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Arriba de nou la Festa Major i com mana la 
tradició, arriba també el període en que tan-
quem les vacances d’estiu, moment en el qual 

ens preparem per afrontar les rutines i la quotidiani-
tat que ens marquen les nostres respectives feines 
o estudis. 
Abans però totes les matadeperenques i matadepe-
rencs rebem un impuls, un bri d’aire, una il•lusió, que 
ens fa vibrar. La celebració festiva del nostre retroba-
ment després de vacances en uns dies on els carrers 
són plens d’activitat per a petits i grans. Moments 
intensos que s’allarguen fins la nit amb sopars i con-
certs. 

Aquests dies de festa però, no solament són diversió, 
sinó també l’impuls del “fer poble” del nostre espe-
rit de pertinença i del “fer país” promovent el nostre 
model de convivència cívica i fent ben visible la nos-
tra cultura popular a places i carrers. 

Val a dir que darrere de tota aquesta agenda d’acti-
vitats i d’oci, hi ha tot un grup motor format per la 
comissió de festes, les entitats, les associacions, el 
jovent del nostre municipi i el personal de l’ajunta-
ment, que dediquen moltíssimes hores de treball 
i d’esforç per a que tots puguem gaudir d’aquests 
grans moments. A tots us faig arribar l’agraïment 
més sincer per l’incansable feina que any rere any 
dueu a terme.

Visquem doncs, amb sentiment i emoció aquests 
moments genials que ens brinda la nostra Festa Ma-
jor i promocionem-la arreu amb orgull. De ben segur 
que tots junts posarem el nostre gra de sorra perquè 
aquesta edició d’enguany sigui memorable. 

Molt bona Festa Major a tothom!!! 
NIL LÓPEZ
Alcalde de Matadepera
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Amb la Festa Major celebrem el 35è aniversari de 
l’agermanament de Matadepera i Mariapfarr .tal 
com mostra la portada d’aquest programa. Una 

celebració que omplirà els carrer de Matadepera dels 
convidats austríacs des del divendres 30 d’agost fins el 
diumenge 1 de setembre. amb la seva magnifica banda 
i el seu gegant, en Samson

S’instal·larà una gran carpa al final del carrer Sant Joan 
per acollir molts dels actes de la Festa Major sense haver 
de patir per a la pluja. 

A la carpa ho trobareu ELS TASTETS DE LES ENTITATS de 
dijous i divendres, els concerts la FREDY JAZZ BAND i el 
grup de versions SIXTUS, el concert de ELS CATARRER, LA 
BANDA DEL COCHE ROJO del divendres , EL SOPAR DE 
GERMANOR de dissabte amb el grup BALAHITS. El diu-
menge pels mes petits REGGAE PER XCS i a la nit EL MAG 
LARI.LES HAVANERES tancaran la programació a les 8 del 
vespre del dilluns

COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LA FESTA MAJOR
La Plaça de l’Ajuntament també serà protagonista amb la 
rebuda dels convidats de Mariapfarr, el prego amb la Ban-
da de Matadepera, la cercavila el divendres de Festa Major. 
El dissabte acollirà la FESTA JOVE amb la música del grups 
locals i el dilluns a la tarda, la XOCOLATADA, la FESTA DE L’ES-
CUMA , el TALLER DE CASTELL i L’ACTUACIÓ DELS MINYONS 
DE TERRASSA 

Des de la comissió de la Festa Major us recomanem que lle-
giu atentament el programa d’actes per assabentar-vos de 
totes les activitats programades, els seus horaris i ubicacions .

Tancarem la festa Major amb el ja tradicional l’ESPECTACLE 
PIROMUSICAL 

Us donem les gràcies a totes les entitats i col•lectius i a totes 
les persones que de forma voluntària col·laboren en les acti-
vitats programades 

La Comissió de Festa Major
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NOTA: La Comissió de Festes no comparteix necessàriament les informacions i opinions expressades en 
aquestes col.laboracions, de les quals en són responsables únicament els seus autors.
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AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIES ABAT ESCARRÉ

ATENCIÓ, ATENCIÓ!!! ALERTA
Des de la seu central d’informatius arriben noves notí-
cies. Els nivells de contaminació augmenten cada cop 
més, sense parar. Cada dia s’extingeixen noves espèci-
es, algunes de les quals ni tan sols hem arribat a conèi-
xer. L’escalfament global destrueix els casquets polars i 
fa que pugi el nivell del mar. En 30 anys, el paisatge me-
diterrani on hem anat de vacances aquest estiu haurà 
desaparegut.

ATENCIÓ, ATENCIÓ!!! ALERTA
Ens arriben noves notícies que evidencien la tornada 
del feixisme a les nostres terres, com si 40 anys de dicta-
dura no haguessin estat prou. Es converteix, així, en una 
amenaça pel nostre planeta on, d’altra banda, creixen 
les injustícies, creix la desigualtat, la gent mor ofegada 
al Mediterrani i aquí simplement els donem l’esquena.
ATENCIÓ, ATENCIÓ!!! ALERTA

La corrupció és la base de totes les esferes de poder, els 
sous vitalicis estan de moda, així com també els sub-
orns pagats amb diners públics. Mentrestant, a la presó 
de Soto del Real, resideixen de forma forçada aquells a 
qui el poble ha triat de forma legítima. El delicte: exercir 
la democràcia.

ATENCIÓ, ATENCIÓ!!! ALERTA
Ens arriben notícies des de Matadepera. Un grup de jo-
ves amb xiruques als peus i fulards al coll, que es fan dir 
a sí mateixos els Irreductibles, afirmen tenir la clau per 
canviar el món. Aparentment, no fan res de l’altre món: 
van a la universitat, treballen, duen a terme les seves 
aficions... Però hi ha quelcom diferent en ells. Es reunei-
xen cada dissabte, de forma voluntària, amb infants i 
joves del poble. Juguen i van d’excursió a la muntanya, 
i fan del nostre món un lloc millor.
Al cau, aprenen a combatre les injustícies i a fer front als 
reptes de futur amb els que es troba el nostre entorn.
Ens donen, per a vosaltres estimats lectors, el següent 
missatge:

“Davant la crítica situació en què ens trobem, ara cal, 
més que mai, escoltisme per a canviar-ho tot. El cau 
mai cau, sempre a punt!”
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La solidaritat és la tendresa dels pobles

Les Festes Majors són autèntics eixos vertebradors 
dels pobles, viles i ciutats. Matadepera no es podria 
entendre sense les seves Festes Majors d’estiu i d’hi-
vern. Són moments claus de trobada, moments per 
retrobar-nos, per gaudir plegats, per sentir-nos poble i 
compartir identitat.

I això que passa amb les persones, amb cada un de 
nosaltres i amb tots alhora, passa també amb les en-
titats del poble. Tots plegats conformem aquesta Ma-
tadepera que sentim i que tant estimem. I necessitem 
aquests moments de l’any per fer avinent la quotidia-
nitat d’aquest nostre sentiment de pertinença, d’iden-
titat col•lectiva. La Festa Major ens fa matadeperencs i 
matadeperenques, ens plau i desitgem compartir-la.

AETM (Ajut a Estudiants del Tercer Món) som 
també una entitat de Matadepera. Som un programa 
solidari de la Fundació Torre del Palau. La Fundació, 
entitat declarada d’interès cultural, dedica els seus es-
forços principals a la creació i difusió cultural. Amb seu 
a Terrassa, però també ben arrelada a Matadepera.
Som els iniciadors i els hereus dels espectacles per 
a infants de Rialles. Actualment seguim formant el 
públic infantil perquè tingui sensibilitat artística i sentit 
crític, a través del programa Pedagogia de l’Espectacle. 

Cada curs molts infants de les escoles mataperenques 
i els seus mestres gaudeixen i aprenen amb els espec-
tacles que preparem per a ells.

També som editors d’Els Llibres de Terrassa. Ens 
dediquem a l’edició de temes monogràfics i a la di-
vulgació de treballs inèdits de recerca. Publiquem dos 
llibres l’any a la col•lecció Àmfora i d’altres llibres fora 
d’aquesta col·lecció. Edicions que per la seva curta ti-
rada mai faria una editorial de més volada i ambicions. 
Són llibres de caràcter divulgatiu, destinats a la difusió 
de diferents aspectes vinculats al coneixement de la 
ciutat de Terrassa i de la comarca. El juliol passat, per 
exemple, vam publicar una miscel•lània amb el títol 
Joaquim Badia i Tobella. Advocat, home de pau i 
de diàleg, que posa en relleu les moltes dimensions 
de la personalitat d’aquest nostre il•lustre matade-
perenc en el seu 90è aniversari.

I si ens sentim orgullosos del que som i del que fem 
a Matadepera, així també ens sentim solidaris amb 
tants d’altres pobles del món. La solidaritat és la 
tendresa dels pobles. La nostra vena solidària ens 
ha portat a impulsar aquest programa d’AETM (Ajut a 
Estudiants del Tercer Món). Va néixer fa més de 25 anys 
per aportar el nostre granet de sorra en la lluita contra 
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les desigualtats. Actualment ho 
fem a Guatemala, un dels països 
més pobres de l’Amèrica Central. 
Allà fem, anualment, uns ajuts a 
una vintena llarga de nois i noies, 
de famílies indígenes retornades 
de l’exili mexicà que viuen al camp 
i sense recursos, perquè puguin 
seguir estudis superiors, general-
ment de formació professional, i 
esdevinguin bons professionals al 
servei de les seves comunitats i del 
seu país. A canvi els exigim que re-
tornin els ajuts rebuts amb treball 
voluntari a les seves comunitats i 
que es comprometin a quedar-se 
al seu país i no emigrar (com fan 
tants guatemalencs cap als Estats 
Units). Es tracta doncs d’oferir no 
pas subvencions a fons perdut, 
sinó ajuts d’estudis a retornar amb 
treball social.
Un petit gra de sorra, però que en 
aquests més de 25 anys d’AETM, 
ens ha permès ajudar a més de 
700 nois i noies. I això ho hem fet 
i ho seguim fent amb la vostra 
ajuda de manera directa i a través 
de l’Ajuntament de Matadepera, 
com també del de Terrassa i de 
Vacarisses.

Ens agrada la nostra feina. 
N’estem orgullosos. Si vosaltres 
també penseu que cal 
continuar-la i voleu col·laborar 

directament amb aquest programa, ho podeu fer des del lloc web www.
torredelpalau.org clicant damunt d’AETM. També us podeu adreçar 
per correu a aetm@torredelpalau.org . O si voleu fer un donatiu per 
una sola vegada, ho podeu fer al compte d’AETM a Fiare, Banca Ètica, 
ES9015500001250001217025. O simplement podeu participar-hi assistint 
als recitals poètics que organitzem o comprant algun dels poemaris+CD/
DVD que editem per obtenir recursos per AETM.
Moltes gràcies. Gaudiu de la Festa Major. Ens trobem allà.

Màrius Massallé i Bainad
President de la Fundació Torre del Palau



CO
L•

LA
BO

RA
CI

ON
S

12

Som una ONG que treballa, des de l’any 1960, per 
recolzar projectes de desenvolupament econòmic i 
social en zones rurals del sud del Camerun. La nostra 
seu és a Barcelona, però l’organització i realització dels 
projectes és a càrrec d’una entitat camerunesa, amb 
seu a Yaoundé, la capital del país. A Catalunya tenim 
delegacions en diferents localitats, una d’elles a Mata-
depera, creada l’any 2010.

AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIES ABAT ESCARRÉ

Al nostre poble, l’equip de la delegació porta a terme 
diferents activitats, tant de sensibilització als proble-
mes que han d’encarar les famílies camperoles del 
Camerun, com de caràcter cultural per recollir diners 
pel projecte A MÀ – NI WOO, una acció orientada a 
formar mestres i professors per introduir la formació 
plàstica a les escoles de primària i de secundària situ-
ades en zones rurals del país. Aquest projecte ha estat 

AGERMANAMENT SENSE FRONTERES (ASF)
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des del seu inici recolzat pel fons de cooperació de 
l’ajuntament de Matadepera.

A l’any 2010, dins del programa de la Festa Major, vam 
proposar fer una sessió de
meditació col•lectiva el dissabte a mig matí. Vist l’èxit 
de la iniciativa, molts dels participants van manifestar 
el desig de fer-la regularment durant l’any i és així com 
des d’aleshores, hem repetit cada mes una meditació 
guiada, oberta a tothom qui hi tingui interès. La data 
s’anuncia a la Gaseta de la vila i també per la ràdio. Els 
temes els triem els mateixos participants al final de 
cada sessió. Quan fa bon temps ens reunim al Parc 
Pep Ventura i quan fa fred o amenaça pluja, ens refugi-
em al Casal de Cultura. La durada de la sessió és
d’una hora i es fa els dissabtes a les 11h del matí.

Enguany, la meditació de la propera Festa Major, 
es celebrarà el dissabte 31 d’agost. Es tracte d’una 
meditació “especial” ja que serà la nº100 d’una sèrie 
ininterrompuda que ha anant tenint lloc durant 9 
anys. La Meditació ens aporta uns moments de silenci 
i recolliment, en mig del divertiment i esbarjo propis 
de la Festa o del tarannà rutinari de cada dia.

La idea de proposar una estona de medi-
tació era la de concedir-nos uns moments 
d’intimitat amb sí mateix en el bell i tranquil 
marc del Parc. La meditació ens invita a 
estar atents a un mateix i de retruc facilitar 
una millora de les relacions amb les perso-
nes del nostre entorn.

Com va néixer la insòlita idea de fer una meditació 
dins el programa d’actes de la Festa? La Festa Major és 
un esdeveniment important per a tots, petits i grans i 
dona ocasions de trobada d’uns i altres, més enllà de 
les del barri o de la professió de cada ú. La proposta 
d’activitats és molt variada i té en compte les necessi-
tats dels que comparteixen el mateix espai.
És un regal que ens fem, una estona beneïda de calma 
i reflexió.
Sovint vivim en la part més superficial del nostre ésser, 
ens deixem emportar pel ritme neguitós del món 
d’avui,
Si ens permetem obrir camí de tant en tant per fer un 
capbussó cap el nucli permanent que som, on hi ha 
la infinita Harmonia, la infinita Pau i l’Amor infinit, en 
sortim renovats, amb nova força,
A l’entrada del temple de Delfos a l’antiga Grècia hi 
havia una inscripció: “CONEIX-TE A TU MATEIX”. Això 
és la feina de tot el nostre camí per la vida, entre la 
concepció i la mort.
Ens preguntem sovint. Què ens fa feliç? i què no ens fa 
feliç?.

