarro; i el cap de la regió 
d’Emergències Metropolitana 
Nord, Eduard Martínez.
El vehicle, de la marca MAN 
(model TGM 18.320 4x4 BB) 
té un cost de 220.000 €; la ma-
joria dels quals han estat apor-
tats pels impulsors de la inicia-
tiva i 50.000 € més han anat a 
càrrec de l’Ajuntament de Ma-
tadepera. Per la seva banda, el 
cos de Bombers de la Generali-
tat de Catalunya ha aportat tot 
l’equipament necessari per a les 
tasques d’extinció d’incendis, 

actuacions d’emergències i sal-
vaments.
Aquest acte també va servir per 
presentar públicament la Fun-
dació Patrimoni Natural de 
Matadepera, constituïda amb 
l’objectiu d’impulsar, fomentar, 
desenvolupar i realitzar totes 
aquelles activitats que contri-
bueixin a millorar la seguretat 
contra riscos naturals, incendis 
i emergències al municipi de 
Matadepera i al Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

EL VEHICLE ÉS UNA CESSIÓ AL PARC DE BOMBERS VOLUNTARIS DE MATADEPERA

Presentació del nou camió de Bombers 
cedit per La Fundació Patrimoni Natural
L’acte, que va tenir lloc el 14 de setembre, va comptar amb la presència del conseller d’Interior, Miquel Sàmper.

L’alcalde de Matadepera, Nil López, acompanyat d’autoritats i representants de La Fundació.
   ©Miquel Badia

Església de Can Roure, on es farà el cicle de concerts de La Tardor Musical a Les Pedritxes.
©Miquel Badia  

ELS ESPECTACLES SERAN EL 4 I 18 D’OCTUBRE, A LES 12 DEL MIGDIA

XXV edició de les Tardors Musicals
El Cabaret Berlinès i el quartet Barbershop són els dos espectacles programats per l’octubre a Can Roure.

El cap de Parc, el conseller, l’alcalde i el regidor de Governació a la presentació del camió.
   ©Miquel Badia


