
GERMANDAT DE
SANT SEBASTIÀ



Programa realitzat per la Germandat de Sant Sebastià de Matadepera
Casal de Cultura de Matadepera
C. Pere Aldavert, 4
08230 Matadepera
Tel. 93 730 01 32
germandatmatadepera@gmail.com 
ca-es.facebook.com/germandat.matadepera
 
 
 
Disseny, maquetació i publicitat:
DAP Solutions, SL
info@dap-solutions.com
Tel. 93 700 14 62 
Textos: Germandat de Sant Sebastià
Fotografies: Germandat de Sant Sebastià, Miquel Badia, Narcís Serrat i Toti Garcia



GERMANDAT DE
SANT SEBASTIÀ

PROGRAMA
DE FESTES

GENER2020





5

SALUTACIÓ DE LA JUNTA

Ja hi tornem a ser, ben aviat les festes de Sant Sebastià tornaran a encendre 
l’ànima de Matadepera i a ensenyar-nos la cara més genuïna del nostre poble.

Amb cent vint anys a l’esquena, com qui arrossega sobre les seves espatlles 
una tona de fusta carrer Sant Joan avall, la Germandat de Sant Sebastià de 
Matadepera s’ha anat adaptant als temps que li ha tocat viure, per seguir 
essent protagonista de la nostra història, organitzant de forma ininterrompuda, 
des de 1975, les festes en honor del Sant.

Als primers actes recuperats de les antigues celebracions del Pi, ara ja fa 45 
anys, s’hi ha anat incorporant gran quantitat d’actes i esdeveniments que, 
amb el teló de fons de la vida de pagès i la cooperació entre el veïnat, han anat 
enriquint les festes fins a quedar incorporades a les celebracions i esdevenir 
autentiques tradicions.

Així doncs, ens trobem amb unes Festes de Sant Sebastià que mantenen les 
seves arrels i al mateix temps s’adeqüen als nostres temps, constituint un 
conjunt d’actes molt heterogeni destinat a tots els públics, que incorpora i 
barreja tradició, cultura, litúrgia, esport, gastronomia, art, música i sobretot 
molt fum i molta gresca. Tot plegat gràcies a la iniciativa de molts col·lectius, 
entitats i persones individuals, que han ofert les seves idees i el seu treball en 
favor de la comunitat, fent gala del més pur esperit de la Germandat.
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Amb el pas del temps, es van succeint els personatges de la història del 
nostre poble, de mica en mica anem perdent als més grans, i també ens 
anem fent grans nosaltres, però el jovent puja fort i va prenent la iniciativa 
que li correspon per garantir la continuïtat del nostre compromís. Sempre 
amb el record i l’agraïment als qui ens han precedit, però amb la mirada 
fixada en el futur, per tal de mantenir viva l’ànima de les nostres tradicions 
en una societat a voltes massa volàtil.

No falta gaire perquè ens tornem a trobar, potser al voltant d’un bidó amb 
quatre brases o sota un pi que pesa com un dimoni, qui sap si fent un 
“tastet”, a l’ofici o veient als nanos grimpar el Pi a la plaça de cal Baldiró, de 
fet tant se val allà on ens trobem, perquè, sigui on sigui, es podrà flairar el 
fum de la complicitat d’unes festes inimitables on les matadeperenques i els 
matadeperencs ens retrobem i fem poble.

No deixarem mai d’oferir un agraïment etern a totes les entitats i institucions 
que ens donen suport i sobretot als voluntaris que, amb el seu esforç i 
dedicació, fan que puguem fruir dels quinze dies més intensos de l’any.

També volem tenir un record especial per les persones que, per un motiu o 
l’altre, no poden ser amb nosaltres, fem-los saber que els portem dins nostre 
en cada un dels actes i que els esperem ben aviat.

Així doncs, esteu totes i tots convidats a formar part de la celebració de les 
Festes de Sant Sebastià 2020, no us quedeu a casa, prenem els carrers i 
omplim-los de festa, pau i alegria gaudint dels actes que us presentem en 
aquest programa.
 

FINS A LA PLAÇA!

Guillem Montagut i Marquès 
President de la Germandat de Sant Sebastià 
Matadepera, gener de 2020

GERMANDAT DE
SANT SEBASTIÀ
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SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
El fred i les gelades del mes de Gener, el caliu 
de les llars de foc enceses, els migdies de 
sol radiant i els primers dies de l’any 2020 
en els que encara païm les festes de nadal, 
ens indiquen inequívocament que al poble 
s’acosten les Festes de Sant Sebastià. La 
nostra Festa Major d’hivern ens  depara  uns 
dies intensos, dies on la tradició popular és 
signe d’identitat i on manifestem els trets 
culturals que conformen la història del nostre 
municipi.

És  hora que brolli intensament un dels 
patrimonis més grans que tenim com a 
matadeperencs. L’esperit de poble, de 
pertinença de la cultura tradicional i de les 
arrels rurals, de quan a les nostres masies 
es treballava la terra, de quan els pagesos es 
prestaven ajut mutu, de quan a Sant Llorenç 
del Munt s’aprofitaven els boscos i les vinyes. 
En aquest context nasqué la Germandat de 
Sant Sebastià, i això és el que precisament, 
celebrem cent vint anys després de la seva 
creació.

Hem d’estar molt orgullosos d’aquest 
patrimoni immaterial que tenim, ja que és 
una clara manifestació de la força que pot 
arribar a tenir tot un poble quan s’uneix 
amb un propòsit comú amb activitats com la 
baixada del pi, el gran concurs de grimpaires, 
la mostra gastronòmica dels “tastets”, la 
cercavila, l’ofici solemne, la marxa de torxes, 
les fogueres, les conferències, el tradicional 
ball de l’arbre i del tortell, la fira d’artesans, la 
mostra d’activitats forestals i molts més actes 
que podreu trobar en aquest programa de 
festes. Comencem doncs un intens calendari 
d’esdeveniments a Matadepera carregat 
d’il·lusions i projectes.

Són dies festius, que sempre han tingut un 
to marcadament familiar i popular i que així 
desitgem que segueixin, mantenint aquest 
caràcter cívic, participatiu obert i tolerant, 
on tothom hi és benvingut. Fet que fa de 
les festes de Sant Sebastià un exemple de 
comunió col·lectiva.

Vull manifestar el  més  sincer agraïment als 
membres de la germandat de Sant Sebastià 
i a totes les persones, entitats i empreses 
que col·laboren per tal que aquesta festa 
sigui possible. Sou un equip imparable! 
Es fa palès que darrere de tota aquesta 
brillant organització hi sumeu molta feina, 
moltes hores d’esforç, molta dedicació i 
essencialment moltes ganes de què tothom 
s’ho passi bé.

Finalment, en nom propi i en el de tot el 
consistori,  vull demanar-vos que visqueu 
intensament aquests dies de festa però 
també desitjar-vos que gaudiu amb els 
vostres familiars i amics d’aquests dies tan 
especials per a la nostra vila.

Ens veiem sota el pi! Tots junts farem que 
arribi fins a la plaça!

Cordialment, 

Nil López 
Alcalde de Matadepera



www.lasseguradora.com
937 36 50 60

i proximitat

Sense copagaments  
i cobertura dental inclosa

FINS AL 31 DE DESEMBRE

La nostra assegurança de salut 

*Quota mitjana per assegurat per a una família de 5 assegurats, formada per una 
  parella de 39 anys i 3 fills de 10, 9 i 7 anys.
Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social. Inscrita al R.M.S.V.C amb el número 0017, NIF 
V08413460  Inscrita al Reg. Merc. de Barcelona foli 24, volum 22869, full B-43903. 

Granja: C. Sant Joan, 67
Pastisseria: C. Sant Joan, 71
Tel. 93 730 04 81 • Matadepera

Saint - Honoré
Pastisseria

Granja

Vine a comprar durant les 
festes, el nostre tortell 
artesà de Sant Sebastià

i aquest any...

Bona Festa de Sant Sebastià!