Estar oberts al canvi ens permet renovar-nos, mate-
rialitzar la nostra creativitat i poder trobar la pròpia 
manera de participar a la creació d’un món millor per 
a tots.

Delegació a Matadepera d’Agermanament Sense 
Fronteres Tònia Cortadellas

Rosa Roca
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L’AGRUPACIÓ CORAL MATADEPERA I EL COR INFANTIL CLAU DE SOL
El diumenge 8 de setembre celebrarem el nostre 
tradicional concert de Festa Major. I, com ja és tradició, 
hem convidat una coral per compartir aquesta festa. 
Enguany serà una coral que ve del Maresme: el Cor 
l’Aixa d’Arenys de Mar.

Us convidem a acompanyar-nos-hi.
Durant l’any passat l’Agrupació Coral Matadepera va 
celebrar el 40è aniversari de la represa de l’activitat 
com a coral, i, de manera ininterrompuda, ha treballat 
per donar el conèixer el patrimoni coral, la cultura, el 
nostre poble –Matadepera-, i el nostre país.
Per commemorar aquest aniversari vàrem realitzar 
diverses activitats:

- Cicle Internacional – tres concerts a on hem rebut 
l’Orfeó Andorrà d’Andorra la Vella, la Coral Casamanya 
d’Ordino, la Chorale Association Internationale Musi-
que Ensemble (AIME) de París i el Cantabile Girls Choir 
de Chisinau (Moldàvia)
•  Concert de Quaresma a la S.E. Catedral Basílica Parro-
quial del Sant Esperit de Terrassa

•  Concert a la Residència de la Sagrada Família de 
Matadepera

•  Concert “Sons i ressons a muntanya” al Parc Natural 
de Sant Llorenç i Serra de l’Obac (camí de la Porque-
rissa amb el públic situat a distància)

•  Concert del 40è aniversari amb la interpretació del 
Requiem de John Rutter

Concert a París
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Opera Aïda a Terrassa (dues representacions i 
un assaig obert)

Concert de Nadal amb Cor Infantil Clau de Sol, l’Agrupació Coral Matadepera amb la participació 
d’antics cantaires

Cal destacar que durant aquests 40 anys 225 persones hem cantat a l’Agrupació Coral Matadepera.

I és que el cant coral –en el que utilitzem la veu que és el millor instrument musical i que a més comuniquem a 
través del text que cantem- aporta molts més valors que els estrictament musicals: s’adquireix una bona tècnica 
vocal i s’aprèn a respirar adequadament, a no forçar les cordes vocals, a prendre consciència del propi cos i crea 
hàbits saludables, s’augmenta la capacitat pulmonar i es te un major control del sistema nerviós; es millora l’es-
colta atenta, la formació auditiva, la valoració del silenci i es desenvolupa el concepte d’afinació i equilibri; també 
genera harmonia a nivell psíquic, reforça el sistema immunològic; cantar contribueix a desenvolupar la sensibilitat 
artística i el gust estètic, la capacitat creativa i comunicativa; es desenvolupa la intel•ligència, s’afavoreix l’aprenen-
tatge del llenguatge i de les matemàtiques, i comporta un treball de concentració i d’estímul de la memòria; tam-
bé la integració en un grup, aprenent normes de convivència, socialització i respecte; es desenvolupen actituds 
positives de solidaritat, compromís, participació, responsabilitats grupals i fomenta l’autoconeixement i l’autoes-
tima; permet conèixer i difondre la nostra cultura i el folklore a través de les cançons, conèixer altres cultures, músi-
ques de diferents èpoques i altres idiomes.

Evidentment, jo soc cantaire. I tu?

Montserrat Cadevall
Presidenta de l’Agrupació Coral Matadepera (ACM),

de la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC)
i membre del Consell de la Federació Internacional per la Música Coral (IFCM)
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RECUPERAR ELS PASTORETS, TOT UN REPTE
Sempre hem dit que fer teatre és especial. Quan 
deixes de ser tu dalt de l’escenari i et fiques a la 
pell d’un altre, resulta sorprenent, emocionant i, de 
vegades, corprenedor. Viure les experiències que no 
et són pròpies sempre té un punt de curiositat, de 
xafarderia potser, però també et torna més empàtic, 
més comprensiu, més tolerant. Viure durant una 
estona una vida aliena fins i tot pot resultar, m’atre-
veixo a dir, terapèutic. 

Des dels Amics del Teatre de Matadepera us hem 
convidat moltes vegades a participar d’aquesta ex-
periència i, ara, anem un pas més enllà i engrandim 
aquest horitzó provant de recuperar una tradició, 
els Pastorets. És ben cert que n’hi ha moltes de 

representacions dels Pastorets repartides per tota la 
geografia catalana, però cadascuna té el seu ca-
ràcter, la seva peculiar personalitat. Es tracta d’una 
obra màgica, amb un text semblant arreu, amb uns 
personatges molt coneguts, amb escenografies un 
xic repetides... I sempre són màgics, perquè cada 
poble i cada ciutat li dóna el seu toc particular que 
la fa entranyable i especial. És fantàstic veure l’inte-
rès que ha despertat la iniciativa, però falta molt de 
camí per recórrer per arribar a bon port. Us donem 
les gràcies i també us encoratgem a treballar fort 
en aquesta empresa, perquè sabem, això sí!, que us 
deixarà una forta, empremta, tal com la va deixar en 
el passat. I serà un record inesborrable, individual i, 
segur, col·lectiu.
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Ara fa just un any, quan preparàvem l’escrit per al 
programa de Festa Major, dèiem unes paraules ben 
vigents encara: “els partidaris de la independència 
i la república, per defensar aquestes idees a través 
del vot i de mobilitzacions pacífiques, tenim cap-
tius i exiliats (...) Creiem incombustiblement en la 
força de les idees que perseguim i en la democrà-
cia (...) per arribar al nostre objectiu, que és acon-
seguir un país més digne, amb igualtat, llibertat i 
fraternitat”.

I així ha estat tot l’any. A tot el país i també a Mata-
depera, l’Assemblea Nacional Catalana s’ha mantin-
gut activa i combativa, carregant una i altra vegada 
les forces amb reivindicacions i mobilitzacions. Des 
de la unitat de sòcies, socis i simpatitzants, sempre 
oberta a tota la ciutadania. I des de la col•laboració, 
que al nostre poble ha estat amb el CDR, la Comis-
sió 1r d’Octubre, la Germandat de Sant Sebastià, els 
Gegants, i d’altres entitats matadeperenques.

Juntes, hem fet suport als represaliats, amb el 
Sopar Groc, escrivint-los a les presons i a l’exili, amb 
visites als centres penitenciaris, amb trobades en 
complir cada mes d’empresonament dels nostres 
Jordis.

Hem participat i col·laborat en mobilitzacions. Al 
país, a la Diada de l’11 setembre i a d’altres mani-
festacions a Barcelona i a les capitals de la comarca. 
Fora del país, amb la gran reivindicació a Madrid. I 

també a Matadepera mateix, amb trobades da-
vant del Casal de Cultura i de l’Ajuntament, amb la 
manifestació per denunciar l’atac vandàlic al primer 
mural de llaços grocs, i amb la Mani-Cassolada amb 
la que al febrer vam recórrer els carrers per denun-
ciar l’inici dels judicis i cridant a la vaga general.

Ens hem fet presents al poble amb parades al 
carrer, convocant enllaçades, penjant estelades, 
i fent els grans murals de LLIBERTAT, amb àmplia 
participació popular. I hem desobeït quan se’ns 
ha requerit a la seva retirada, ja que considerem la 
llibertat un valor essencial de la democràcia.

A través de les xarxes socials i amb enganxada de 
cartells, ens hem sumat a causes republicanes, pel 
feminisme, les reivindicacions sindicals, la unitat 
dels partits, la millora de les pensions, les infraes-
tructures dignes, i tantes d’altres reclamacions.

Amb diferents actes hem ampliat informació, idees 
i força: la conferència sobre història de Deulofeu, 
la visita de la presidenta de l’ANC Elisenda Paluzie, 
la trobada amb els consellers Puigneró i Comín 
sobre el Consell per la República, la visita guiada al 
Parlament de Catalunya.

I hem fet i seguim fent, molt treball del dia a dia, 
per fer de les institucions civils autèntiques eines 
de la República, promovent candidatures inde-
pendentistes i socials a les Cambres de Comerç, i a 
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les seccions sindicals d’empreses i administracions. 
Fomentant el consum estratègic en clau catalana i 
cooperativa. I participant a enfortir la pròpia Assem-
blea davant de l’evolució de la realitat política i social. 

A l’ANC treballem per Catalunya i per una societat 
millor. No se’ns acabaran les forces, els ànims ni 

l’empenta. Us desitgem una molt bona Festa Major 
de Matadepera. Visca la República Catalana!

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
Assemblea Territorial de Matadepera
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UNA MICA D’HISTÒRIA D’EN MANEL
Va néixer un 7 de juliol del 1947 a Terrassa, ciutat d’adop-
ció de la família Carrera-Arguindegui, en plena Festa 
Major. Els pares Enric i Esther ben coneguts i estimats 
per tota la gent de Matadepera.
Els Carrera venien d’Osona i el Maresme, i els Arguinde-
gui són de procedència gallega concretament de Lugo.

Des de la seva més remota infància passava els estius a 
Matadepera. Primer al carrer Sant Llorenç i després i ja 
per sempre a l’avinguda del Vallès.
En Manel va fer els seus primers passos a l’escola de les 
monges de la Inmaculada Concepcion de Terrassa, però 
l’any 1954 el varen portar intern als Jesuïtes de Sarrià de 
Barcelona on va estar dos anys.
L’any 1957, la família, per motius de feina del pare, es 
trasllada a viure a Barcelona, al carrer de Balmes, habitat-
ge del qual en Manel n’ha estat ben orgullós de mante-
nir fins al final dels seus dies.

L’any 1972 es casa amb Anna Escudé i Onandia i des del 
1973 fins al 1978 tenen els seus tres fills Manel, Judit i 
Anna també ben involucrats en tot el que feia referència 
a les organitzacions de cultura popular del seu pare. 

Després, i des de l’any 2015 fins ara han nascut els seus 
tres néts Adrià, Jan i aquest últim Oriol que ja no ha 
pogut conèixer.
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Hola Manel; mentre vas estar entre nosaltres vas ser 
un gran exemple a seguir i és per això que amb el teu 
permís, m’atreveixo a recopilar tot el que vas representar 
en aquella època, amb lideratge i acompanyat d’un 
grup de familiars i bons amics vàreu il•lusionar el poble 
de Matadepera.
Vaig assistir al teu enterrament i recordo que el Sacerdot 
que va oficiar la cerimònia, ho va fer com si estiguessis 
entre nosaltres. No podia estar més en acord amb ell. 
Saps sobradament, que quasi tots els matadeperencs 
et trobem a faltar, però ens queda el record d’un home 
generós, valent, amic de tothom i amb molta claredat 
en la teva trajectòria, digne d’admirar i que ens servirà 
per continuar en la petjada, que quedarà per sempre en 
aquest poble que tant vas treballar i estimar.
Hi ha fets i coses que no s’obliden mai, penso que 
sempre seràs present entre els que vàrem tenir la sort de 
conviure amb tu.
Només faré un petit recull d’activitats que tu vas liderar o 
participar, es podrien omplir forces pàgines per fer cabre 
tot el teu currículum, però en aquest programa tenim 
unes normes que s’han de respectar, així que només 
nomenaré les més importants, que ja són moltes;
Regidor de l’ajuntament, capdavanter de grans festes 
majors durant molts anys, líder de l’organització de la 
gran trobada de gegants, extraordinària caravana en 
el viatge d’agermanament amb el poble austríac de 
Mariapfarr, il•luminació del monestir de Sant Llorenç per 
la festa major, construcció dels gegants que foren exe-
cutats pels germans Casamada de Terrassa, encara avui 
podem veure’ls passejar pels carrers del poble en moltes 
festes de l’any, grans homenatges a la gent gran... etc.
Encara, ara ja de gran, estaves involucrat junt amb la teva 
esposa Anna Escudé en una ONG per aportar la teva ge-
nerositat, d’una manera altruista com han fet, fan i faran 

sempre les persones que després d’estimar la família i els 
amics, també són solidàries amb la resta dels necessitats 
del món.
Manel; la teva trajectòria ha estat tan intensa, tan gene-
rosa i tan important, que penso que som molts matade-
perencs que et desitgem que Déu et tingui en un bon 
lloc.

Adéu Manel, fins a sempre.

Antoni Garcia Sellarés “Pintoret”



CO
L•

LA
BO

RA
CI

ON
S

22

Sembla mentida però ja ha passat 
un any. El cert és que els anys i les 
Festes Majors passen molt ràpi-
dament. Ja estem aquí una altra 
vegada intentant explicar-vos tot 
allò que hem anat fent. Com sem-
pre, hem intentat oferir al poble 
de Matadepera un ventall variat 
d’activitats.

