
Tots a casa. I ara què?

Primer de tot desitjar-vos que totes les persones properes (familiars, companyes i companys, amigues i amics), amb o sense 
coronavirus, 
estigueu bé. Si més no, prou bé com per superar aquest període incert tant pel que fa a la salut com a l’economia.
Dir-vos que els objectius de Matadesphera continuen essent necessaris i estan més vius que mai. En aquest segon cicle hem 
fet i teníem programades una sèrie d’activitats relacionades amb quatre reptes (energia, mobilitat, reciclatge, riera). Des del 
mes de març les activitats previstes, tot i estar alterades, pensem que en algun moment les podrem recuperar i compartir.

El lema “anem per feina” continua viu, no el podem parar.

La crisi (emergència) climàtica tampoc s’ha aturat, i de fet la crisi de salut i econòmica desfermada amb el coronavirus també 
s’ha incorporat a les nostres vides. La ciència ja ho venia advertint, igual que ve advertint sobre la crisi climàtica. Crisis, que si 
no fem res, ens portaran a escenaris presents i futurs gens desitjables. Tot el que està passant ara amb el coronavirus està rela-
cionat amb el canvi global. El canvi climàtic és un component més d’aquest canvi global. Hi ha més lligams dels que sembla. 
El vehicle comú és el comportament i maneres de fer de tots plegats, i que clarament veiem que ens urgeix corregir, local-
ment i global.

Haurem après alguna cosa? Si hem après alguna cosa, no deixa de ser una oportunitat per fer-ho millor. Apro-
�tem-ho!

Aquest és un dels reptes més grans sobre el que ens agradaria treballar i re�exionar per compartir-ho amb vosaltres. Matades-
phera vol contribuir a que Matadepera faci anàlisis correctes sobre aquesta crisi i les que vindran, amb l’ànim de no caure en 
els mateixos errors i, sobretot, encarar objectius de futurs més sostenibles i desitjables.
Fins ara, Matadesphera ha treballat amb diàlegs i feines compartides amb les escoles (Montcau-La Mola, Torredemer, Ginesta 
i l’IES de Matadepera), però també amb el Col•lectiu d’Art, Voluntaris de la gent gran, els comerciants, els mitjans de comuni-
cació del poble, ADF, Bombers, tècnics de l’Ajuntament... i el mateix suport de l’Ajuntament. Estem molt satisfetes i satisfets 
de la resposta i la participació de tothom, però queden reptes i temes pendents que volem continuar treballant. També volem 
mirar endarrere i endavant, per repassar i veure què hem aprés �ns ara, però també com podem continuar aportant re�exions 
que ens ajudin a fer noves propostes i accions. Potser ho farem amb alguns formats diferents o semblants si l’evolució del con-
text actual ho permet.
Volem continuar col•laborant amb els centres educatius, sabent que aquestes setmanes de con�nament estan dedicant tots 
els seus esforços per a salvar el curs, com no pot ser d’una altra manera. En allò que puguem, tenen tot el nostre suport.

La crisi climàtica continua i la crisi pandèmica conviurà amb 
nosaltres ens agradi o no. Per tant, l’hem d’incorporar en el nostre 
procés de canvi. L’emergència climàtica no és independent del 
canvi global, i ara més que mai, queda clar que vivim en un
planeta �nit on tot està connectat.

Cuidem-nos-en. Anem per feina!