RESER
VA’L

ARA!

TAMBÉ PER CELÍACS!

Materiales Impermeabilizantes
Impermeabilización de Cubiertas y Terrazas

C. del Golf, 7 • 08230 Matadepera
Móvil 655 441 737

C/Sant Isidre nº27 · Matadepera · 93 787 05 64

Dilluns tancat.
No tanquem als migdies.

C. Sant Joan, 63 • Matadepera • 93 787 14 61
www.calmadu.cat
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DURANT TOTES LES FESTES

CONCURS D’INSTAGRAM
Els habituals usuaris d’aquesta xarxa social d’intercanvi d’imatges 
podran competir en fer la millor foto de les festes. La temàtica és lliure 
però ha d’estar relacionada amb les festes de sant Sebastià 2020 i 
etiquetades amb #FestesStSebastià20. Han de ser inèdites i del 
propi autor. La millor imatge (no la que tingui més “m’agrada”) serà 
l’escollida per un jurat especialitzat format per membres del col·lectiu 
MEM Fotografia que publicarà les bases del concurs al mateix 
Instagram i farà les mencions diàries de les fotos que es pengin.
El premi serà un curs d’iniciació a la fotografia.

DIMECRES 26 DE DESEMBRE, DIA DE SANT ESTEVE 

TROBADA I ESMORZAR PER ANAR A TRIAR EL PI DE SANT SEBASTIÀ
A les 9 del matí 
Davant de la Granja Tastets de Saint Honoré
Com ja és tradicional en el dia de Sant Esteve, participa en la trobada on anem a triar el millor pi 
per les millors festes. Totes les valoracions són importants i caldrà consensuar moltes opinions i 
valorar tots els aspectes; que tingui bon accés, que sigui recte, que sigui llarg, no massa prim...

25, 26, 28 I 29 DE DESEMBRE

PASTORETS DE MATADEPERA
25 i 26 de desembre a les 7 de la tarda, i 28 i 29 de desembre a les 6 de la tarda
Al Pavelló 1r d’Octubre
Una tradició recuperada després de molts anys de no fer-se. Una obra de Folch i Torres a càrrec 
d’Amics del Teatre.

ACTES PREVIS A L’INICI DE LES FESTES

#FestesStSebastià20

Foto: Toti Garcia
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ACTES PREVIS A L’INICI DE LES FESTES

Dijous 9 DE GENER

OFRENA D’UN PI A LA NOSTRA PARRÒQUIA
A 2/4 de 8 del vespre
A l’Església Parroquial de Sant Joan
Els socis de la germandat i tots aquells que s’hi vulguin afegir, col·locaran un pi fins a l’altar 
de la nostra església. Aquesta ofrena es fa amb la voluntat de comunió dels màxims exponents 
de la festa; el Sant i el Pi. D’aquesta manera es vol reconèixer la protecció que ens ofereix 
Sant Sebastià durant tot l’any. Mossèn Joan Artur Boardman, a qui aprofitem per agrair la seva 
generositat, beneirà el pi, que romandrà en el lloc més destacat durant tots els actes.
Al final d’aquest acte,l’organista i home d’església, Vicenç Grané interpretarà la “Melodia del Pi”. 
Convidem especialment a participar a l’acte, tots aquells matadeperencs que es diuen Sebastià.

ASSAIG OBERT DE LA BANDA DE MATADEPERA
A les 8 del vespre
Al Casal de Cultura 
Els components de la Banda de Matadepera conviden a aquells músics d’arreu que vulguin tocar 
a la Baixada del Pi, a venir a l’assaig i participar de la festa musicalment.

Foto: Miquel Badia
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PROGRAMA Divendres 10 de gener

XOCOLATADA INFANTIL
A 6 de la tarda
A la Plaça de l’Ajuntament
Comencem les festes amb una tarda dedicada als més menuts. La Xarxa ofereix una xocolatada 
per agafar forces fins al vespre.

Organitza: La Xarxa

PI DELS NENS
A les 7 de la tarda
Davant del Parc de Bombers
El futur de les festes està assegurat.
Les noves fornades de portadors i grimpaires podran portar el seu propi pi fins a la plaça i a 
continuació gaudir de la plantada.
Ens acompanyarà la música i tota l’energia de La Colla del Bitxo del Torrent Mitger.
Comptarem també amb la presència de La Banda de Matadepera que interpretarà la Melodia 
de la baixada del pi.

PLANTADA DEL PI DELS NENS
A continuació, en arribar el pi a la plaça
Els adults plantaran a mà el pi perquè pugui ser grimpat l’endemà.

Foto: Miquel Badia
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PROGRAMA Divendres 10 de gener

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE LES OBRES DEL COL·LECTIU D’ART
A les 7 de la tarda
A la sala d’actes del Casal de Cultura
Els nostres artistes locals respondran al repte que cada any els plantegem i ens oferiran cadascú 
la seva particular interpretació de la realitat, amb diferents tècniques artístiques i sobre un tema 
comú; la línia.
“Des de l’art i amb una actitud de recerca, compartim les nostres inquietuds vitals, aprofundint 
en els nostres llenguatges més personals...”

Organitza: Matadepera Col·lectiu d’Art

Foto: Miquel Badia



937 301 794
619 455 645
Sant Joan, 80
08230 Matadepera
mincentredental.cat
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PROGRAMA Divendres 10 de gener

“5È TORNEIG DE 
SANTBESTIAR” D’HOQUEI 
SALA
A partir de les 8 del vespre i 
fins a les 2 de la matinada
Al Pavelló 1r d’Octubre
Torneig per a senyores i senyors. 
Inscriu el teu equip al 5è Torneig de 
Hockey organitzat pel Matadepera88.

La inscripció de 20 € per persona, 
inclou:
-Xips i beguda
-Sopar (entrepà de botifarra i beguda)
-Ressopó de pernil i pa amb tomàquet
I la possibilitat de guanyar un pernil 
amb el teu equip!

Els equips participants seran 
convidats per l’organització, però si 
hi esteu interessats, podeu enviar un 
correu a info@m88h.com

CORREFOC I MARXA DE TORXES
A 2/4 de 9 del vespre, un cop plantat el pi dels nens
Sortida des de la Plaça de Cal Baldiró, i passant pels carrers: Pratginestós, 
Ramon Mias, Sant Joan, Sant Llorenç, plaça Sant Jordi, d’Enric Genescà i 
fins al Pavelló 1r d’Octubre
Primer gran esclat de festes al carrer amb torxes, fogueres i timbals per encetar els dies més 
intensos i emotius de l’any. Com ja és tradicional estarem acompanyats per la tabalada dels 
diables i la pirotècnia dels nostres amics de La Colla del Bitxo del Torrent Mitger.
Disposarem de torxes per qui en vulgui comprar (1 €). Aconsellem vestimenta de cotó i barret.

Foto: Miquel Badia Foto: Toti Garcia



ENCESA DE LES MONUMENTALS FOGUERES
A continuació
A dins la riera de Les Arenes
Com a culminació de la Marxa de Torxes, encesa de monumentals fogueres per tal de donar 
protagonisme al foc, un dels elements essencials de les festes.
Gaudirem de les gegantines fogueres il·luminant la foscor.

SOPAR DE LES FOGUERES
A partir de les 9 del vespre
A la carpa gegant, davant del Pavelló 1r d’Octubre
Aquest any tornarem a muntar la carpa gegant, on diverses entitats i escoles del nostre poble 
disposaran de parades on podrem seure i sopar entre amics i família.
Col·laboren: Escola Ginesta, Escola Torredemer i Escola Montcau la Mola.
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PROGRAMA Divendres 10 de gener

Foto: Toti Garcia

Foto: Miquel Badia
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PROGRAMA Divendres 10 de gener
Dissabte 11 de gener

DIVENDRES 10 DE GENER

CONCERT DE THE SAPPY’S
A partir de les 11 de la nit
A l’escenari muntat dins la mateixa 
carpa
A continuació podrem gaudir d’un dels grups 
vallesans amb més projecció que ens oferiran 
les seves exitoses versions i temes propis.
Hi haurà servei de bar, dins la carpa i al Pavelló. 