Iniciem aquest record i ho fem 
amb la inauguració dels cursos del 
passat estiu, amb la conferència 
a càrrec del Sr. Oriol Badia sobre 
AURELI MARIA ESCARRÉ i JANÉ, 
ABAT DE CATALUNYA amb motiu 
del cinquantenari de la seva mort.
Al juliol es va fer un Cicle de quatre 
sessions de divulgació sobre 
ALIMENTACIÓ SALUDABLE. Temes 
com: “Quins són els paràmetres 
saludables i com determinar-los”, 
“Què és la dieta mediterrània?” i “Oli 

d’oliva verge: és realment el millor?” 
van ser tractats en aquesta activi-
tat. Va ser impartit per un equip de 
la Facultat de Farmàcia i Alimenta-
ció de la Universitat de Barcelona, 
Coordinat per la Dra. Rosa Lamuela.
Al setembre, i com a continuació 
de les activitats iniciades el mes de 
maig amb la RUTA POMPEU FABRA 
per BARCELONA, vam realitzar 
l’EXCURSIÓ A PRADA i al MUSEU 
DE L’EXILI de La Jonquera. Aques-
tes activitats van ser realitzades 
conjuntament amb la Regidoria de 
Cultura. D’aquesta manera vàrem 
clausurar l’t

Any Pompeu Fabra. Es va fer ofrena 
d’un ram de flors a la seva tomba. 
Al mes d’octubre, en commemora-
ció dels 100 anys del naixement de 
Manuel de Pedrolo, va tenir lloc la 
conferència “MANUEL DE PEDRO-

LO, LA LÒGICA DE LA LLIBERTAT“ 
a càrrec del Dr. Francesc Foguet 
i Boreu, Coordinador del Màster 
Universitari en Estudis Teatrals de 
la UAB.
A finals d’octubre vam dur a terme 
el curs SURFEJAR PER L’ALLAU 
INFORMATIVA D’INTERNET a càrrec 
de l’Àrea de Documentació de la 
UAB, coordinat per la Dra. Eulàlia 
Fuentes i Pujol. La seva finalitat 
va ser conèixer diferents recursos 
d’informació de qualitat, gratuïts i 
útils per resoldre el nostre dia a dia 
en àmbits diversos.
Al novembre i preparant els Nadals, 
un altre curs, un de tast, anomenat 
LA RIQUESA DE LES DOPs CATALA-
NES. Un tast de la terra, curs sobre 
els nostres vins, caves i formatges. 
Dirigit per Adolf Gómez, millor 
Sommelier de Catalunya i Espanya 
en dues ocasions.

20è Aniversari AIUMA .
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Passat el Nadal, i ja al mes de febrer, 
es va dur a terme el curs anomenat 
EL MIRALL DE LA MODA , on es va 
presentar l’evolució de la indumen-
tària i les claus per a la interpretació 
de la història del vestit. A càrrec 
de Montserrat Martorell, cap de 
Fashion Frame. 

Al març es va iniciar un CICLE 
MONOGRÀFIC de 3 conferències 
aquesta vegada dedicat a HÄNDEL 
a càrrec de Joan Vives un dels nos-
tres professors habituals, flautista 
de bec, professor d’història de la 
música i divulgador musical.
Al maig, una de les nostres sorti-
des culturals. Aquesta vegada va 
ser per LES TERRES DE L’EBRE. Un 
itinerari guiat per tres llocs em-
blemàtics: el Castell de Miravet , 
fortalesa medieval situada al terme 
de Miravet, també Pinell de Brai 

on vam visitar el Celler Coopera-
tiu construït a l’estil modernista i 
finalment Tivissa on vam recórrer el 
nucli antic que conserva la fisono-
mia emmurallada i vam conèixer 
les ruïnes del poblat ibèric del 
Castellet de Banyoles, una de les 
ciutats ibèriques més importants 
de Catalunya, situat a 6 km de 
Tivissa.

Més endavant i ja al juliol, hem 
gaudit d’un TALLER D’ESCRIPTURA 
AUTOBIOGRÀFICA, desenvolupat 
per la professora Irene Yúfera, 
l’objectiu del qual ha estat recrear 
mitjançant l’escriptura algunes vi-
vències relacionades amb els estius 
de la nostra infantesa, a partir de 
models de textos autobiogràfics. 
I per finalitzar, està previst al mes 
de setembre un curs sobre EINES 
PRÀCTIQUES PER COMUNI-

CAR-NOS I RELACIONAR-NOS DE 
FORMA ÒPTIMA desenvolupat per 
Diana Garcia Fernández (Coach 
Co-Active, Certificada en Bridge) i 
en Martí Fèlix Puig (Coach relacio-
nal, Certificat en Bridge)

Tancant aquest recorregut no po-
dem deixar de manifestar la nostra 
alegria a l’informar-vos que aquest 
any celebrarem el 20è aniversari de 
l’EN ELS QYAIUMA, uns anys en què 
hem gaudit molt i esperem que 
vosaltres també. Hem intentat en 
tot moment oferir el millor amb la 
nostra millor voluntat. Amb aquest 
motiu, està previst dur a terme un 
acte commemoratiu durant el mes 
d’octubre en el que hi esteu convi-
dats tots!!! Molt bona Festa Major a 
tothom!!! 
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Fundat el 1910, degà de l’hoquei 
espanyol, que promou la forma-
ció i la pràctica esportiva en un 
entorn social i natural immillora-
bles.

En la seva llarga trajectòria espor-
tiva, s’han aconseguit grans fites. 
D’entre elles, tenim l’honor de 
comptar amb la Creu de Sant 
Jordi, màxim guardó concedit 
per la Generalitat de Catalunya.

Està situat a les Pedritxes, al peu 
del parc natural de St. Llorenç del 
munt i l’Obac, amb unes vistes i 
un entorn excepcional.

Som un club familiar, que vol ser 
un punt de trobada, on el conjunt 
dels nostres socis puguin gaudir 
de l’esport i de totes les activitats 
que es promouen des dels dife-
rents àmbits, tot fomentant els 
principals valors de l’esport.

El club aquest any estrena una 
nova junta que es proposa nous 
reptes. El nostre principal objectiu 

CD TERRASSA HOCKEY, PRIMER CLUB ESPORTIU DE MATADEPERA

és aconseguir l’excel•lència a les 
nostres escoles de hockey, tennis 
i pàdel. Preparar i acompanyar als 
nens, des dels més petits, l’esport 
base, i fins a l’alta competició. 
Volem ser un club de referència 
al nostre país en la formació es-
portiva per a competir al més 
alt nivell.

ESCOLES
Actualment més de 200 nens i 
nenes juguen als equips de l’Es-
cola de Hockey del nostre club, i 
seguim nodrint de jugadors a les 
seleccions nacionals inferiors, ab-
solutes i màsters. També tenim dos 
equips de mamis i aquest any hem 
estrenat l’equip de papis.
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Per un altre part, també tenim l’Escola de Tennis que 
ajuda a les nenes i nens a desenvolupar la seva tècnica 
personal, treballaran els aspectes tàctics de l’esport du-
rant els campionats locals. Els més petits juguen contra 
alumnes d’escoles dels clubs de la zona, a més el club 
organitza nombrosos tornejos socials per seguir millo-
rant i divertir-se. 

Un altre de les escoles que està creixent any rere any és 
l’Escola de Pàdel. Un esport per totes les edats, més de 
150 socis practiquen habitualment l’esport. A l’Escola 
de Pàdel podràs iniciar-te o millorar la teva tècnica per-
sonal i joc en parella. A part dels tornejos organitzats pel 
club, també tenim equips a les lligues catalanes sèniors.

La nova Secció de Frontennis del Club poc a poc va crei-
xent i ja compta amb equips que competeixen al Cam-
pionat de Catalunya per parelles i a l’Interclubs amb 
pilota preolímpica així com al Campionat de Catalunya 
per parelles amb pilota olímpica.

CAMPUS D’ESTIU I TORNEIGS 
Per seguir creixent en tots els esports, el Club ofereix 
als més joves el Campus d’Estiu. Els nens poden escollir 
com volen passar l’estiu, poden millorar la seva tècnica 
d’hoquei i tennis amb els campus de tecnificació, di-
vertir-se practicant el seu esport preferit o provar-ne 
un altre. Tot en un entorn privilegiat fent nous amics i 
amigues i amb un programa variat d’activitats esporti-
ves i lúdiques. 

El Club celebrarà el 5, 6 i 7 de juliol la 19a edició del 
Torneig Europeu d’Escoles de Hockey (TEEH), un 
dels torneigs europeu referents en l’àmbit formatiu 
per a nens de 6 a 16 anys. També s’organitza la ter-
cera edició del Terrassa Seven Cup, un torneig in-
ternacional de veterans i el 8 de juliol, serà la seu del 
Torneig Solidari.

Les pistes de tennis i pàdel de les Pedritxes són seu 
de nombrosos torneigs durant l’any, tant federats 
com socials. L’Open Juvenil de Primavera i el de 
Tardor són un clàssic per als nostres jugadors de 
tennis, a més de la Lliga Femenina o la Lliga Juvenil.

SOLIDARITAT I INTEGRACIÓ
Els torneigs solidaris també fan vida social al Club. 
Enguany hem organitzat la 5a Diada Solidària 
per la Marató de TV3 (on es va fer des de torneig 
d’hoquei, tennis, pàdel, frontó, botifarrada, fins a una 
passejada pels turons de la Serra de l’Obac) per re-
captar fons per a la Marató de TV3. Enguany van par-
ticipar més de 520 persones i es van recaptar més de 
3.800€ 

S’està treballant molt en la integració de persones 
amb discapacitat a través de l’esport amb la Lliga 
BBVA Hockey Plus amb un equip vinculat a la Fun-
dació Prodis. També s’ha seguit amb el 12è Torneig 
de Tennis Adaptat, on es fa competició i també ac-
tivitats de destreses.
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Càritas ve del llatí i vol dir “carència”. Doncs bé, fer 
caritat seria desprendre’s d’alguna cosa per donar-la a 
algú que n’està mancat? 

Normalment donem el que podem, el que sobra, 
però... què passaria si haguéssim de compartir el 
nostre temps, el nostre esforç, part del nostre menjar 
o una manta per abrigar sabent que a nosaltres ens 
faltaria part de tot això? Seríem tan bondadosos?

La generositat és un valor per si mateix. No tenim 
intenció de furgar dins l’ànima, només volem fer una 
reflexió sobre el que representa l’autèntic compro-
mís de prendre consciència del que pot ser realment 
estar privats de les necessitats més bàsiques i de les 
que no ho són tant. D’això se’n diu posar-se a la pell 
de l’altre.

No ens podem fer responsables de tanta ignomínia, 
no viuríem pensant-hi, però sovint el que per nosal-
tres és “normal” per molts és un “luxe” inabastable. El 
món és així. 

Donar és un gest de solidaritat molt lloable, tant de 
bo tots ho féssim, però caldrà anar una mica més 
enllà. Cal prendre consciència col·lectiva i demanar 
polítiques socials que acabin amb aquesta xacra. Des 
d’un altre punt de vista podem pensar que els que 
neden en l’abundància no coneixen la penúria i no 
hi ha misèria més gran que la pobresa d’esperit. Però 
aquest és un altre tema 

A Càritas sempre hi som. Us esperem amb els braços 
oberts perquè tal com diuen: “Moltes candeles fan un 
ciri i molts ciris un brandó”.
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............ Des de l’harmonia, des de la celestial Harmo-
nia, comença aquesta estructura universal.
Quan la naturalesa jeia sota un munt d’àtoms que 
col•lidien entre ells
i no podia alçar la testa,
la veu melodiosa va oir-se, des de l’altura:
“Dempeus!, vosaltres els que no sou éssers vius!!! 
Llavors, gèlids i ardents, mullats i eixuts,
saltaren, d’acord a llurs condicions tot obeint el 
poder de la Música.

Des de l’Harmonia, des de la celestial Harmonia, 
Començà aquesta estructura universal....
Des de l’Harmonia, vers l’Harmonia.
A través de tota la gamma de les notes va córrer, el 
diapasó va cloure’s del tot en la humanitat.....

......i el diapasó va cloure’s en la humanitat. En música 
el terme diapasó pot tenir diferents
significats. Etimològicament prové del grec i signifi-
ca “totalment, a través de tots......

......i totalment i a través de tots i totes estem on 
estem Des de l’any 1999, han estat
moltes les persones que han treballat per a Dama, i 
enguany, el passat dia 10 d’abril ,vam commemorar 

Dama Matadepera amb Georg Friedrich Händel

els primers 20 anys de la nostra Associació.

Amb aquest acte volíem agrair a totes elles el seu 
esforç i el seu bon fer i fer-les partícips de la nova 
etapa de dama que estem obrint...... extensiva a tots 
i a totes...... a les
 
institucions........ a les empreses ..... amb una nova 
imatge i una nova web. Amb l’afany
d’avançar en el temps, es va considerar canviar 
el nom de la nostra estimada associació. Ara som 
dama Matadepera.
Per aquesta nova posada en escena vam comptar 
amb la presidenta de l’Institut Català de la Dona, 
senyora Nuria Balada i la presidenta de Dones LID 
(Dones per la Llibertat i la Democràcia), senyora Joa-
quima Alemany impulsora de la nostra associació.
dama Matadepera va presentar la nova imatge 
escoltant la “Rhapsody in Blue “de George Gershwin 
per a piano sol i banda de jazz encara que la rapsò-
dia no es refereix al color blau
sinó a un gènere musical derivat del jazz i a l’hora en 
un estat d’ànim dama Matadepera sí
que va voler relacionar-lo amb el color blau del seu 
nou logotip un blau cromàtic i
especial.
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Quan va ser l’hora de pujar totes 
les presidentes a l’escenari per fer 
els parlaments ho vam
fer sonant un vals composat per 
l’actor gal•lès Anthony Hopkins. 
Hopkins, entusiasta del violinista 
holandès, André Rieu, i sabent-ho 
la seva dona, li va enviar el vals 
compost per Hopkins a André 
per la seva consideració....... i el 
resultat va ser un preciós vals 
amb el títol.......... ”i el vals conti-
nua”......... Mentre es comentaven 
anècdotes i vivències gaudíem 
a la pantalla d’imatges projec-
tades en relació a l’Associació 
dama.... entre moltes coses es va 
explicar que dama Matadepera 

realitza audicions, recitals, 
concerts, sortides cultu-
rals............. conferències i el 
seu programa de ràdio “dama 
de nit” que s’emet per
Matadepera Ràdio cada pri-
mer dimecres de mes a les 10 
de la nit, d’octubre a juny.