DISSABTE 11 DE GENER

REPIC GENERAL DE CAMPANES
A quarts de 9 del matí
A l’Església Parroquial 
de Sant Joan
Ens despertarem amb el 
tradicional toc de campanes que 
ens anuncia l’inici de les festes 
i crida a tothom a participar-hi.
La Banda de Matadepera 
tornarà a acompanyar el repic 
interpretant algunes peces...
des de dalt del campanar!

CONCURS DE GOLF DE SANT SEBASTIÀ
A les 9 del matí
Al camp de golf municipal de Matadepera, a Can Vinyers
Tot un clàssic d’aquestes dates. La regidoria d’Esports ens proposa un any més el concurs de 
Golf de Sant Sebastià i que s’allargarà durant tot el cap de setmana.
Modalitat STABLEFORD INDIVIDUAL.

Organitza: Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Matadepera



espais d’il·luminació
Fra. Bonaventura Gran, 11 • Terrassa • Tel. 93 780 75 29

ESPECIALITZATS EN TURISMES i 4X4
Sempre al seu servei

Servei a domicili
Veterinari · Alimentació · Perruqueria

100%
Serveis integrals

per a
LA TEVA

MASCOTA

des de 1996
A MATADEPERA

Perruqueria  Accessoris  Alimentació  Cangurs

www.tecacan.cat

Telf. Veterinària 
Míriam Nieto
Col. 2529 
  635 683 884
miriam@tecacan.cat

Ctra. Terrassa 5, 08230 MATADEPERA 

  93 787 13 95 · 663 486 526

Ctra. de Terrassa a Talamanca Km.3 

(DINS GARDEN ARGEMÍ) TERRASSA 

  93 730 04 39 · 663 486 526

Tot a casa,
confiança, 
comoditat

i tranquil·litat
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FIRA DE SANT SEBASTIÀ
De 2/4 de 10 del matí i fins a les 3 de la tarda 
Pels carrers i places del centre: Plaça de Cal Baldiró, carretera de Terrassa, 
carrer Pere Aldavert i carrer Sant Joan, des de la Plaça de la Germandat i 
fins al carrer de cal Beltrà
Els carrers més cèntrics del poble es convertiran en un aparador ple de parades amb una gran 
varietat de productes  artesanals; tota classe d’embotits, formatges de tot arreu, fruits secs, 
conserves, herbes remeieres, bolets, ous, fruita, verdura i productes frescos, oli, mel, xocolata, 
llaminadures, pa, coques i dolços, olives, cava, cerveses artesanes, licors i vins.
No us perdeu l’ambient de l’únic mercat artesà de tot l’any.
Com ja és costum, hi haurà també demostració de diferents oficis artesans, per ensenyar als 
més menuts l’origen de molts oficis.
Enguany tornarem a tenir la participació de diverses empreses de sectors relacionats amb les 
feines a l’aire lliure així com tots aquells emprenedors del nostre poble que viuen i treballen en 
l’entorn rural.
Animem a tots els comerciants a col·laborar-hi amb una parada davant del seu establiment.

PROGRAMA Disabte 11 de gener

Foto: Miquel Badia

Foto: Miquel Badia

Foto: Miquel Badia



NOVA PROMOCIÓ DE
CASES A L’ÈPIC

NOVA PROMOCIÓ DE
3 CASES A CAN PRAT

93 780 67 99
C. Volta, 26 • 08224 Terrassa
urbegrup@urbegrup.com
www.urbegrup.es
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PROGRAMA Dissabte 11 de gener

GRIMPADA DEL PI DELS NENS
A les 10 del matí i fins a les 2 del migdia. (Inscripcions de 9 a 12)
A la Plaça de Cal Baldiró
Des de la Comissió de festes volem seguir destacant aquest concurs que de ben segur ajuda a 
forjar els millors grimpaires per als anys vinents. La canalla fins a deu anys tenen aquí la seva 
gran cita anual. Com és costum només els deu millors classificats podran repetir grimpant 
la setmana següent el pi gran. Vine a desafiar el pi i a lluitar contra el cronòmetre! Hi haurà 
pernil per el grimpaire més ràpid.
Els menuts estaran encordats i assegurats per experts grimpaires i alpinistes matadeperencs.
Cal recordar a tots els pares i mares de la mainada que caldrà omplir el full d’inscripció amb les 
dades del responsable que ho autoritza. Per tal d’agilitzar la jornada i perquè es pugui grimpar el 
nombre màxim de canalla, caldrà estar atent quan se’l cridi. L’ordre de pujada serà per estricte 
ordre d’inscripció.
L’entrega de premis es farà a la cloenda de l’acte, a les dues del migdia.

Foto: Miquel Badia
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PROGRAMA Dissabte 11 de gener

JORNADA SOLIDÀRIA DE BOMBERS
De les 10 del matí i fins a les 2 del migdia
Al Casal de Cultura i davant de l’Església
Durant tot el matí els bombers mostraran la seva faceta més solidària en tres aspectes:
-Punt fix de venda del Calendari Solidari dels Bombers amb Causa, a benefici íntegre de la 
Fundació de Sant Joan de Déu on es treballa per tractar i investigar les malalties infantils.
-Campanya del Banc de Sang i Teixits. Els Bombers col·laboren, amb tota la implicació, en la 
jornada de donació de sang al nostre municipi. Demostra la teva valentia!
-Presentació de la nova Fundació Patrimoni Natural de Matadepera en defensa del Medi 
Ambient, participada per la iniciativa privada, per Bombers de Matadepera, ADF Matadepera, 
Grup d’Intervenció ADF Matadepera i per l’Ajuntament de Matadepera.

Matadepera
Fira de Sant Sebastià
Casal de Cultura (Pere Aldavert, 4)
Dissabte 11 de gener
De 10 a 14 h
Els Bombers t’acompanyen 
a donar sang

Foto: Miquel Badia
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PROGRAMA Dissabte 11 de gener

CONCURS DE PETANCA I ACTIVITATS D’INICIACIÓ
A les 10 del matí
A les pistes del “bosquet” al costat del Casal de la Gent Gran
Gràcies al compromís de Josep Busqueta Segura, un any més podrem gaudir del torneig de 
petanca, un esport molt arrelat a Matadepera.

Organitza:

DEMOSTRACIÓ I TAST D’ALLIOLI
A les 12 del migdia
A la Plaça de Cal Baldiró
Diferents experts del poble en fer allioli ens mostraran, després d’una bona estona amb la mà 
de morter, com en donar-li la volta, no en cau ni una gota.

ARROSSADA I COMPETICIÓ D’ARROSSOS
A les 2 del migdia
A la Plaça de Cal Baldiró i carrer Dels Pratginestós
Just acabat de grimpar el pi per als més menuts ja podeu agafar lloc per dinar a la plaça un 
espectacular arròs acabat de fer. Diferents equips de cuiners i cuineres del poble ens oferiran 
les seves millors receptes pels paladars més refinats. Es podrà comprar el tiquet i escollir quin 
tipus d’arròs degustar.
Hi haurà un jurat especialitzat que avaluarà els diferents aspectes de cada colla de paellers. 
Com sempre allargarem la sobretaula amb tertúlies i cafès.
(Servei de bar en els diferents establiments propers)
Havent dinat es tallarà i es retirarà el pi dels nens per deixar la plaça llesta per l’arribada a la 
nit del pi.

Foto: Miquel Badia



CANYA 
GRATUÏTA 

per a la 
baixada del 

pi

Obrim de dilluns a dijous de 6.30 a 21 h,
divendres de 6.30 a 23 h i dissabtes de 7 a 14 h.

C. Sant Joan, 88 (Galeries) • Matadepera

Tel. 93 787 19 61 / 696 622 183

Menú
casolà

cafè inclòs
9,50€

Aprofita el nostre
“Entrepà del dia”

2,5€
I divendres

“L’especial ibèric”

... i tasta les millors
patates braves de

Matadepera

3,5€ Els divendres,
vine a degustar

les nostres
TAPES CASOLANES

Fins a les 23 h

ADMÓN. LOTERÍAS Nº 1
La primera de Matadepera

Sant  Joan, 94
93 730 05 96

C. Sant Joan, 20
08230 Matadepera
667 657 311

sansofd.com
C/ dels Pratginestós, 1-3 Loc. B-1 • 08230 Matadepera
Tel. 937 302 136 • croquismatadepera@gmail.com f

Instal·lacions i Reparacions d’Electricitat, Aigua, 
Gas, Calefacció, Climatització i Telecomunicacions

Sant Quirze, 4 local
Tel. 93 787 02 60
08230 Matadepera
i.porcar@cecot.es

C. Sant Isidre, 15
08230 Matadepera

Roba col·legial - Corseteria - Samarretes
T. 93 787 08 61

M. 605 279 136
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TROBADA PER BAIXAR EL PI I SOPAR AL BOSC 
A 2/4 de 8 del vespre
Al bosc de la Pedrera de l’Angelet (al final del Carrer Gaietà Vallès, a Can 
Prat)
Sopar de germanor al voltant del foc, encès amb les branques del pi. 
És un dels moments més esperats de l’any, coure la carn, sopar al bosc, retrobar-se amb els 
amics tot agafant forces per baixar el pi fins a la plaça. Trobarem els focs encesos i el caliu 
necessari per no passar fred.
Es prega a tothom que tingui especial cura de deixar l’espai natural net de deixalles.

Agraïments: ADF de Terrassa, ADF de Matadepera i Bombers Voluntaris de Matadepera

BAIXADA DEL PI
A les 10 de la nit, avisats per tres petards
Al bosc de la Pedrera de l’Angelet (al final del Carrer Gaietà Vallès, a Can 
Prat)
Avisats pel soroll de tres petards, iniciarà el repte de treballar amb equip i entre tots baixar el pi 
a les espatlles i arribar a la plaça. Any rere any la tasca de baixar el pi és feta pels més valents i 
valentes i actualment ja està totalment integrat el rol de les dones en portar el pi.

Foto: Miquel Badia

Foto: Miquel Badia



C. Sant Quirze / C. Montserrat
08230 Matadepera
Tel. 93 730 05 14

matadeperamotor@autotallerfont.com

664 361 937 

BONES
FESTES

DE SANT
SEBASTIÀ

Mercat de St. Pere
Pl. del Triomf, s/n
Tel. 93 735 78 93

Centre Comercial Talló
C. Colom, 95
Tel. 93 784 83 34

Rambla Francesc Macià, 45
Tel. 93 787 56 49

Centre Comercial Carrefour
C. Cervantes, 89-91
Tel. 93 733 35 00

Rambla d'Ègara,127
Tel. 93 788 68 15

C. Bosch i Gimpera, 57
Tel. 93 731 66 00

Mercat de la Independència, parades 318-324 i 388-394
Tel. 93 780 12 76

Casa Ametller
C. Salvador Busquets, 1

C. Bosch i Gimpera, 57 • 08223 Terrassa • Barcelona
Tel. 93 731 66 00 • Fax 93 785 49 92

ramoncortadellas@torrentspadros.es
www.torrentspadros.com

A Terrassa

C. Sant Joan, 59
Tel. 93 787 18 42

A Matadepera

Casa Ametller
C. Itàlia, 10

Al Masnou

Rambla Poble Nou, 124
Poble Nou

A Barcelona

Pl. Alfons Sala, 8
08230 Matadepera
Tel. 93 787 16 62
elsrouresdematadapera@hotmail.com

Aliments naturals
d’elaboració artesana

Iogurts, formatges, 
mató...

C. Font Vella, 24 • Terrassa 
93 783 11 14 

Restaurant 787matadepera
C. de Sant Llorenç, 91

Matadepera

93 787 02 37 642 595 272
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El pi el baixarem pels següents carrers: Gaietà Vallès, Sant Miquel, Jaume Español, Plaça 
Sant Jordi, Sant Llorenç, Sant Joan, Ctra. de Terrassa, Sant Isidre i Plaça de Cal Baldiró. Per 
evitar danys als cotxes i motos es prega que no es deixin aparcats en els carrers del recorregut.
Un any més comptarem amb la generositat de la gent de La Granja, el Toni i la Mónica, que 
obsequiaran als portadors del pi amb cervesa (fins a acabar existències).
I com és tradició també, la Banda de Matadepera acompanyada dels Grallers de Matadepera 
ens oferiran la “Melodia del pi” himne musical creat especialment pel mestre Sergi Cuenca per 
corejar l’arribada del pi a la plaça. Música, efectes de llum, malabars de foc, pirotècnia i moltes 
emocions per fer de la baixada del pi la festa més singular i completa.

Agraïments: La colla del pi, Banda de Matadepera i Grallers de Matadepera

Foto: Miquel Badia

Foto: Miquel Badia
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CONTINUA LA FESTA
Un cop descarregat el pi
A la Plaça de Cal Baldiró i entorns
La festa continuarà a la Plaça, on el DJ Jordi Gavarró punxarà fins a la matinada.
Hi haurà servei de bar en els diferents establiments propers i paradeta de menjar calent a 
la Plaça de la Germandat.
Aquest any també comptarem amb la presència del Punt Lila per la prevenció i assessorament davant de conductes 
sexistes.

PROGRAMA Dissabte 11 de gener

Foto: Miquel Badia

Foto: Miquel Badia
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PELAR EL PI
A les 8 del matí
A la Plaça de Cal Baldiró
De bon matí i tal com ens han ensenyat any rere any el  Pauet, el Vicenç, el Quimet..., les 
persones més expertes en l’ús de la destral catalana, trauran l’escorça al pi. El deixaran a punt 
per ser plantat i per poder ser grimpat amb les millors condicions.

ANEM A FER UN TOMB
A les 9 del matí
Sortida de la Plaça de Cal Baldiró. Després de veure pelar el pi
Amb aquesta caminada el cercador d’històries i rutes Narcís Serrat i els seus col·laboradors 
ens ajudaran, un cop més, a conèixer el nostre entorn. Tindrem coques, xocolata i vi dolç per 
esmorzar.

Organitza: Anem a fer un tomb

Foto: Narcís Serrat

Foto: Miquel Badia



C. Sant Sebastià, 204 1r
08223 Terrassa

Tel. 93 730 08 61
fontbuildings@fontbuildings.com

www.fontbuildings.com
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C/ Sant Gaietà, 52 (Terrassa) 
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C. Josep Porcar, 39 • Matadepera
T. 937 870 357

www.safont.cat

617 600 400
937 300 470
C. Montserrat, 33
08230 Matadepera
jardinstoti@gmail.com
www.jardinstotigarcia.cat

Enviament de torrons a l’estranger
Lots per a empreses i particulars
C. Cremat, 5 • Terrassa • 93 788 57 88 • www.elxixonencs.com

TORRONS ARTESANS DES DE 1895

Bones 
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Sebastià!
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PLANTADA DEL PI A MÀ
A les 12 del migdia
A la Plaça de Cal Baldiró
Seguint amb la tradició de respondre a la voluntat de 
recuperar les tradicions dels nostres predecessors, 
intentant evitar que es perdin balls, jocs populars, 
reptes esportius, cercaviles, rituals, celebracions, 
feines, maneres de fer, menjars... assumirem un any 
més amb decisió i seny el repte de plantar el pi a mà 
amb ajuda de cordes i ternals.
D’aquesta manera es pretén preservar simbòlicament 
la memòria del nostre passat lligat a les feines del 
bosc i del camp, mantenint viva i intacta una de les 
nostres tradicions més antigues i singulars.