Quan va ser el torn de paraula 
de les senyores Balada i Alemany 
van referir-se a la nostra histò-
ria... de la feina feta i la que ens 
queda per fer, donant-nos ànims 
per seguir aquesta labor..... Un 
cop acabats els parlaments, els 
vam oferir un petit pom de flors 
de camp, incloses unes fulles 
d’eucaliptus, tot escoltant la 

bellíssima cançó “Horchat Hai 
Caliptus” amb la meravellosa veu 
d’Ishtar.
Va tancar l’acte, amb unes 
paraules d’encoratjament, l’ex-
cel•lentíssima Alcaldessa Mireia 
Solsona, mentre sonava el cor 
triomfal de l’òpera Aida de Verdi.
dama Matadepera, espai de 
Coneixement i Cultura, és 
des de 1999 una associació 
catalana, plural, apolítica i 
sense afany de lucre, oberta 
al coneixement, al civisme i 
la relació harmònica, i desitja 
al poble de Matadepera una 
feliç FESTA en re MAJOR.
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L’equip de professors de l’escola municipal de Música Frederic Mompou us volem agrair el vostre suport i 
confiança. 
Ja són 33 anys formant petits grans músics i gaudint junts del plaer de fer música.
Vivim per a la música i això ens ajuda a viure millor.
Bona Festa Major!
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L’EBM Ralet Ralet és una escola propera, familiar i que 
cuida i aprèn de la senzillesa dels infant en el seu dia a dia 
més quotidià.
Durant el curs, l’escola obre les portes a les famílies per 
gaudir, participar, proposar activitats..., però en especial, 
cada any, destinem un parell d’activitats als avis. Un matí, 
o una tarda on els avis, no només venen a acompanyar al 
seu nét/néta, sinó que es queden i comparteixen amb ell 
un espai i uns moments molt especials. 
Són moments únics. Moments tendres, amb somriures, 
abraçades, petons i moltes ganes de compartir i ensenyar. 
L’actitud dels avis i les mirades d’il•lusió, estima i a la vega-
da emoció, ha fet que ens plantegem d’alguna compartir 
aquests moments tant beneficiosos amb tots els avis del 
nostre poble. Apadrinem a la gent gran de Matadepera 
perquè siguin els avis de la Ralet.
Aquest projecte s’ha pogut fer gràcies a l’acompanya-
ment de la Rosor i la Joana del Departament de la Gent 
gran de l’ajuntament i la gent gran del Casal.
Durant el tercer trimestre els infants han pogut compartir 
experiències amb moltes àvies i avis del poble. Hem po-
gut visitar el Casal de la gent gran i amb la cançó de AVIS 
I ÀVIES de l’àlbum “A l’aventura” de El Pot Petit, hem anat 
dinamitzant totes les activitats.
Amb aquesta experiència, hem pogut veure com el 

benestar emocional de cadascú es relaciona de ple amb 
el benestar grupal i comunitari. Hi ha un apropament 
afectiu des del benestar emocional d’un a les emocions 
de l’altre de manera que es forma una vinculació emo-
cional, carregada d’afecte i amorositat, que va calant i es 
va construint entre els infants i la gent gran, la qual cosa 
permet l’aparició del sentiment de pertinença al grup i la 
disponibilitat per avançar en les habilitats de convivència: 
diàleg, compromís, resolució de conflictes... És fonamen-
tal aprofitar els moments que ofereix la vida quotidiana 
per reforçar els vincles, tant amb les nostres àvies i avis, 
com entre els mateixos infants, així com ajudar-los en 
la identificació, l’expressió i la regulació de les pròpies 
emocions. 
Agraïm doncs molt sincerament a tota la gent gran de 
Matadepera per ser com són, per aquesta il•lusió i ganes 
de fer i compartir, per aquest voluntariat i per tot el que 
ens han ensenyat.
Moltes gràcies personalment a la l’Elvira, la Consol, la 
Clara, el Ramon. la Xoxi, la Montserrat, l’Assumpció i la 
Rosa. Sou molt GRANS, sou LES ÀVIES ADOPTIVES DE LA 
RALET.

Una estimada ben forta per a tothom
iMOLT BONA FESTA MAJOR!

EQUIP EDUCATIU DE L’EBM RALET RALET
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Un any més, des de l’Escola Ginesta us volem fe-
licitar la Festa Major. Desitgem a tots els matade-
perencs unes festes ben alegres i festives, on pu-
guem compartir espais i activitats, i on la tradició 
i la modernitat vagin de bracet perquè tothom se 
senti representat i trobi el seu moment de celebra-
ció.

Per a nosaltres falten pocs dies per iniciar un nou 
curs escolar, i els mestres i professionals de l’escola 
ja estem preparant-ho tot perquè quan tornin els 
nostres alumnes retrobin els seus amics i amigues, 
i junts iniciïn el projecte d’enguany. Com la Festa 
Major, la vida de l’escola es prepara amb molta an-
telació, i des que es va acabar el curs passat que 
estem pensant en què vindrà de nou. Cal dedica-
ció, il•lusió, imaginació i implicació de tots plegats 
perquè sigui ben exitós.

La vida d’una escola reprodueix en petit format la 
vida d’un poble, amb els seus actors principals, les 
seves activitats destacades, els seus projectes com-
partits, els seus moments il•lusionables i també els 
que presenten més dificultats. Hi ha moments de 
nervis, de neguit per com anirà tot, per pretendre 

oferir el millor de tots nosaltres, de desitjar que tot-
hom se senti acollit i respectat, que tothom pugui 
aportar el seu gra de sorra, i on la convivència sigui 
l’element vertebrador de tot plegat.

Com sempre és un motiu d’alegria iniciar un nou 
curs, amb les cares alegres dels nens i nenes, i dels 
mestres per al nou curs. Desitgem a famílies i alum-
nes un molt bon curs 2019-20, i desitgem que tots 
els ciutadans de Matadepera gaudeixin de la seva 
Festa Major, senyal que l’estiu ha anat d’allò més 
bé, que seguim tenint ganes de compartir plegats 
i de mirar al futur amb més il·lusió que mai.

Per tots plegats, molt bona Festa Major!
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És hora de començar a pensar en 
el nou curs que ben aviat inicia-
rem. A l’escola estem a punt per 
rebre tots/es els i les alumnes, els 
que començaran una nova etapa 
i els que ja fa anys que són entre 
nosaltres. Som conscients que 
per a tots/es són dies molt espe-
cials: s’està acabant l’estiu que, de 
ben segur, ha estat ple d’experi-
ències especials i, comencem a 
preparar tot el necessari per a la 
tornada a l’escola. Per això, la Fes-
ta Major en aquestes dates és tan 
motivadora. Afavoreix els primers 
contactes amb els companys i 
companyes al mateix temps que 
ens ajuda a anar-nos fent a la 
idea que ben aviat tornarem a 
començar les rutines. 

En aquest moment els mestres 
de l’escola us volem fer arribar 
aquest missatge: 

-  Ja ho tenim tot a punt per co-
mençar de nou! 

Per part dels i de les mestres po-
dem dir que retrobar-nos i tornar 
a començar ens fa molta il·lusió. 
Aviat sabreu qui us ha tocat com 
a tutor o tutora. Esperem que 
sigui una sorpresa agradable! 

És hora també de compartir el 
balanç del curs que hem passat. 
Ha estat un curs que hem valo-
rat com un any escolar ple de 
vivències i de projectes que s’han 
iniciat i d’altres que hem fet evo-
lucionar: avancem en l’aplicació 
de l’educació emocional, el taller 
d’escriptura, l’ortografia visual, la 
relaxació i respiració conscient, 
els espais, la tasca autònoma 
que ens ajuda a aprendre a 
aprendre,… Anem consolidant 
el treball en competència co-
municativa en llengua anglesa. 
En aquest sentit, hem tornat a 
rebre el segell de qualitat per la 
feina feta durant els últims cursos 
i, a més, hem de celebrar que 
hem estat reconeguts oficial-

ment com a centre etwinning. 
Aquest projecte de treball de 
la llengua anglesa aplicada a 
comunicacions reals permets als 
i les alumnes a fer-se conscients 
de la importància d’aprendre bé 
aquesta llengua, alhora que els i 
les motiva a esforçar-se. 

Hem avançat dins del treball en 
entorns virtuals d’aprenentatge 
(EVA) i pretenem continuar i 
fer evolucionar la competència 
digital dels nostres nens i de 
les nostres nenes en els cursos 
vinents.

Per aquest curs ens proposem 
continuar elaborant el pla de 
convivència, al mateix temps 
que concretar i coordinar la 
nostra actuació, en aquest 
sentit, a les aules. 

També continuarem imple-
mentant a tots els nivells el 
treball per projectes ABP, alho-
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ra que treballem les habilitats i 
competències que han d’anar 
assolint els nens i les nenes. 
Intentarem que els infants no 
perdin mai la curiositat i la 
mantinguin tota la vida per no 
parar mai de fer-se preguntes i 
voler aprendre coses noves. 

Un nou curs de teatre a l’es-
cola, noves propostes musi-
cals amb cantades, cantates, 
danses, sardanes, descoberta 
i experimentació artística... 
També de contacte amb l’es-
port i desenvolupament de 
l’activitat física.

La nostra escola continuarà 
vivint el seu dia a dia connec-
tada a la vida social i cultural 

del poble: rebrem els dansaires 
de les jornades folklòriques la 
primera setmana de classes, 
participarem en els Jocs Florals 
del municipi, tornarem a partici-
par en el “Let’s Clean up Europe” 
per tenir cura del nostre entorn, 
així com altres propostes que 
vagin arribant, treballarem amb 
els nostres estimats voluntaris i 
voluntàries teixint, cosint, fent 
créixer plantes als nostres horts, 
llegint poemes....

I finalment, considerar que 

l’escola està formada per nenes, 
nens, famílies, empreses col•la-
boradores, personal docent i 
no docent, amb el suport del 
nostre Ajuntament i entitats del 
poble, i que gràcies a la parti-
cipació, l’esforç compartit i la 
voluntat de fer anar endavant 
aquest vaixell entre tots i totes, 
aconseguim i aconseguirem fer 
arribar a bon port aquest nou 
curs escolar.
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Des del club DR’s Matadepera us 
desitgem una gran setmana!

Som un club de futbol sala que va 
néixer ara ja fa 3 anys amb l’objectiu 
de competir per passar-ho bé. Tot i 
que actualment només disposem 
d’un equip de sènior, hem arribat 
a tenir diferents categories segons 
la demanda que ens arribava de 
jugadors. 

Som un club amb uns principis 
molt marcats: tenim les portes 
obertes a tothom, estimem 
profundament el poble i, sobretot, 
entenem l’esport com una eina 
tant a escala competitiva com de 
cohesió social. Prioritzem tant la 
germanor entre jugadors (i equips 

DR’S MATADEPERA CLUB DE FUTBOL SALA
volem destacar especialment a qui 
ha fet possible aquest projecte, dei-
xant-s’hi la pell més que ningú: el 
Kiki, l’Albert Hernández i l’Aleix 
Hernández des del cos tècnic al 
llarg d’aquestes tres temporades i, 
especialment, a l’Oriol Villatoro 
que a part d’entrenar l’equip va 
fer mans i mànigues per arrencar 
motors i posar les bases del nostre 
club. Moltíssimes gràcies a tots!

Ens veiem al tradicional Torneig 
de futbol sala de Festa Major!

BONA FESTA MAJOR!

d’altres clubs del poble) com els 
resultats esportius.

I precisament en l’àmbit esportiu, 
en aquestes tres temporades, po-
dem estar molt satisfets. Sempre 
hem millorat el resultat anterior. 
Un ascens a la primera temporada 
i dues quartes posicions, l’última 
amb una gran puntuació i compe-
tint fins a l’última jornada! 

Estem intentant recuperar un 
esport que feia anys que s’havia 
perdut al poble i per qui no ens 
conegui pot donar un cop d’ull a 
les nostres xarxes socials: 
• Instagram: @futsaldrsmtd 
• Facebook: Dr’s Matadepera.

També volem aprofitar per agrair 
a les persones que ens han ajudat 
i han fet que aquest projecte fos 
més fàcil: el Toni i la Mònica de 
La Granja, FX Sanmartí, la Re-
pública de Terrassa i Emilio Ros.

I com que el més important del 
nostre club són les persones 
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Retalls de la Matadepera rural

LA CULTURA DEL VI EN AQUEST REPEU DE MUNTANYA.
El Vallès ha estat secularment terra de vi. Malgrat els es-
tralls provocats a la vinya per la plaga de la fil·loxera a fi-
nals de segle XIX, moltes famílies de Matadepera visque-
ren o complementaren la seva economia amb el conreu 
de la vinya i altres conreus fins als anys 70 del segle XX. 
A casa això es va allargar fins al 1990, perquè mon pare, 
Domènec Comasòlivas, el Mingo de can Gorina, no es 
va resignar mai a abandonar la terra malgrat la reculada 
constant provocada per l’extensió de les urbanitzacions, i 
va anar passant d’una vinya a una altra fins que no en va 
quedar cap. De fet, fa tot just 40 anys moltes masies en-
cara funcionaven com a explotacions agràries i hi havia 
camps de cereals amb intersticis d’ametllers i oliveres.

Les darreres vinyes del poble o a tocar del terme foren 
la de Can Gorina, a la cara nord de la Muntanyeta, d’en 
Ramon Comasòlivas (el meu avi); les del Ton Solé (Ton de 
Mura) i els seus fills Pau i Joan, a la carretera del Sanatori; 
la del Martí Puig a ponent de can Candi; la del Trapet a 
la ctra. de Sabadell (Cisco); la de la Bruguera, al capdavall 
dels carrers sant Quirze i Balmes (Mingo); la Vinya del 

Mabres a can Vinyers (Isidre Font Pi i Mingo); la Vinya 
del Sot a Can Duran (Joan Font Pi, Corcola, i Mingo); la 
de can Candi (Mingo); i la Vinya del Xumeco, al Turó del 
Talan (Joan Pi i Valentí Comasòlivas).

El conreu de la vinya era intensiu en mà d’obra i calia 
fer-hi moltes operacions: podar, desarrelar, cavar, adobar, 
esporgar, escabriolar i aplicar tractaments específics com 
l’ensofrar (per a prevenir la invasió de l’oïdi o malúria), 
l’ensulfatar (per a prevenir el míldiu -altre fong-), etc. Molt 
d’esforç d’homes i dones, moltes suades, i al capdavall 
massa sovint les pedregades s’ho enduien tot poc abans 
de la verema.