Organitza: La colla del pi

EXHIBICIÓ DE FEINES FORESTALS “SANT BÈSTIA”
A les 4 de la tarda
Davant de l’Escola de Música
No us perdeu aquesta rústica demostració de tècniques, força i destresa en la gestió de la fusta.
Diferents grups competiran per demostrar la seva habilitat en les diverses feines de creació i 
manipulació de la llenya; tallar, estellar, apilar...
Podeu consultar les normes de participació en el Facebook de la Germandat.

Organitza: La colla del pi i ADF Matadepera

PROGRAMA Diumenge 12 de gener

Foto: Miquel Badia

Foto: Miquel Badia
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DIUMENGE 12 DE GENER

OBERTURA A TOTHOM DE LA GRAN MOSTRA 
GASTRONÒMICA “TASTETS”
A les 7 de la tarda
Al Pavelló 1r d’Octubre
Un dels actes que supera de llarg més de quatre dècades 
d’èxit. Els “tastets” és la mostra  gastronòmica  on les 
diferents colles, organitzades per carrers o entitats del 
poble, ofereixen les seves receptes més secretes.
Un dels esdeveniments més genuïns, espontanis, 
populars i de massiva implicació i participació del poble. 
L’acte serà presentat i amenitzat per Antònia Genescà.

Organitza: Les colles dels tastets 

DILLUNS 13 DE GENER

PROJECCIÓ AUDIOVISUAL DE MUNTANYA. XERRADA COL·LOQUI
A les 8 del vespre
A la sala d’actes del Casal de Cultura
Aquest any comptarem amb la presència del destacat muntanyenc i atleta 
mataperenc Genís Zapater “Niso” que ens presentarà el seu projecte Chaining Dream Peaks que 
narra l’ascensió dels quatre gegants dels Alps de forma consecutiva.
El documental mostra el repte d’encadenar el Mont Blanc, el  Grand  Paradiso, el  Cervino  i 
el  Monte  Rosa a través del protagonista del documental, Genís  Zapater. Aquest corredor de 
muntanya i alpinista, juntament amb un equip de rodatge format pels muntanyencs Adrià 
Martínez i Pau Betriu, es planteja realitzar les ascensions de la forma més pura i romàntica 
possible.
Gaudireu d’un audiovisual de muntanya de gran qualitat, impactant, divertit i dinàmic.

Foto: Miquel Badia



C. Enric Genescà, s/n
08230 Matadepera

C.MAS
instal·lacions i reparacions
AIGUA • LLUM • CLIMA • GAS

M
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DIMARTS 14 DE GENER

TERTÚLIA “JO ME’N RECORDO...” UN MÓN PERDUT
LES DARRERES VEREMES A MATADEPERA 
A les 8 del vespre
A la sala d’actes del Casal de Cultura
Joan Comasòlivas ens ajudarà a recordar que Matadepera va ser temps enrere, terra de carboners, 
fons de calç i vinyes. Quan l’economia era de subsistència, lligada als pocs recursos disponibles. 
Algunes activitats com la vinya i l’elaboració del vi van tenir la seva època d’esplendor. D’aquells 
temps i d’aquelles feines ens en queden alguns elements al paisatge, a les cases i a la memòria.
Emili Riba dinamitzarà aquest acte. Comptarem amb els testimonis més ben informats.

DIMECRES 15 DE GENER 

CLASSE OBERTA DE L’ESCOLA DE DANSA D’ESTHER GUTÉS; ENTREACTES
A 2/4 de 6 de la tarda 
A la sala d’actes del Casal de Cultura
Les alumnes d’aquesta acadèmia de ball local faran una demostració de com es formen, 
s’esforcen i milloren dia a dia en una “Master class” oberta a tothom.

ASSAIG DEL “BALL DEL TORTELL”
A les 7 de la tarda
A la Plaça de Cal Baldiró
Vine a aprendre aquest tradicional ball del tortell. Les seva renovada música i coreografia s’ha 
exposat fins i tot a Barcelona. Si assoliu un bon nivell,el diumenge següent el podreu ballar a 
la plaça!
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ASSAIG DEL “BALL DE L’ARBRE”
A continuació
A la Plaça de Cal Baldiró
Podeu aprendre també el ball de l’arbre. Els balladors habituals acompanyats dels Grallers de 
Matadepera ens oferiran un assaig obert a tothom. Repassarem els diferents passos d’aquesta 
dansa circular i en coneixerem tots els detalls. Recordeu que el nombre de balladors és il·limitat. 
L’assaig, com no pot ser d’altra manera serà ben animat i acabarà de forma festiva i picant 
alguna cosa.
El diumenge 19 tindreu l’oportunitat d’acompanyar a alguns membres de la junta i autoritats 
municipals que es comprometen a ballar a la plaça el tradicional ball al voltant del pi.

Organitza: Grallers de Matadepera

ASSAIG DE LA GRIMPADA
A les 8 del vespre
A la Plaça de Cal Baldiró
Entre setmana, sense la pressió del 
concurs, és un bon moment per fer un 
test a  les pròpies forces  i un tast a les 
condicions del pi.

PROGRAMA Dimecres 15 de gener

Foto: Miquel Badia
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PROJECCIÓ DE L’AUDIOVISUAL DE MUNTANYA ZABARSDAT AMB 
POSTERIOR COL·LOQUI 
A 2/4 de 8 del vespre
A la sala d’actes del Casal de Cultura
El documental dirigit per Jerome Tanon, ha tingut un gran ressò i èxit per la manera de captar el 
risc a la muntanya i valorar l’amistat, seguretat i la solidaritat amb els companys de l´expedició, 
temes fonamentals en l´alta muntanya.
Una veritable aventura que de ben segur que ens deixarà bocabadats i amb molts interrogants. 
És per això que comptarem amb la presència dels consagrats muntanyencs
Xavier Perez Gil i Òscar Cadiach per poder preguntar i aclarir dubtes.

Acte a càrrec d’en Narcís Serrat

Dijous 16 de gener

hetland
ílvia

Moda i Complements

C.  Sant Joan,  64
08230 Matadepera
647 737 095

Botiga oficial de la

Germandat de Sant Sebastià

DISSENY GRÀFIC
PUBLICITAT
RRPP
INTERNET

PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

93 700 14 62
dap-solutions.com



restaurant@pedritxes.com
www.pedritxes.com

MATERIAL ELÈCTRIC
C. Autonomia, 83-91
08225 Terrassa
Barcelona

Telèfon
93 735 21 28
93 735 21 59

E-mail
relectric@relectric.es
Web
www.relectric.es

nuria
estilistes
C. Sant Joan, 86 bis
(Galeries)
     93 787 05 08
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CONCERT DE SANT SEBASTIÀ AMB L’ASSOCIACIÓ MUSICAL BANDA DE 
MATADEPERA
A 2/4 de 8 del vespre 
A la Sala d’actes del Casal de Cultura
Concert de Sant Sebastià amb l’Associació Musical Banda de Matadepera.
Un any més gaudirem del concert de la Banda de Matadepera. El concert constarà d’un ampli 
i variat repertori de músiques d’arreu, així com els arranjaments de les peces tradicionals del 
nostre poble.

SHOW DE SANT SEBASTIÀ
A les 10 del vespre. Començarem puntuals
Al Pavelló 1r d’Octubre
Després de dècades d’interrupció recuperem l’acte més boig de totes les festes. Torna el mític 
“Xou de Sant Sebastià”. Com sempre amb voluntarioses i hilarants actuacions d’artistes 
locals. Enguany comptarem amb l’actuació, sempre sorprenent d’un artista consagrat; Albert 
Pla, cantant, intèrpret, bufó, poeta, actor, clown, provocador. Geni i figura; un artista capaç de 
convertir qualsevol platea en un escenari on teatralitzar les seves cançons i aconseguir un 
espectacle d’una poètica inusual devastadora i electritzant. Un espectacle que no us deixarà 
indiferents. Acte presentat per Mireia Manet i Víctor Hernando.
L’entrada a l’espectacle és gratuïta, només caldrà acreditar que durant les festes heu comprat una butlleta pel sorteig 
d’un viatge d’un creuer pel Mediterrani.
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GRAN CONCURS DE GRIMPAIRES
A les 10 del matí 
A la Plaça de Cal Baldiró 
Les inscripcions començaran a les 10 del matí, es tancaran en arribar als 100 inscrits.
Des del 1975 es fa aquest emblemàtic i curiós concurs on l’exhibició, l’agilitat i la força no hi 
faltaran.
Diferents tècniques; peus descalços, mitjons llargs, barretines, reïna a les mans, tot s’hi val per 
arribar el primer fins dalt.
Començarem amb els 10 millors classificats en el concurs infantil de grimpaires de la setmana 
anterior. Aquests seran els únics nens que podran mesurar les seves forces en el pi dels grans.
A continuació, la resta de categories, aquestes si, amb opció de premi. Acabarem com sempre, 
amb els millors grimpaires d’anys anteriors.

Les categories amb premi als tres millors classificats seran:
-De 10 a 20 anys, masculina
-De 10 a 20 anys femenina
-De 20 a 40 anys masculina
-De 20 a 40 anys femenina
-Categoria més de 40 anys masculí
-Categoria més de 40 anys femení

El primer classificat de cada categoria rebrà un pernil.
Tots els grimpadors estaran encordats i assegurats per experts escaladors, grimpaires i 
alpinistes matadeperencs.
No us perdeu l’ambient de la Plaça, caliu de llenya i caliu humà es respiren en l’aire.
Com en altres anys la Germandat oferirà durant tot el matí el reconfortant “caldo” de Sant 
Sebastià. 

ENTREGA DE PREMIS
A les dues del migdia  
Com sempre, veïns, amics i autoritats rebran com es mereixen els guanyadors de cada categoria, 
que pujaran al podi.

Foto: Toti Garcia



Foto: Miquel Badia



C. dels Pratginestós, 1 - 93 720 86 38

C. Sant Joan, 70 • Matadepera • 937 87 12 54

Matadepera

TAMESLIMP PLUS SERVICES
35 anys al teu costat

• Neteja per a empreses, oficines, locals, llars...
• Pulits i abrillantats de paviment
• Neteja de vidres
• Neteja de pàrquings i comunitats de veïns
• Higienització ambiental

93 784 43 59
tameslimp@tameslimp.es
www.tameslimp.com

Gatell 
Instal·lacions

ELECTRICITAT-AIGUA-GAS-CLIMATITZACIÓ
Matadepera
Barcelona

CARLES GATELL
626 70 96 76
instagat@gmail.com

 

 

www.covecar.es 

Cuidem la mobilitat personal i la de 
la seva empresa. 

Lloguer flexible i adaptat. 
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JOCS POPULARS PER A PETITS I NO TAN PETITS
A 2/4 de 5 de la tarda 
A la Plaça de Cal Baldiró 
Jocs populars per petits i no tan petits.
Tarda per gaudir dels jocs tradicionals de sempre. Hi haurà activitats per als petits i per als 
adults; bitlles catalanes, estirar la corda, curses de sacs...
Berenarem com es feia abans, pa amb oli i sucre i pa amb xocolata.

Col·labora: Agrupament Escolta Abat Escarré “el Cau” 

GRAN CONCERT DE SANT SEBASTIÀ AMB EL GRUP OH ORQUESTRA 
SIMFÒNICA DE TERRASSA 
A les 6 de la tarda 
Al Pavelló 1r d’Octubre 
L’orquestra simfònica d’exalumnes del conservatori de Terrassa, ens oferiran una atractiva 
selecció dels millors i enèrgics valsos i polques de la família Strauss, entre d’altres.

Foto: Miquel Badia

Foto: Miquel Badia
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HOMENATGE ALS GERMANS
A continuació, després del concert
Acabat el concert, s’aprofitarà per fer 
un sincer i sentit homenatge a aquells 
matadeperencs que van treballar per 
recuperar, en etapes amb pocs mitjans, 
les celebracions al voltant del pi i del Sant 
patró. Van impulsar i dinamitzar, fent créixer 
amb molta il·lusió la qualitat dels actes de la 
festa. Sense aquest relleu, segurament no 
s’hauria consolidat la celebració i qui sap si 
no tindríem aquestes festes. Els membres 
d’aquesta etapa són: Rafalet Moreno, Delfí 
Querol, Tian Riba, Llorenç Trabal, Dolors Martí, Narcís Dalmau, Joan Garcia, Esteve Riba 
i Núria Garcia.
Durant aquest acte la Germandat farà entrega d’una placa recordatòria a aquells germans que 
fa 25 que són socis d’aquesta entitat, a qui es prega la seva assistència a l’acte.
Enguany fa 25 anys com a germà:
-Albert Montserrat Izquierdo
-Vicenç Robert Lairla 

SOPAR DE SANT SEBASTIÀ
A les 9 de la nit 
Al Bar del Pavelló 1r d’Octubre 
Els amics del Bar del Pavelló, ens faran un bon sopar, per encarar com cal, la nit del dissabte.
Cal fer la reserva anticipada trucant al 93 787 04 85 o presencialment al Bar del Pavelló. Preu 
20 €. Places limitades. 

BALL DE SANT SEBASTIÀ
A les 11 de la nit 
A la pista del Pavelló 
Havent sopat podrem gaudir dels balls clàssics de totes les èpoques. Música a càrrec del DJ 
Román Armengol.

SESSIÓ JOVE DE SANT SEBASTIÀ. “FES-TE LA FESTA”
A continuació
Sessió amb el DJ Román Armengol. Fes-te tu mateix la festa que vulguis amb els teus amics.
Per aquesta nit també comptarem amb la presència del Punt Lila per la prevenció i assessorament davant de conductes 
sexistes.

Foto: Miquel Badia
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OFICI SOLEMNE DE SANT SEBASTIÀ
A les 11 del matí 
A l’Església Parroquial de Sant Joan
Us convidem a assistir a la celebració de l’Ofici Solemne, sota l’advocació de Sant Sebastià, 
patró de la nostra Germandat i copatró del poble. Acompanyarà l’ofici l’Agrupació Coral de 
Matadepera.
Celebrarà l’ofici el nostre rector Mn. Joan Artur Boardman.
Com marca la tradició, es donarà un tros de tortell beneït a tots els assistents. En acabar com és 
habitual, tots els assistents cantaran els Goigs en lloança al nostre Sant Patró.

PROCESSÓ SEGUIDA DE LA CERCAVILA
A les 12 del migdia 
Pels carrers mes cèntrics del nostre poble
La festa amb profundes arrels cristianes, commemora cada any la festivitat de Sant Sebastià (20 
de Gener) Sant i màrtir. Aquest sant té molta devoció en molts pobles catalans arran de la pesta 
negra que va assolar gran part d’Occident. Sota la seva advocació es va constituir al nostre poble 
una pionera agrupació d’ajuda mútua de camperols: la Germandat de Sant Sebastià, associació 
que continua avui encara vigent com a entitat cultural.

Foto: Miquel Badia
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C/ Joan Monpeó, 18 • 08223 TERRASSA  
93 785 15 58 • prinet@prinet.es

Anna Soler Trenchs

C. Pere Aldavert, 1
08230 Matadepera
Tel. 93 787 18 05

basar asia
Obert de dilluns a dissabte de 9.15 a 14 h i de 17 a 20.45 h,

i diumenges i festius de 11 a 14 h
C. Sant Joan, 68 • Tel. 688 508 118

Regals • Joguines • Papereria • Ferreteria • Cuines • Neteja

C. Josep Porcar, 37
Matadepera
93 730 02 65
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BALL DE GEGANTS 
En arribar la cercavila
A la Plaça de Cal Baldiró
Els gegants del nostre poble i tots els gegants convidats, voldran participar de la festa 
mostrant-nos els seus millors balls a plaça.

Organitza: Amics del Gegants de Matadepera

GRIMPADA D’EXHIBICIÓ
A continuació 
Com en altres ocasions el conegut grimpaire Joan Trabal ens farà una demostració de 
grimpada en estil clàssic.
Igual que l’any passat, hi haurà una tarima a la Plaça perquè la gent més gran pugui gaudir 
dels actes amb tranquil·litat.