Quan la collita era madura, alguns pagesos optaven 
per portar la collita als trulls de Matadepera (al Trull de 
cal Motxo, al capdavall del c. Sant Isidre, tocant a cal 
Baldiró; al de cal Pratginestós, al costat de cal Nasi, al c. 
Sant Joan, o al trull conegut com El Castell, el més gran 
de tots, a la carretera de Terrassa, darrere cal Parramon). 
D’altres, el portaven al sindicat de Terrassa, al c. Colón. 
Però bona part es feien el vi a casa i això comportava un 

El nostre poble ha estat, fins fa pocs anys, un territori eminentment agrícola. L’activitat primària era la font d’ingressos 
del poble. Des de la Germandat de Sant Sebastià ens proposem treballar en la conservació i divulgació del llegat rural 
de Matadepera i comencem amb un escrit del nostre col•laborador Joan Comasòlivas, que ens parla, amb coneixe-
ment de causa, de la vinya i el vi.

Bona Festa Major !!



CO
L•

LA
BO

RA
CI

ON
S

42

bon trasbals, ja que calia preparar el 
cup i les posts on s’aixafaria el raïm 
i tots els atuells i estris necessaris 
per a veremar. Encara avui algunes 
cases conserven el cup, eines i altres 
testimonis d’aquella activitat.

Calia estanyar les bótes buides 
per tal que no vessessin. També es 
revisaven i s’estanyaven les porta-
dores que eren recipients de planta 
ovalada, més estrets de baix, fets 
amb costelles de fusta de castanyer 
sostingudes per tres cèrcols de ferro 
i proveïdes de nanses o cornaleres.
Es comptaven els coves i es com-
provava el seu estat. Calia, també, 
posar a punt els falçons i tisores per 
a collir els raïms. També es feia una 
crida a la família i als veremadors 
habituals. Vull recordar els que jo 
vaig conèixer. En Ramon Casals i 
el seu germà Pere, masover de la 
Torre de l’Àngel; el Mario Clapés, de 
l’escorxador de Terrassa; el Ricardo 
Vilaseca, de la
 
Trumba; l’Enric Busqueta de cal Fin. 
També venien l’oncle Josep Dolcet 
i la tia Maria Comasòlivas, germana 
gran del pare, l’oncle Josep Co-
masòlivas, el germà més petit, i la 
seva dona Pilar Comajoan, i a voltes 
l’oncle Valentí, que, per edat, estava 
entremig dels germans. Segur que 

me’n deixo algun. També hi havia el 
meu germà Ramon, i alguns amics 
meus.

Homes i dones prenien coves i 
falçons i començaven a omplir els 
coves: sumoll, garnatxa, xarel•lo, 
pica-poll, malvasia i altres varietats. 
Entre suada i suada, els veremadors 
tornaven on havien deixat el fato, 
a l’ombra d’algun fruiter, i feien el 
trago. Un càntir de pedra negra de 
Verdú mantenia l’aigua fresca. Molts 
optaven per beure vi de la bóta de 
pell del pare, i els més agosarats es 
portaven la seva per fer una mica el 
mec d’aquell moscatell o d’aquella 
mistela que tenien a casa. L’estona 
de fer el trago servia, és clar, perquè 
uns homes i unes dones que es 
veien poc sovint, a voltes de ve-
rema en verema, la fessin petar. El 
Mario, per parlar de l’hort i els seus 
tomàquets ufanosos; els demés, 
per parlar de bolets, de caceres i de 
boscos. Perquè tots, d’una manera 
o altra, eren gent de la terra. Un cop 
arreglat el món, es tornava a la feina. 
A vegades es destinava algú només 
per a traginar els coves fins on es 
feia la càrrega.

S’abocaven els coves a les porta-
dores, amb el raïm barrejat, i s’hi 
espremien un xic amb una soca de 

bruc per tal de permetre que n’hi 
cabessin 4 o 5, de coves. Es consi-
derava que, amb un pes “normal”, 
la mitjana de rendiment era d’una 
càrrega de vi (120 l.) per cada dues 
portadores.

Les portadores estaven marcades 
amb una marca del propietari 
originari, i a casa se n’havien barrejat 
de diverses procedències. Algunes 
duien una ferradura i havien estat 
de Joan Vila, de Terrassa. Altres 
provenien de Joan Pi (Xumecu) i 
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eren marcades amb una J. Un parell 
duien la JC, de Jaume Cot (Sant 
Llorenç Savall). Les portadores de 
la ferradura, ja sabíem que sense 
prémer gaire el raïm passaven sense 
dificultat dels 100 kg. Si qui feia 
les portadores no mirava prim, et 
podies enfilar tranquil•lament als 
120 o més. Algunes cornaleres eren 
corcades i remenar les portadores 
bo i plenes feia mal a les mans, per-
què amb el corc havien perdut gruix 
i només n’havia quedat el cor de la 
fusta, o bé perquè hi havien quedat 

rebaves. Els darrers anys, algunes 
havien estat substituïdes per unes 
nanses de ferro collades al mateix 
indret i ben pràctiques. De qual-
sevol manera, hi havia una mena 
de pacte tàcit, no escrit, segons el 
qual hom no es podia queixar del 
pes de les portadores. Tots aquells 
homes recordaven l’època en què, 
per amagar l’ou als burots, a les 
entrades de les poblacions, quan 
cobraven un tant per gènere entrat, 
en aquest cas per portadora, aques-
tes es feien curulles, de tal manera 

que, mitjançant caperons d’espart 
trenat, s’aconseguia disposar quasi 
tant raïm per sobre que per sota del 
cèrcol superior. Tant que havien de 
vigilar que no se’ls tombessin. Els 
més vells recordaven que arribaven 
a pesar 160 kg, i aquests també ens 
recordaven com, en altres temps, les 
vinyes més costerudes obligaven a 
treure les portadores a bast, carrega-
des dalt les sàrries dels matxos, o bé 
amb semalers.

Tampoc te n’escapaves d’alguna 
picada de vespa, atreta per la dolçor 
dels raïms.

Un cop fetes les portadores, es car-
regaven al carro i es duien al cup per 
a aixafar el raïm. La resta de la fusta 
quedava a la vinya, per tal que els 
veremadors poguessin continuar tre-
ballant. Al celler començava aleshores 
l’elaboració del vi. Però, com deia el 
meu avi Corcola, deixem-ne per un 
altre dia.

I ben mirat no, no era només una acti-
vitat econòmica. Era tot un món, una 
cultura, una manera de fer i de ser.

Joan Comasòlivas i Font
12 de maig de 2019
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Les festes majors són, si més no en bona part, festes populars d’arrel tradi-
cional. Són del poble i responen a les nostres tradicions, costums i història. 
Això fa que siguin diferents entre elles, que tinguin personalitat pròpia, que 
siguin reconeixibles, que tinguin més atractiu (per la seva diversitat) i que 
compleixin millor els seus objectius. En ser populars, responen a què ha fet, 
a què ha necessitat i a com li ha anat a la gent del poble que l’ha organitza-
da en els anys (o les dècades) anteriors. En ser d’arrel tradicional, no s’inven-
ten cada dia: allò que funciona es consolida; allò que no funciona decau i, 
quan hi ha l’ocasió, es prova una cosa nova. Evidentment, cap poble té una 
festa major aïllada de la resta. Les activitats que tenen èxit en algunes festes 
tenen més possibilitats de ser adaptades a altres festes. 

I això segurament passa a Matadepera. A la Festa Major i en altres festes. Els 
gegants no es van inventar aquí, però des de fa bastants anys, el poble sent 
que les festes amb gegants són molt pròpies. Plantar i grimpar un arbre no 
es feia fa 100 anys, però Matadepera ara no s’entendria a si mateixa sense 
el pi de Sant Sebastià. La baixada de vehicles sense motor o el sopar de 
germanor no són exclusius de Matadepera, però, per força aquestes dues 
activitats de Festa Major no són exactament iguals a cap de les que es fan 
en altres pobles i ciutats.

A l’Institut Matadepera també ens sentim identificats amb moltes de les 
idees de la Festa Major. 

Per començar ens agraden les celebracions. Sí, ja sabem que a escola s’hi va 
aprendre, però per nosaltres l’aprenentatge és una festa. A més, com està 
demostrat que aprendre costa esforç, ens agrada celebrar els nostres èxits 

Institut Matadepera: per què ens agrada la Festa Major

per agafar més empenta per afron-
tar els propers reptes. 

D’altra banda, ens agrada la idea 
de ser un institut del poble. En el 
nostre cas, això es tradueix, i ho 
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participar les famílies, l’alumnat i el 
professorat, per imaginar com seria 
el centre que voldríem. Ha estat 
una tasca de tota la comunitat edu-
cativa. I això la fa més potent. 
I posats a fer, ens agrada fins i tot 
la idea de tradició. Això sí, de la 
tradició que s’adapta millor a allò 
que ens funciona. La tradició de 
l’Escola Nova del primer terç del 
segle XX, la tradició de les grans 
pedagogues catalanes: com Rosa 
Sensat, Marta Mata, Pilar Benejam 
o Neus Sanmartí (a qui aquest any 
hem tingut la sort de tenir el centre 
per ajudar-nos a reflexionar sobre 
l’avaluació formadora). I sobretot, 
la idea que la tradició es fa cada 
dia, quan alguna cosa que inven-
tem (o més probablement que 
copiem i adaptem!) la fem nostra i 
ens marca un camí a seguir en els 
anys vinents. I en tenim tantes de 
tradicions que anem generant dia 
a dia: el Sopar solidari, la Marató, 
el projecte Mim, la volta a Sac, el 
Musical, el VideoMat, els Jocs florals 
i tants altres. I les tradicions que 
deixen de ser-nos útils (moltes 
vegades perquè el context canvia), 
les deixem estar. Per això, malgrat 
que ens definim com a centre en 
moviment i ens expliquem com 
a centre en transformació, ens agra-
da la idea que tenim una persona-
litat i tradició pròpies que es CREA 
dia a dia. I que ens identifica, ens 
va donant coherència, ens permet 

optimitzar recursos i ens permet 
anar millorant les activitats gràcies 
a l’experiència. Ens agrada la tradi-
ció de centre quan ens és útil, i en 
aquest cas ens agrada precisament 
perquè és útil, no pas perquè sigui 
un costum i s’hagi fet sempre així. 
Com a la festa major, no?
Ens agrada la Festa Major! Ens agra-
den les festes! I entre festa i festa, 
ens agrada gaudir de l’experiència 
de l’aprenentatge. I celebrar-la de 
tant en tant! I fer-ho plegats!

Bona Festa Major i bon curs!

Xavi Ros 
Director Institut Matadepera

diem amb orgull, l’institut públic 
del municipi. I ens creiem molt 
aquella idea que diu que “educa 
tota la tribu”. Volem que aquest 
institut de tots es noti en totes les 
nostres activitats. Des de fa pocs 
mesos, per exemple, l’institut ha 
creat una “marca” que intenta expli-
car amb poques paraules els seus 
principals objectius: es tracta de 
la paraula CREA (acrònim de sentit 
Crític, Respecte, gestió d’Emocions 
i Autonomia, que agafa com a fil 
conductor la creativitat de la pa-
raula principal). Doncs bé, el CREA 
és el resultat més sintètic d’un gran 
procés participatiu en què van 
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Per si no heu sentit mai a parlar de nosaltres, som un 
grup de joves matadeperencs que pretenem fer activi-
tats pel poble en les quals tot(e)s hi puguem gaudir! 
Des de fa sis anys organitzem l’Esmolat i aquest any el 
dia 4 de maig va tenir lloc l’Esmolat Trap amb les actu-
acions de 31 Fam, Lildami i els dj’s locals de TheUrban2 
on ens van trobar unes mil persones per gaudir de la 
millor música. Tenim sorpreses ja preparades de cara a 
la següent edició, així que no us ho perdeu!

Pensem que com més persones siguem, més bones 
idees poden sorgir. Per tant, si el vostre grup d’amics 
teniu alguna iniciativa o idea, la J.A.M. us acull amb els 
braços oberts.

També dir-vos que la J.A.M. que prendrà part en la festa 
major d’aquest any tan en activitats de dia com a les 
barres de nit, si ens voleu conèixer, podeu passar a salu-
dar-nos. Per més informació busqueu-nos en l’apartat 
de Vilagatzara. 

Esperem que gaudim tot(e)s plegats/des!

J.A.M.

(Per a qualsevol dubte no dubteu en consultar-nos via 
Instagram a @jammatadepera;)

Totes dues foto han estat realitzades per @photogra-
phy.karm i @rodrigope26.
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Actualment, el Power Walking és 
un dels esports de moda, cosa 
que és equivalent a caminar amb 
energia, caminar a bon ritme. Com 
poden deduir, aquest missatge no 
és pels joves, que ja tenen aques-
tes qualitats intrínsecament. Ideal, 
per tant, per a persones addictes 
al sedentarisme, amb els nostres 
mòbils, ordinadors, televisions.... 
Podríem dir, sense generalitzar, per 
a persones més grans de 50 anys.

L’activitat física moderada, com 
anar a peu, és beneficiós a partir 
dels 150 minuts a la setmana: ben 
poca cosa. Però el greix no comen-
ça a “cremar-se” fins que li dediques 
30 minuts al dia. El millor benefici 
per estirar les cames és cardiovas-
cular i també per l’osteoporosi; a 
més, reduïm l’estrès i l’ansietat. Tot 
just començar, els mecanismes 
metabòlics treballen per reduir el 
colesterol, el sucre i la inflamació.

Com ho farem? A poc a poc, natu-
ralment, fins a arribar en cada ses-
sió a fer de 45 a 60 minuts diaris, tot 
caminant a un ritme entre 7 i 9 km/
hora. No s’espantin, s’enganxaran 
ràpidament. Amb dues coses bà-

POWER WALKING

siques: la respiració, que entri l’aire 
pel nas, i la postura, amb l’esquena 
recta, balancejant els braços, trepit-
jant enèrgicament sense arrossegar 
els peus i aixecant les puntes de les 
sabates lleugerament. Els beneficis 
són reals: podem arribar a perdre 

400 calories per sessió. Això sí, tot 
compensat amb una dieta poc 
calòrica. Som-hi!!