RECOLLIDA DEL TORTELL
Durant tot el matí 
A l’Hotel 
Com cada any tots els membres de l’entitat poden 
passar a recollir el tradicional tortell. D’aquesta 
manera la Germandat desitja unes bones festes de 
Sant Sebastià a tots els germans i els agraeix la 
fidelitat i l’ajuda que ens ofereixen durant tot l’any.

Tortell apte per a celíacs. Els 
germans que vulguin el seu 
tortell sense gluten, han de 
reservar-lo abans del dia

10 de gener al
636 798 607

Foto: Miquel Badia



T. 93 780 87 23
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PROGRAMA Diumenge 19 de gener

BALL DE L’ARBRE
A la 1 del migdia 
A la Plaça de Cal Baldiró
Al voltant del pi podrem ballar tots el 
Ball de l’Arbre, gràcies a la música 
i a l’organització dels Grallers de 
Matadepera.
Bonica demostració de la recuperació 
de les nostres danses populars.

SARDANES
A continuació 
A la Plaça de Cal Baldiró
Sardanes de sempre amb la Cobla La Nova Vallès. facebook.com/cobla.valles
 
BALL DEL TORTELL
A 2/4 de 2 del migdia 
A la Plaça de Cal Baldiró
El Ball del tortell va ser recuperat l’any 2000 amb motiu del centenari de la Germandat, després 
d’anys sense ballar-se i pràcticament oblidat. Diu la tradició que es ballava el dia de Sant 
Sebastià i s’obsequiava amb un tortell a la parella que es treia a ballar. Podem doncs, seguir la 
tradició i obsequiar amb un tortell a la nostra parella de ball.

Foto: Miquel Badia

Foto: Miquel Badia
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PROGRAMA Diumenge 19 de gener

GRIMPADA DEL PI AMB PIOLETS I GRAMPONS PI-TOOLING
A 2/4 de 6 de la tarda i fins les 10 del vespre
A la plaça de Cal Baldiró
Exhibició d’aquesta espectacular tècnica de progressió vertical, pròpia de les parets de gel, 
a càrrec d’experts escaladors. Qui vulgui provar-ho ha de dur les seves botes de muntanya, 
nosaltres us deixem la resta de material.
Us hi atreviu?
Hi haurà sorteig de material entre els que arribin al pernil.
Amb la col·laboració de les marques Camp/Cassin.

PI - TOOLING
matadepera        19 gener 2020

de 17.30 a 22 h

by

organitza:
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MATADEPERA
ICE CLIMB

GERMANDAT DE
SANT SEBASTIÀ

Música, foc
i ambient
muntanyenc!
Vine a escalar el
PI DE SANT SEBASTIÀ
amb piolets i grampons.

SORTEIG DE MATERIAL 
entre els que toquin el pernil.
CAMP cedeix el material 
necessari, nomès heu de 
portar les botes i ganes 
d'escalar.



www.teiconsa.es   C. Llonch, 11 - 08201 Sabadell   T.  93 725 80 50  

ENGINYERIA 
INDUSTRIAL
I CONSTRUCCIÓ

C. Sant Llorenç, 8-10 1er 4a
08230 Matadepera
Tel. 93 787 01 80

info@consespa.com • www.consespa.com



             Matalassos - Bases i somiers 
articulats i fixos - Nòrdics - Llits 
d’hospitalització domiciliària - Coixins - 
Protecció de llit - Toppers/Sobrematalassos

                        Mobiliari - Cortines - Roba per 
al llit i la llar - Sillons de relax - Capçals 
tapissats - Puff llit 

C. Sant Llorenç, 24 Local 1 (Matadepera) - 93 730 18 30 / 610 239 963
www.lamoladescans.com

937 300 323
670 252 776
www.espaifisio.com

L'equip de l'Espai Fisio us desitja BONES FESTES!

Balmes, 22 • Matadepera • Tel. 670 85 00 30 • pinmat@telefonica.net

EXPERTS EN NETEGES

www.netegesjaf.net
93 723 83 50
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PROGRAMA Diumenge 19 de gener

TEATRE
A les 6 de la tarda 
A la sala d’actes del Casal de Cultura
Els Amics del Teatre de Matadepera ens representaran una petita peça adient a aquestes dates.

HAVANERES I CANÇÓ DE TABERNA AMB EL GRUP MARINERS DE RIERA
A les 10 del vespre 
A l’Hotel
De nou comptarem amb la companyia i amb les cançons dels nostres estimats mariners, amb 
qui i compartirem una vetllada ben agradable, ben bé com si fóssim arran de mar.

Foto: Miquel Badia

Foto: Miquel Badia



93 788 24 00 
residencialvergedemontserrat.com
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PROGRAMA Dilluns 20 de gener

     FESTIVITAT DE SANT SEBASTIÀ (FESTIU OFICIAL A MATADEPERA)

PEDALADA FAMILIAR DE SANT SEBASTIÀ
A les 10 del matí i fins quarts d’1 del migdia
Trobada al carrer Pere Aldavert, davant del Casal de Cultura
Dia festiu ideal per a fer esport. Anima’t a venir a la pedalada familiar de Sant Sebastià a càrrec 
de Narcís Serrat.

Hi col·labora:

ACTE MATINAL PER NENES I NENS
A partir de 2/4 de dotze i fins 2/4 de 2
Al carrer Pere Aldavert davant del Casal
Jocs inflables i taller de dibuix i pintura amb cavallet.

Amb la col·laboració de:

APERITIU MUSICAL PELS AVIS I ÀVIES
A les 12 del migdia 
Al Casal de la Gent Gran
La Germandat vol reconèixer d’una manera especial a tots els nostres avis i àvies com a 
impulsors, testimonis i autors de la Matadepera que tenim avui. Comptarem amb música per 
ballar i per amenitzar l’acte amb la Disco-mòbil de Josep Maria Bernabé.

Foto: Miquel Badia



60

PROGRAMA Dilluns 20 de gener

ESPECTACLE INFANTIL DE LA XARXA
A 2/4 de 6 de la tarda
Al Pavelló
La productora MOSICA MIX dirigida per Paco Mir ens representarà l’obra Hi HA RES MÉS 
AVORRIT QUE SER UNA PRINCESA ROSA?
Obra teatral que neix amb una intencionalitat i uns objectius molt clars: ser una eina amb la 
qual treballar valors tan essencials com la igualtat de gènere o el dret de nenes i nens a triar 
lliurement sobre la seva pròpia identitat. Acte ideal per un dia sense escola.

Organitza: 

MISSA DE DIFUNTS
A 2/4 de 8 del vespre 
A l’església de Sant Joan
Missa en sufragi per tots els germans traspassats. Com no pot ser d’una altra manera, des de la 
germandat volem tenir un record com cal amb tots aquells familiars i amics que ens han deixat. 

RETIRADA DEL PI
A 2/4 de 9 del vespre 
A la Plaça de Cal Baldiró
El comiat de les festes. Arriba el moment de retirar el pi, el símbol de les nostres festes.
Nova demostració a plaça de feines poc habituals de veure.

SORTEIG DEL VIATGE I CLOENDA DE LES FESTES
A continuació
Un cop tallat el pi se celebrarà el sorteig del fabulós creuer pel Mediterrani amb sortida des 
de Barcelona, visitant França i Itàlia (Viatges Leyca). En cas de no sortir el número premiat es 
faran públics els números substituts i els terminis per reclamar el premi i els canals de difusió. 
Les butlletes ja defineixen les condicions que s’han previst en cas que el propietari del número 
premiat no estigui present a la Plaça.
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VISITA GUIADA AL “SANATORI”
A les 10 del matí i fins a l’1 del migdia 
Trobada davant del Parc Audiovisual de Catalunya
L’antic “Hospital del Tòrax” de Terrassa avui reconvertit en un edifici de serveis, acull entre 
altres, la seu del Parc Audiovisual de Catalunya.
Aquest edifici emblemàtic forma part indestriable del nostre paisatge quotidià i és alhora un lloc 
oblidat i poc conegut. Sens dubte ha estat molts anys envoltat de llegendes i misteris. Ara tenim 
l’ocasió de visitar els platós, els jardins i part de l’antic hospital i conèixer les  activitats que s’hi 
fan i desvetllar o imaginar històries del seu passat. 