    
    

Marià Lamana
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Un any més – i en van 35 de consecutius – tenim el goig de compartir amb vosaltres i amb els amics de Port Bo, la 
tradicional cantada d’havaneres de la Festa Major.
Enguany, ho fem en un horari i escenari innovadors. Recordem haver cantat a la plaça de Cal Baldiró, a la plaça del 
Casal de Cultura, a la plaça de l’Ajuntament i al Pavelló d’Esports un sol any en què la pluja ens hi va portar.

Creiem que seria difícil de trobar a les festes majors un espectacle que porti 
35 edicions ininterrompudament amb els mateixos actors: tot un rècord, 
que fa palesa la “complicitat”, sempre agraïda, entre els que cantem i els 
que ens acompanyeu.
Per part de Mariners de Riera, la nostra intenció és la de seguir 
revisant els temes antics, les havaneres de començaments del segle 
passat, que són les que ens apassionen, les que per nosaltres tenen 
uns tints d’autenticitat i de nostàlgia deliciosos.
Estem enllestint la preparació d’un nou disc – el quart – amb un con-
tingut exclusivament de peces antigues, com a continuació del treball 
iniciat a AZUL MARINO, i que presentarem a la cantada del dilluns.

Ens veiem, doncs, gaudint tots plegats de les havaneres i del 
cremat.

Visca la Festa Major!

Benvolguts convilatans
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Un any més, hem demanat a un 
excol•laborador de Matadepera 
Ràdio que ens expliqui els seus 
records i impressions del seu pas per 
l’emissora municipal. En aquesta 
ocasió, la signatura convidada és la 
de Carles Fité 

Difícilment podria explicar la 
meva vida sense la ràdio. M’agra-
da, m’apassiona, em diverteix i 
fins i tot em dona a menjar. És 
una sensació estranya però a la 
vegada afortunada, la de poder 
compartir hobby i professió. La 
responsable, sens dubte, és Mata-
depera Ràdio. Allà, amagada al 
soterrani del Casal de Cultura, la 
veia de reüll quan hi passava per 
davant per repartir programes de 
Festa Major o les Gasetes, o quan 
anava a veure al meu bon amic 
Toni Cadevall. L’escoltava i som-
niava en poder ser jo algun dia el 
que fes algun d’aquells progra-
mes. 

Així que, ara fa 25 anys, vaig 
decidir presentar un projecte amb 
el Joan Duch i l’Aleix Pomar. Vam 
fer un document de tres pàgines, 
que encara guardo, i amb el que 
demanàvem fer un programa 
anomenat “Estudi 3”. D’acord, el 
nom no era gaire original. Però 
vaja, la idea era posar cançons 
de rock en català, que en aquella 
època estava tan de moda. Ho 
vam presentar acompanyat d’una 
maqueta és clar, però aquesta cin-
ta ja no sé on para. Se’l van mirar i 
escoltar (suposo) i ens van dir que 
el projecte no, però que si volíem, 
podríem entrar a un nou progra-
ma musical que es faria cada tarda 
i que es diria “Top 20”, presentat 
cada dia per una persona diferent. 
L’Aleix i jo vam acceptar i vam 
fer la radiofórmula més estranya 
del món: l’Aleix de tècnic i jo de 
locutor. Dic que no és el normal, 
perquè habitualment en aquest 
tipus de programes es fa el que 
es diu “self”, és a dir, que el mateix 

locutor és qui porta els controls 
també.
I així vam estar un grapat de me-
sos, on recordo que ens ho vam 
passar molt bé, i no ho devíem 
fer tan malament perquè al cap 
d’un temps ens van donar el 
programa que havíem proposat. 
Però ara li vam dir “Infrarock” i el 
fèiem els divendres a la tarda. 
Entre riures, encerts i errades vam 
aprendre moltíssim. Molt més 
del que ens podríem imaginar. 
L’Aleix va deixar-ho per centrar-se 
en els seus estudis de telecos i 
jo vaig passar a formar part d’un 
dels èxits més espectaculars de la 
història de Matadepera Ràdio: 
“Els + sonats”. 

Amb el Quimi Ruiz i el Pere Mas 
vam crear una radiofórmula cada 
tarda a partir de les 18.00. D’aque-
lles coses que triomfen sense 
voler, perquè es fan en el moment 
i en el lloc adequat. Es va posar 
de moda entre tots els instituts 

gràcies per donar-me tant



CO
L•

LA
BO

RA
CI

ON
S

53

de la zona i no paràvem de rebre 
trucades. Amb l’Andreu, la Marta, 
l’Anna, el Quim i la resta de gent 
vam viure una època extraordinà-
ria.. Desenes i desenes de truca-
des cada dia, festes a discoteques 
els dissabtes a la tarda, especials 
per cap d’any... I a part de fer ràdio, 
apreníem. 

Amb 18 anys vaig voler omplir un 
buit existent: cobrir els partits del 
Sabadell a Segona B. I així ho vam 
fer amb el Toni Padilla. Però ens 
van posar per condició fer també 
els del Matadepera, a Tercera Regi-
onal, pel que cada setmana fèiem 
dos partits per la ràdio. Viatjant 
per tots els camps del territori, 
buscant-nos la vida per poder 
transmetre, per buscar publicitat 
per cobrir les despeses... Van ser 
dels millors anys de la meva vida. 

Perquè a més, la gent que fèiem 
programes a Matadepera Rà-
dio, ens apuntàvem a tot: espe-

cial de Sant Sebastià, d’eleccions, 
de cavalcada de Reis, de la nit dels 
Òscars... el que fes falta. Per això, 
quan amb 21 anys vaig entrar a 
la ràdio professional, no em van 
demanar la carrera, em van valorar 
l’experiència de sis anys fent ràdio, 
vivint la ràdio i sentint la ràdio. 
Han passat 25 anys des que vaig 
trepitjar per primera vegada 
Matadepera Ràdio, i m’agrada 
recordar amb orgull que gent 
que vaig conèixer llavors són dels 
meus millors amics i que vaig 
poder compartir micròfon i estudi, 
amb professionals que avui en dia 
també es guanyen la vida en el 
periodisme i que vam compartir 
una de les millors escoles de ràdio 
del país. 

Volia aprofitar l’oportunitat d’es-
criure en unes pàgines privilegia-
des com aquestes per explicar-vos 
la meva història i compartir amb 
tots vosaltres l’agraïment a la 
ràdio del nostre poble, i també 

al seu creador, el gran Joan Soley 
que, com diria aquell, amb ell va 
començar tot. 

Carles Fité (Sabadell, 1978) va 
començar a Matadepera Ràdio 
l’any 1994 fent diferents programes 
fins ell 2000, en què va entrar a la 
Cadena Cope com a Redactor de 
Barça on va seguir l’equip per tots 
els camps fins que el 2007 va mar-
xar a Madrid per ser sotsdirector 
d’esports de la Cadena. Això li va 
permetre anar a l’Eurocopa d’Àus-
tria i Suïssa del 2008 i al Mundial de 
Sudàfrica del 2010. Aquell mateix 
any va canviar la Cope per ser cor-
responsal a Madrid de Rac1 i l’any 
següent va fitxar com a subdirector 
de Punto Radio cobrint l’Euro-
copa de Polònia i Ucraïna el 2012. 
Finalment el 2004 va tornar a casa, 
on va crear l’empresa de Marketing 
i Comunicació Marficom. Conti-
nua col•laborant a diferents mitjans 
com Esport3, Catalunya Ràdio, 
Rac1 o el diari Ara, entre d’altres. 

Carles Fité a Matadepera Ràdio l’any
1996 i en una imatge recent, 

als estudis de Catalunya Ràdio. 
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No ens podeu complaure. No ens podeu enrabiar.

Que qui hem de combatre, Albert?
Els qui els cactus els semblen poca cosa; el que, com 
aquell qui no vol la cosa, et participa que viu en un 
dúplex; el que obvia els morts que passegen; els que 
recalquen que són dels nostres; l’adotzenada bufada; 
la que esbomba que ho entén, perquè mana; la que es 
mulla els peus i proclama el fred; la de la sopa d’all de la 
incomunicació; el dels Donuts –de xocolata; la del tor-
naveu del tot està per fer; la barruda del tot és possible; 
el que menteix sempre; la miserable; l’imbècil; la llorada; 
la que es pensa que una de bona compensa la dolenta; 
la que es pensa que moltes de bones compensen la 
dolenta; la que pensa a compensar...; la que llegeix del 
dúplex; el del manual; els seriosos; la consellera; tots 
els informàtics; tots els entrenadors; tots els podòlegs; 
tots els clients; tots els caps; tots els mal educats; la del 
telèfon; a tu –de vegades.

Que qui són els nostres, doncs, Albert?
Els que regalen cactus; el que no saps on viu; el que li 
costa distingir els morts dels altres; els altres; la cegada 
pel fàstic; la que ho entén –i just per això sap que no 
mana; la que neda, nua; l’Ernesta, del tercer, a qui truco 
i, encara ara, no contesta; el dels Donuts –de xocolata; 
la que fa; la que ho paga; el supervivent; la de la cul-
pa; la del conveni; els muts; la que voldria pensar que 
una de bona compensa la dolenta; la compensada; la 
que tancat per compensar; la que per descobrir que 
llegeix...; el perplex; els ploms; l’aconsellada; alguns 

NOPOTSERMENTIDA

informàtics; alguns entrenadors –molt pocs; el meu 
podòleg; gairebé cap client; la dels barrets; gràcies, 
hola, de res i adéu; la de l’Ironside de 100 grams; tu –de 
vegades;

I això és tot el que he de dir sobre aquest tema, Albert.

https://www.mixcloud.com/npsm
http://twitter.com/nopotsermentida
https://www.facebook.com/nopotsermentida
https://www.instagram.com/nopotsermentida

Ja vindreu a menjar galetes”. 
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L’Associació OBERTS AL MÓN, Educació i For-
mació, creada el 2005 a Terrassa, s’ha presentat ja 
en altres programes de Festa Major. Enguany, però, 
ens plau deixar constància d’una activitat nova en 
què Matadepera ha tingut un relleu especial.

Què fem?
Oberts al Món actua a Guatemala i té quatre línies 
principals d’actuació: beques per escolarització pri-
mària i secundària, ajuts per alimentació o activitats 
educatives en entorns especialment desfavorits, 
ajuts a estudis universitaris o post obligatoris i 
construcció de parvularis en aldees rurals del muni-
cipi de San Miquel de Uspantan (Departament del 
Quiché).
- Aquests darrers anys s’han gestionat cada curs 
un centenar llarg de beques per tal que alumnes 
de famílies amb molt pocs recursos puguin anar a 
les escoles que tenen les Germanes Dominiques 
en diferents localitats de Guatemala. La majoria 
d’aportacions provenen de particulars o d’entitats 
que doten un apadrinament específic.
- A més, algunes d’aquestes escoles reben suports 
especials per programes d’alimentació, de salut 
o de reforç educatiu per tal de millorar situacions 
de col•lectius molt desfavorits. Aquests recursos 
surten majoritàriament de fons que l’entitat obté 

OBERTS AL MÓN: POSANT CARA A LA SOLIDARITAT

d’activitats solidàries o d’altres donacions que rep.
- Per ajudar que la societat pugui progressar, des 
de 2010 s’han atorgat ajuts per tal que noies i nois 
amb interès pels estudis puguin realitzar ensenya-
ments per a diverses professions i/o universitaris. 
Amb aquests diners elles i ells poden fer front a les 
despeses lligades als seus estudis i als desplaça-
ments, quan setmanalment –molts d’ells de nuclis 
rurals– han d’anar a una ciutat una mica gran per 
les classes presencials. Una bona part d’aquests 
ajuts deriven de la col•laboració rebuda aquests 
darrers anys de l’Ajuntament de Matadepera, 
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per subvencions atorgades dels seus programes de 
solidaritat i cooperació internacional.

•  El projecte de parvularis, sostingut parcialment 
per altres fons públics catalans de solidaritat, 
comporta l’aportació per part de la comunitat 
local dels terrenys i de la mà d’obra no qualificada 
(tasques de preparació dels espais, transport de 
materials, ...), mentre la municipalitat es fa càrrec 
del treball dels tècnics i de dotar les aules dels 
materials adients i la nostra associació aporta els 
cost dels materials i de la construcció de l’edifica-
ció. Amb els dos parvularis que actualment s’estan 
bastint, se n’han construït ja 19.

Gran coneixement de la realitat
Tots els projectes que es presenten a Oberts al 
Món són estudiats amb detall i valorats tant des 
de Terrassa com des de persones de Guatemala 
expertes en cada temàtica, i s’atorguen aquells 
que es veuen més necessaris o que poden tenir un 
efecte multiplicador més evident. Això demana un 
coneixement de la realitat, fet sobretot a partir del 
voluntariat que alguns responsables de l’associació 
fan cada any a Guatemala, visitant escoles, alum-
nes, famílies i altres institucions col•laboradores. 
La solidaritat té ple sentit quan es fa posant cara a 

cada ajut i quan es pot anar adaptant a les necessi-
tats canviants en cada entorn. I aquesta és una de 
les raons de ser d’Oberts al Món.

Tres estudiants universitaris ens visiten agraïts
En la línia d’aprofundir en el coneixement concret 
dels ajuts a universitaris, enguany, a partir d’una 
proposta de l’Ajuntament de Terrassa i amb el seu 
suport econòmic, tres joves de Guatemala han 
estat a casa nostra durant una setmana, del 12 al 
20 de març. 

La Teodosa, estudiant de Magisteri, la Gilda, estudiant 
d’economia, i el Kevin, estudiant d’informàtica, han 
estat seleccionats pels seus bons resultats per poder 
realitzar aquesta experiència (cap d’ells no havia 
sortit mai del seu país, gairebé no havien vist el mar 
i, naturalment, no havien pujat mai a un avió). En 
diferents instàncies públiques i en algunes escoles 
de Terrassa han explicat la seva experiència i han 
pogut exemplificar com són de valuosos els ajuts 
que reben. Han viatjat acompanyats per la germana 
Maria Teresa Malagarriga, dominica de l’Anunciata, 
que els coneix personalment de fa anys.

El dijous 14 de març van ser rebuts a l’Ajuntament 
de Matadepera per l’Alcaldessa, alguns regidors i 
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responsables dels programes de solidaritat. Va ser 
una trobada molt agradable i molt sincera: sempre 
que posem cara a la solidaritat se’ns reforça la seva 
significació i sorgeix un agraïment molt pregon. 

La solidaritat és sempre font d’aprenentatge
Però, també, la seva estada va servir als gestors i 
col•laboradors d’OBERTS AL MÓN per aprendre 
millor com s’ha de continuar en els pròxims temps 
els ajuts als estudis i per tenir referents més clars en 
el moment de prioritzar l’ús dels recursos.
Per tant, quan dissabte de Festa Major ens trobeu 
un any més en el nostre l’estand solidari us convi-

dem a conèixer millor aquesta experiència i d’altres 
que realitzem i a preguntar per les diferents mane-
res de col•laborar o de donar suport, si compartiu 
amb nosaltres que el valor de l’educació com –tal 
com digué Nelson Mandela – és una de les eines 
més potents per transformar la societat i fer-la més 
justa i més digna per totes les persones. Us aten-
drem amb molt de gust.

Informació i/o contactes: 
650 44 76 55 

obertsalmon@gmail.com 
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ONCOLLIGA
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Fa uns anys, es discutien les diferents 
opcions d’on podia anar l’hockey, equi-
parant-lo amb altres esports, on els seus 
practicants en competicions ja tenien 
una retribució econòmica (hockey pa-
tins, handbol, natació, atletisme, etc.). Al-
guns aficionats creien que no s’arribaria 
on s’ha arribat. Fa molts anys, era impen-
sable que el fill d’un directiu, jugador o 
soci d´un Club determinat canviés i 
anés a jugar a un altre. Havien d’haver-hi 
raons sobrades per fer el canvi, com per 
exemple que l’entrenador no el posava 
a l’equip o s’enfadava per algun motiu 
extraesportiu o, simplement per rea-
litzar-se més al nou club elegit. No hi 
havia compensació econòmica de cap 
mena, ni amb espècies. En alguns casos 
excepcionals, podies aconseguir entra-
des per fer via al camp de les Corts, si 
s’anava al Barça, o per obtenir un treball 
fix en alguna empresa d’algun amic de 
directiu. Contràriament, però, el més ha-
bitual era que per poder jugar havies de 
fer-te soci del club, comprar-te l’equipa-
ment I pagar-te els viatges. 

Els reptes de les noves competicions i 
la valoració en els rànquings esportius 
han fet que els equips anessin millo-
rant, bé sigui amb jugadors del planter 
del mateix club o bé sigui buscant els 
millors a fora de les nostres fronteres. 
El fet de voler millorar el planter o qua-
litat dels equips ha fet que prèviament 

Ara també cada dia són mes els ju-
gadors i jugadores que perceben re-
muneració i per això es van produint 
traspassos d’uns clubs a altres, fent 
l’oferiment d’ajudes econòmiques 
per canviar el color de la samarreta. 
És possible que hi hagi excepcions. 
Fa pocs anys, això va causar el tren-
cament de relacions entre els clubs 
afectats. Però amb el temps va sorgir 
el pacte de no “agressió”, amb la inter-
venció de la Federació Catalana, que 
pregava que es contractessin bons 
jugadors que fossin estrangers i evitar 
així la lluita Interclubs. “Jo no puc ne-
gar que un jugador que vingui d’un 
altre club s’incorpori al nostre si ve vo-
luntàriament...” Aquesta era l’expressió 
més utilitzada per un club quan era 
denunciat per transgredir el pacte. 
Les fuites de jugadors i jugadores 
s’anaven produint i axó ja no ho ha 
parat ningú. Sembla lògic que si a un 
practicant d’hockey li ofereixen una 
compensació econòmica per jugar o 
dirigir, ja no miri els colors del Club de 
la “seva vida” o dels seus avantpassats. 
Ja és normal que marxin del Club de 
la seva vida per defensar el color d´un 
altre i també que al cap d’un temps 
retorni al club dels seus orígens. La 
dedicació a l’hockey està sent recom-
pensada, és més, la seva participació 
en les seleccions espanyoles ja són 
valorades econòmicament i propor-

s’hagi de calibrar la qualitat dels tècnics, 
monitors, entrenadors... i si no hi són 
dins dels mateixos clubs, s’ha d’anar a 
buscar-los fora i si cal, fins i tot un “físio” 
o l’encarregat de gravar els partits per 
visionar-los i analitzar-los després. D’això 
ara se’n diu, l’staff. Hi ha exemples prou 
coneguts i que van fer el seu bon efec-
te. L’Egara, ja fa anys, va comptar amb 
Ernest Willig, d’Alemanya (que després 
va ser entrenador de la Federació Cata-
lana i entrenador de la Real Federación 
Española de Hockey i de l’equip Olímpic 
espanyol a Roma, Tokyo i Mèxic), sent 
president en ambdues federacions en 
Pau Negre. L’Egara va permetre que 
alguns jugadors, encara que no fossin 
del Club, anessin a entrenar amb ell, al 
Camp Municipal d’Hockey, de la car-
retera de Castellar (desaparegut per la 
riuada de l’any 1962); l’Atlètic va comp-
tar amb Vinicio; el Polo, amb el jugador 
olímpic de l’equip de l’Índia, Mohinder; 
el també indi Ranjit Sing, que primer 
entrenà el Junior i després el Terrassa. 
Tots ells van fer tasques de direcció tèc-
nica. Fins llavors, ho havien fet de franc 
els mateixos exjugadors o directius de 
cada club.

Ara, els clubs tenen quasi tots els tèc-
nics ben remunerats. Tot això ja no es fa 
gratis i incrementa les despeses de cada 
entitat i per descomptat el nivell tècnic 
dels hockey men.

QUO VADIS HOCKEY?
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cionalment a la seva vàlua. L’hockey 
ja és rentable si ets bon jugador.

No obstant tot axó, cal sanejar les des-
peses dels Clubs que es veuen agreu-
jades, no solament pel que he explicat 
fins ara, sinó pels desplaçaments dels 
diferents equips a les competicions i 
per a la construcció dels terrenys de joc 
de gespa artificial o plàstic. Els temps 
canvien. Abans eren poques les com-
peticions i pocs els equips d’un club 
que participaven en un únic campio-
nat i lliga amb pocs competidors. Des-
prés, a causa de la bona expansió de 

l’hockey per tot el territori espanyol 
han sorgit més clubs i així s’han am-
pliat les competicions masculines i 
femenines de diferents categories. 
No es poden comparar les èpoques 
(abans es cuinava amb llenya i car-
bonet i ara es fa amb gas o electri-
citat, o no es cuina, o es compra fet). 
L’hockey ha canviat, ha evolucionat. 
Abans eren pocs i ara han augmen-
tat les llicències. QUO VADIS HOCKEY 
? El més important es que els practi-
cants el gaudeixin. Que els seus di-
rigents no s´equivoquin en prendré 
decisions. 

Això ha sigut bo, però les despeses 
han anat augmentant. Cal buscar solu-
cions!!!!!! Els clubs ja fan el que poden 
(ampliar el nombre de socis, buscar 
ajuts (quins?). L’hockey té pocs patro-
cinadors; l’Administració té altres priori-
tats i les Federacions fan el que poden, 
però haurien de fer més. Els clubs han 
de subsistir i les Federacions que tenen 
més poder polític, hi han d’ajudar. QUO 
VADIS HOCKEY?. 

Santiago Ventalló i Surrallés
ADN HOCKEY

1 novembre 1953. Camp de futbol del C.D. Tarrasa, carrer Obispo Irurita de Terrassa.
Partit internacional.- ESPANYA 2 – AUSTRIA 0. Drets: Eduado Dualde, Coll, Joaquin Dualde, Enric Carrera, L.M. Andreu, Martínez de la Riva, Urzanqui i Murúa.
A baix: Joan Soler, Benito Castejón, Jordi Arnan, Bernard, Ruiz, Josep Roig i Manuel Royes.
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En el transcurs d’aquesta temporada, la Unió Excursi-
onista ha assolit unes bones xifres. D’una banda, l’any 
2018 vam tramitar 197 llicències federatives, superant en 
un 37% l’any anterior; i de l’altra hem fregat els 300 socis 
(298 per ser exactes al 31 de març).

Les activitats, dins la modalitat del senderisme, han estat de 
tota mena. Un dels actes més emblemàtics va ser la col•labo-
ració amb el 50è Aniversari de la Flama de la Llengua Catalana, 
el 21 de febrer, realitzant el trajecte caminant amb la llàntia de 
La Gleva a Gurb, i participant, amb molts centres excursionistes 
de Catalunya el diumenge 24 de febrer, als actes commemora-
tius a Montserrat. La resta de sortides van ser pel Parc de Sant 
Llorenç (Carena de la Fosca, la Ronda, excursió Luni-Solar, Ma-

TEMPORADA 2018-2019

sia del Farell, Les Rafardes i Tines del Llobregat). Més lluny vam 
anar al Collsacabra (Rupit) i Montseny (Viladrau). I encara més 
lluny a la Serra del Catllaràs (Berguedà); Molló-Prats de Molló 
(Camí de la Retirada); inici dels Camins de l’Exili (GR-83); Peña 
Montañesa y Gargantes de Escuaín (Sobrarbe) i Pic de Coma-
pedrosa (Andorra).

Amics lectors: quan tingueu aquest programa a les vostres 
mans, ja podreu consultar a la nostra web www.uem.cat la 34a 
Ronda de Matadepera que es farà el diumenge 20 d’octubre.

BONA FESTA MAJOR PER A TOTHOM
SALUT I MUNTANYA.
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Un any més ens podeu trobar dins el programa de Fes-
ta Major lluitant perquè tots els joves també puguem 
gaudir de les festes del nostre poble. Tot i que aquest 
any trobareu a faltar algunes activitats com la Baixada 
de Vehicles i la Matapaellada, es presenta una Festa Ma-
jor ben forta!

Cada cop som menys els joves involucrats que lluitem 
per totes i tots vosaltres i per totes les nostres entitats, i 
és per això que aprofitem a fer una crida a tot aquell jo-
vent motivat amb ganes d’organitzar moltes coses, amb 
idees i compromís!! Però no us espenteu, hem dedicat 
tot el nostre temps i esforç per tirar endavant les activi-
tats que sabem que tant us agraden.

Un any més i millor podreu participar en la Gran Ani-
malada, l’activitat més esbojarrada en la qual seguim 
superant els 20 equips a les inscripcions cada any, i per 
això, us recomanem que aquest any sigueu els primers 
a apuntar-vos o US PODRÍEU QUEDAR FORA!!! Alhora, 
per acostar-nos més als joves, hem decidit renovar el 
concepte de la Matapaellada realitzada els últims anys. 
Aquesta Festa Major els joves l’obrirem tots junts amb 
un dinar per retrobar-nos al tornar de l’estiu amb una 
Hamburguesada (amb opció vegetariana i vegana), 

Vilagatzarienes i vilagatzarins,
amb bon ambient, bona música, una cerveseta ben fre-
da a la mà i algunes que altres sorpreses.

Estem molt contents d’informar-vos que novament 
hem aconseguit tenir una de les dues nits de Festa Jove 
amb què millor que música local. Dissabte nit la passa-
rem tots junts amb alguns dels grups locals del poble, 
una sessió de DJ i no oblideu que com cada any ens 
trobareu darrere les barres nocturnes treballant per po-
der seguir donant vida a les entitats joves d’aquest po-
ble. BUSCA’NS! Estarem tant a les barres de la Festa Jove 
com al sopar de Germanor.

Esperem que aquest any siguem el grup més gran de 
joves que mai s’hagi vist a Matadepera, aconseguint un 
ambient de diversió I RESPECTE PER DAVANT DE TOT!

Carregueu les bateries i ens veiem per Festa Major!!

Vilagatzara.

(RECORDEU qualsevol dubte ens podeu trobar a Ins-
tagram: @vilagatzara. Seguiu-nos i no us perdeu ni un 

detall de què ens espera!!)
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PROGRAMA DE MÀ FESTA MAJOR 2019
DEL DIMARTS, 27 AL DISSSABTE, 31 D’AGOST Pista de les Piscines Municipals 
 TORNEIG DE FUTBOL SALA 

DIJOUS, 29 D’AGOST
DURANT TOTA LA FESTA MAJOR  CONCURS DE FOTOGRAFIA D’INSTAGRAM 

2 DE LA TARDA  Plaça de Sant Sebastià HAMBURGUESADA JOVE

DURANT TOT EL DIA  Camp de Futbol Municipal de Matadepera TORNEIG DE FUTBOL-7

6 DE LA TARDA. SkatePark SKATEJAM

DE LES 6 DE LA TARDA A LES 8 DEL VESPRE Can Vinyés KING OF TRIALS A MATADEPERA 

7 DE LA TARDA  Casal de Cultura INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA D’ART 

2/4 DE 9 DEL VESPRE   A la carpa (entre el carrer de Sant Joan i l’Av del Massot) ELS TASTETS 

DE LES ENTITATS 

2/4 DE 9 DEL VESPRE  Plaça Sant Jordi CORRE TAPES

10 DE LA NIT   A la carpa (entre el carrer de Sant Joan i l’Av del Massot) CONCERT 

AMB LA FREDY JAZZ BAND el grup de versions SIXTUS

DIVENDRES, 30 D’AGOST 
DURANT TOT EL DIA  Camp de Futbol Municipal de Matadepera TORNEIG DE FUTBOL-7

2/4 DE 12 DEL MIGDIA  Plaça de Cal Baldiró JOCS INFANTILS 

A PARTIR DE LES 4 DE LA TARDA Instal·lacions del C.D Terrassan TENNIS

6 DE LA TARDA   Plaça de l’Ajuntament ACTE COMMEMORATIU 35è ANIVERSARI DE 

L’AGERMANAMENT MATADEPERA-MARIAPFARR 

7 DE LA TARDA   L’Hotel, espai jove (o plaça can Baldiró) MICRO OBERT FEMINISTA

7 DE LA TARDA  REPIC DE CAMPANES per convidar el poble a la Festa Major.

3/4 DE 6 DE LA TARDA  Plaça de l’Ajuntament FESTA DE L’ESCUMA 

DE LES 6 DE LA TARDA A 2/4 DE 8 DEL VESPRE D Camp de futbol municipal 
 CAMP DE FUTBOL INFLABLE 

6 DE LA TARDA   Plaça de l’Ajuntament 
 TALLER DE CASTELL i ACTUACIÓ DELS MINYONS DE TERRASSA 

2/4 DE 8 DEL VESPRE  Església Parroquial de Sant Joan Baptista MISSA DE DIFUNTS

8 DEL VESPRE   A la carpa (entre el carrer de Sant Joan i l’Av del Massot) 
 CANTADA D’HAVANERES AMB MARINERS DE RIERA I PORT BO

2/4 DE 9 DEL VESPRE L’ Hotel LECTURA DE POEMES

A 1/4 D’11 DE LA NIT   Al Vial de la riera entre el carrer Mateu Turu i el carrer Sant Ignasi 
ESPECTACLE PIROMUSICAL.