Visita tancada a dos grups de 50 persones. El parc disposa d’aparcament.
Preu gratuït, cal inscripció prèvia a: www.parcaudiovisual.cat/Matadepera

ACTES POSTERIORS Dissabte 25 de gener

Com veieu els actes de les festes de sant Sebastià a Matadepera són molt diversos 
i inclouen propostes d’actes tradicionals, celebracions religioses, populars, les festes 
lligades al pi, dinars i sopars, propostes esportives, teatre, música, exposicions, fira 
tradicional, visites, etc. en definitiva una petita festa major que ens evoca temps 
passats, ens facilita gaudir de les nostres coses, del nostre entorn i veïns i també ens 
ajuda a encarar el futur. Com a totes les grans festes hi ha actes que és impossible 
incloure dins les dates estrictes. Són les “propines” que us expliquem a continuació, 
preparades amb molta il·lusió i en les que us hi esperem veure.
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ACTES POSTERIORS Diumenge 26 de gener
Dilluns 27 de gener

DIUMENGE DIA 26 

TRIAL SOCIAL DE SANT SEBASTIÀ “V MEMORIAL POL SALA MERCADÉ”
A partir de les 8 del matí i fins a 
les 2 del migdia 
Parc Tancat a la zona de Bike-
trial (Avinguda de Les Arenes, 
entre els carrers Joan Camps i 
Concòrdia)

Organitza: Motor club Terrassa

DILLUNS DIA 27 

VISITA GUIADA AL PARLAMENT DE CATALUNYA
Sortida de l’autocar des de l’Avinguda Mas Sot, davant del camp de futbol 
L’ANC de Matadepera, la secció local de l’Assemblea Nacional Catalana, proposa participar en 
una visita guiada al Parlament de Catalunya, en horari de tarda.
L’aforament és obert a tothom però limitat a 40 places, per rigorós ordre d’inscripció.
Caldrà omplir un formulari per persona. 
Amb motiu de la celebració de les festes, l’ANC assumirà el cost de l’autocar (a càrrec de les 
quotes dels socis).
Més informació: matadepera@assemblea.cat

Foto: Miquel Badia



63

CURSA MONT-RODON 2020. 13ª EDICIÓ 
A partir de les 8 i fins ¾ de 10 del matí. Sortida a les 10 en punt 
Sortida i arribada, carrer Pere Aldavert davant del Casal de Cultura
Nova edició de la cursa de muntanya del poble. Consisteix en un recorregut circular d’uns 13 
km i 600 metres de desnivell positiu per corriols tècnics del massís del Mont-Rodon i la costa 
del Tet.
Aquest any mantenim el compromís per la sostenibilitat i el reciclatge. En aquest sentit 
continuarem sense utilitzar vasos i utensilis de plàstic en els avituallaments.
Com cada any 1 euro de la inscripció es donarà a una entitat solidària. Aquest any es donarà 
suport a l’activitat de l’ONG Open Arms. Hi haurà aperitiu i un obsequi per a tots els participants.
La Cursa, com cada any, compta amb el suport econòmic i logístic de l’Ajuntament de Matadepera 
i especialment de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Matadepera.
Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a informàtica Matadepera, Kanyera 
esports o btt esports o per internet a la web: http://www.cursamontrodon.cat

Organitza: Secció curses de muntanya de la Unió Excursionista de Matadepera

ACTES POSTERIORS Diumenge 2 de febrer

Per unes festes de 
Sant Sebastià 
respectuoses, 

còmodes i segures 
per a totes i tots.
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NOTES DE LA JUNTA

La Comissió de festes vol fer especial esment en la seguretat durant les festes. 
Especialment en els actes amb foc i durant la baixada del pi es prega que els infants 
estiguin a càrrec dels adults en tot moment. Demanem que en tots els actes seguiu 
les directrius de la Policia Local i en la seva absència, dels organitzadors identificats.

La Comissió es reserva el dret a canviar qualsevol dels actes programats, si les 
circumstàncies ho aconsellen. També es reserva el dret d’admissió.

La participació en els actes (especialment en la baixada del pi) a les Festes de Sant 
Sebastià de Matadepera es fan de manera voluntària, cadascú és l’únic responsable 
de qualsevol incident/eventualitat/accident que pogués patir a conseqüència de la 
col·laboració en aquests actes.

Durant les festes us animem a guarnir la vostra finestra o balcó amb la bandera del 
nostre poble. Alhora animem als nostres comerciants a seguir engalanant els seus 
aparadors amb motius de la festa. Una iniciativa molt original i valorada que cada cop 
veiem a més botigues. Visitem-les!

Com és propi d’aquestes festes tots els actes són gratuïts, amb l’objectiu que siguin 
realment populars i participatives. En algunes activitats de restauració i en les parades 
de venda, com no pot ser d’altra manera, cadascú assumirà les seves despeses.

Durant totes les festes podreu comprar butlletes del sorteig d’un fabulós creuer 
pel Mediterrani d’una setmana, per dues persones en cabina doble exterior, pensió 
completa i begudes incloses (amb sortida des de Barcelona, visitant França i Itàlia) 
amb Viatges Leyca.

Us animem a comprar-ne per contribuir a l’èxit de les festes de Sant Sebastià.

Recordar-vos que a les nostres parades podreu degustar els nostres vins i caves 
seleccionats. Us encantaran!

També us oferirem alguns dels nostres elements més significatius: Jerseis i samarretes, 
gorros, davantals i copes. Tot de disseny exclusiu de la Germandat de Sant Sebastià 
i d’edició limitada. Aquest any presentem nous tapaboques Buff. No et quedis sense!

Col·labora: Botiga Shetland Sílvia, al carrer Sant Joan 64

La Germandat treballa activament perquè durant tots els actes regni el civisme, la 
tolerància i el respecte, amb aquests valors us animem a participar en les festes més 
genuïnes del nostre poble.
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
La Germandat de Sant Sebastià és una entitat cultural oberta a tothom, si vols col·laborar i ser 
germà de l’entitat més antiga del poble, ajuda’ns a impulsar les festes i a aportar idees. Entre 
tots farem més gran la festa.

Nom:

Cognoms:

Adreça:

Població:                                                                       CP:

Telèfon/s:

Data de naixement:

Data:

Correu electrònic:

Compte bancari-IBAN:

Matadepera, a                  de                                           de

Podeu omplir la butlleta i dipositar-la a la bústia de la Germandat al Casal de Cultura o be enviar un e-mail a: 
germandatmatadepera@gmail.com

Si no voleu domiciliar el pagament (20€ anuals) podeu fer l’ingrés al
CC 2100 0423 97 0200063678

GERMANDAT DE
SANT SEBASTIÀ

RECORDATORI
La Junta vol destacar la participació de tots els comerços, 
establiments, patrocinadors i de tots els Germans i els agraeix que 
facin possible aquestes festes.
Agraïm especialment la col·laboració a l’hora de confeccionar aquest 
programa de:
Nil López, Miquel Badia, Toti Garcia, Josep Gutés “Trapet” i
Quim Vancells.

En compliment del que estableix la LOPD, l’informem que les seves dades seran tractades en els nostres fitxers, amb la finalitat del 
manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat.
Així mateix, les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de 
la relació amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei. En compliment de la LOPD pot exercir 
els seus drets davant GERMANDAT DE SANT SEBASTIA DE MATADEPERA, CIF G61565107, amb adreça al C. Pere Aldavert nº 1 Casal de 
Cultura 08230 Matadepera, adjuntant fotocòpia del seu DNI.