ALTRES ACTES
DEL DIMECRES, 4 DE SETEMBRE AL DISSABTE, 7 DE SETEMBRE
DE LES 10 DEL MATÍ A LES 8 DEL VESPRE Pavelló municipal 
 TORNEIG DE FESTA MAJOR D´HOQUEI SALA

DIJOUS, 5 DE SETEMBRE 
2/4 DE 10 DEL VESPRE   Sala d´Actes del Casal de Cultura 

 AUDIOVISUAL : CAMÍ IGNASIÀ EN BTT 

DISSABTE, 7 DE SETEMBRE
4 DE LA TARDA  Gimnàs municipal CAMPIONAT D’HALTEROFÍLIA DE FESTA MAJOR

DEL DISSABTE, 7 DE SETEMBRE AL DIUMENGE, 8 DE SETEMBRE
 Instal·lacions del C.D.Terrassa PÀDEL

DIUMENGE, 8 DE SETEMBRE 
A 2/4 DE 6 DE LA TARDA  Església Parroquial CONCERT DE CANT CORAL DE FESTA MAJOR

DIVENDRES,13 DE SETEMBRE 
5 DE LA TARDA  Plaça del Casal de Cultura 

 JORNADES INTERNACIONALS FOLKLÒRIQUES DE CATALUNYA.

DIMARTS, 17 DE SETEMBRE
2/4 DE 8 DEL VESPRE  Sala d’Actes de Casal de Cultura EL DOCUMENTAL DEL MES.

DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE 
2/4 DE 8 DEL VESPRE   Sala d’Actes de Casal de Cultura 
 LA REVOLTA CATALANA de Feliu Formosa. 

DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE
DE LES 5 A LES 9 DEL VESPRE Plaça del Casal de Cultura FESTIVAL TNT



¼ DE 8 DEL VESPRE  Balcó de l’Ajuntament PREGÓ DE FESTA MAJOR

2/4 de 8 DEL VESPRE  Plaça de l’Ajuntament CERCAVILA

8 DEL VESPRE  Plaça de Cal Baldirò PLUJA DE CONFETTI 

2/4 DE 9 DEL VESPRE   A la carpa (entre el carrer de Sant Joan i l’Av del Massot) 
AGERMANAMENTFEST

2/4 DE 10 DEL VESPRE  A la carpa (entre el carrer de Sant Joan i l’Av del Massot) 
CONCERT DE LA BANDA DE MARIAPFARR I LA BANDA DE 

MATADEPERA 

2/4 DE 12 DE LA NIT   A la carpa (entre el carrer de Sant Joan i l’Av del Massot) 
ELS CATARRES i la LA BANDA DEL COTCHE ROJO

DISSABTE, 31 D’AGOST 
2/4 DE 9 DEL MATÍ  Camp de Golf Municipal GOLF Torneig de Festa Major

9 DEL MATÍ  Sortida de la Plaça de l´Església ANEM A FER UN TOMB

DE LES 10 A LES 12 DEL MATÍ     Pista poliesportiva del complex de les piscines municipals
 MINIOLIMPIADES DE FESTA MAJOR

10 DEL MATÍ  Ctra. de Terrassa i Carrer Joan Paloma TROBADA DE   

 VEHICLES CLÀSSICS I ANTICS

2/4 D’11 DEL MATÍ  Pistes de petanca del Casal de la Gent Gran 

 CAMPIONAT DE PETANCA DE FESTA MAJOR

11 DEL MATÍ   Plaça del Casal de Cultura 

 CONCURS DE TOTXOS I TALLER PER A MENUTS

11 DEL MATÍ  Ctra. de Terrassa TAULA DE SOLIDARITAT

11 DEL MATÍ   Ctra. de Terrassa 
 1a DIADA DE LES PUNTÀIRES DE MATADEPERA.

11 DEL MATÍ  Parc Pep Ventura MOMENTS DEDICATS A LA MEDITACIÓ 

11 DEL MATÍ  Ctra. de Terrassa. ROCÒDROM I TIROLINA

DE LES 11 DEL MATÍ A LA 1 DEL MIGDIA JUGA.FIRA DE JOCS 

 Ctra. de Terrassa “Un CAU de tallers”. 

 Plaça de Sant Sebastià .MINI CIRCUIT DE BICICLETES 

 Plaça del Casal de Cultura TORNEIG DE PING-PONG. 

 Plaça Cal Baldiró . ATELIER TANGO.

DE LES 11 DEL MATÍ A LES 8 DEL VESPRECamp de Futbol Municipal de Matadepera 
 TORNEIG DE FUTBOL-7

2/4 D’1 DEL MIGDIA   El Bosquet (carretera de Terrassa) 
 CONCERT VERMUT amb la BANDA DE MATADEPERA 

5 DE LA TARDA  Casal de Cultura EXPOSICIÓ DE TOTXOS 

2/4 DE 6 DE LA TARDA   Plaça de l’Església TALLER DE DIBUIX AMB CAVALLETS I 

TALLER DE FANG

6 DE LA TARDA  Carrer Enric Genescà 

 CURSA POPULAR DE MATADEPERA 2019

6 DE LA TARDA   El Bosquet (carretera de Terrassa) A QUANT VA LA MEL?  

Amb la companyia La Tresca i la Verdesca

2/4 DE 7 DE LA TARDA   Plaça del Casal de Cultura 
 BALLADA DE SARDANES amb la COBLA CONTEMPORÀNIA.

2/4 DE 8 DEL VESPRE   El Bosquet (carretera de Terrassa) 
 CONCERT DE LA BANDA DE MARIAPFARR 

2/4 de 10 DEL VESPRE   A la carpa (entre el carrer de Sant Joan i l’Av del Massot) 
 SOPAR DE GERMANOR i BALL AMB EL GRUP BALAHITS, 

2/4 DE 12 DE LA NIT   Plaça de l’Ajuntament FESTA JOVE

DIUMENGE, 1 DE SETEMBRE 
2/4 DE 9 DEL MATÍ  Camp de Golf Municipal GOLF Torneig de Festa Major

DE LES 10 DEL MATI A LES 2 DEL MIGDIA Frontó del complex de les piscines municipals
 FRONTENNIS. Torneig de Frontennis 

DE 9 A 10 DEL MATÍ  Plaça de l’Ajuntament PLANTADA DE GEGANTS 

2/4 DE 12 DEL MATÍ  Carrer Enric Genescà LA GRAN GIMCANA DE COTXES SENSE  

 CARNET PER A JOVES

10 DEL MATÍ  Avinguda del Mas Sot XIX OPEN BTT INFANTIL I JUVENIL

11 DEL MATÍ  Església Parroquial de Sant Joan Baptista OFICI SOLEMNE

DE LES 11 DEL MATÍ A 2/4 d’1 DEL MIGDIA Plaça. de l’Església INTERCANVI D’UN TAST DOLÇ

2/4 DE 12 DEL MIGDIA  Plaça de l’Ajuntament GRAN CERCAVILA DE FESTA MAJOR 

4 DE LA TARDA  Sortida de la Plaça de l’Ajuntament LA GRAN ANIMALADA

2/4 DE 6 DE  LA TARDA   A la carpa (entre el carrer de Sant Joan i l’Av del Massot) 
 THE PENGUINS. Reggae per Xics. Presenten l’espectacle “Ballant  

 damunt la lluna”

2/4 DE 6 DE LA TARDA  Carrer Sant Joan ESCACS

2/4 DE 6 DE LA TARDA  Carrer Pere Aldavert TRENCACLOSQUES PER A GRANS I PETITS.

2/4 DE 6 DE LA TARDA  Camp de Golf Municipal GOLF 

A PARTIR DE LES 6 DE LA TARDA Camp de futbol municipal PARTITS DE FUTBOL

6 DE LA TARDA   Sortida de la Plaça de l´Església 
 ANEM A FER UN TOMB A LA FRESCA

2/4 de 10 DE LA NIT   Plaça de la Germandat de Sant Sebastià 
 DOBLE SESSIÓ GRINDHOUSE: CINEMA DE TERROR INFERNAL amb  

 ARMY OF DARKNESS (1992) i film sorpresa. 

10 DE LA NIT   A la carpa (entre el carrer de Sant Joan i l’Av del Massot) 
 UNA NIT AMB EL MAG LARI

DILLUNS, 2 DE SETEMBRE 
10 DEL MATÍ  Plaça del Casal de Cultura CONCURS DE PINTURA INFANTIL

12 DEL MIGDIA  Pavelló municipal VERMUT PER A LA GENT GRAN AMB   

 L’ORQUESTRA REKORS

DE LES 3 DE LA TARDA A LES 8 DEL VESPRE A Camp de Golf Municipal 
 JORNADA DE PORTES OBERTES.

5 DE LA TARDA  Plaça de l’Ajuntament XOCOLATADA. 

2/4 DE 6 DE LA TARDA  Plaça de l’Ajuntament REPARTIMENT DE PREMIS 
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DEL DIMARTS, 27 AL DISSSABTE, 31 D’AGOST
 
 Pista de les Piscines Municipals 
 TORNEIG DE FUTBOL SALA 
 Organitza: DR’s Matadepera Club de Futbol Sala.
 Informació i inscripcions a instagram: futsaldrsmtd
 I per WhatsApp: 654278667
 Més informació a les “Notes complementàries”

 DURANT TOTA LA FESTA MAJOR 
 CONCURS DE FOTOGRAFIA D’INSTAGRAM 
 Organitza: Vilagatzara 
 Més informació a les “Notes complementàries”

DIJOUS, 29 D’AGOST
 
2 DE LA TARDA 
 Plaça de Sant Sebastià 
 HAMBURGUESADA JOVE
 Vine a dinar amb nosaltres per retrobar-nos i iniciar la Festa Major junts 
 Organitza: Vilagatzara 
 Més informació a @vilagatzara

DURANT TOT EL DIA 
 Camp de Futbol Municipal de Matadepera 
 TORNEIG DE FUTBOL-7
  Lligueta classificatòria en horari de matí (categories benjamí, infantil i cadet) i tarda (categories juvenil i sènior ). Els 

partits tindran una durada d’una sola part de 25 minuts en totes les categories.
 Organitza: C.F. Matadepera i col·labora Regidoria d´Esports
 Més informació a les “Notes complementàries”

6 DE LA TARDA.
 SkatePark
 SKATEJAM
 Scooters, patins, música i menjar. 
 Organitza: Punt Jove de Matadepera
 Més informació i inscripcions a la web del Punt Jove www.matadeperajove.cat o per l’Instagram @Puntjove 
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DE LES 6 DE LA TARDA A LES 8 DEL VESPRE
 Can Vinyés
 KING OF TRIALS A MATADEPERA 
  Un esdeveniment únic que no et pots perdre!!! Segona edició DEL 

KING OF TRIALS a Matadepera durant la Festa Major. Velocitat, emoció, 
salts espectaculars, adrenalina, tot això i més és KING OF TRIALS! Una 
competició de trial de velocitat on els millors pilots d’aquesta especialitat 
hauran de superar tots els obstacles del recorregut el més ràpid possible 
amb la seva bicicleta, demostrant una enorme habilitat, gran potencia 
i una concentració úniques! Tots ells lluitaran al màxim per arribar a 
aconseguir la corona del REI DEL TRIAL!

7 DE LA TARDA
 Casal de Cultura
 INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA D’ART 
  L’exposició romandrà oberta els dies 29 

d’agost al 2 de setembre, amb l’horari de 
19h a 21h i el dissabte i diumenge d’11h 
a 13h i de 19h a 21h.

 Organitza: Col·lectiu d’Art de Matadepera 
 

2/4 DE 9 DEL VESPRE 
  A la carpa (entre el carrer de Sant 

Joan i l’Av del Massot)
 ELS TASTETS DE LES ENTITATS 
  Es podrà sopar a les carpes de diferents 

entitats de Matadepera: Agrupació Coral de 
Matadepera, AMPA de l’Escola  Ginesta, 
AMPA de l’Escola Joan Torredemer , 
Germandat de Sant Sebastià, Escola 
Montcau – La Mola i Amics del Gegants.

 Hi haurà taules i cadires
 

DIJOUS, 29 D’AGOST
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2/4 DE 9 DEL VESPRE
 Plaça Sant Jordi 
 CORRE TAPES
 A la Plaça Sant Jordi començarà el Corre Tapes per diferents establiments de restauració. 

10 DE LA NIT 
  A la carpa (entre el carrer de Sant 

Joan i l’Av del Massot)
 CONCERT AMB LA FREDY JAZZ BAND 
  La festa continuarà amb el grup de 

versions SIXTUS 
 

DIVENDRES, 30 D’AGOST 
DURANT TOT EL DIA 
 Camp de Futbol Municipal de Matadepera 
 TORNEIG DE FUTBOL-7
  Lligueta classificatòria en horari de matí (categories benjamí, infantil i cadet) i tarda (categories juvenil i sènior ). Els 

partits tindran una durada d’una sola part de 25 minuts en totes les categories.
 Organitza: C.F. Matadepera i col·labora Regidoria d´Esports
 Més informació a les “Notes complementàries”

2/4 DE 12 DEL MIGDIA 
 Plaça de Cal Baldiró 
 JOCS INFANTILS 
 A càrrec de Tot Lleure 

DIJOUS, 29 D’AGOST
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A PARTIR DE LES 4 DE LA TARDA
 Instal·lacions del C.D Terrassa
 TENNIS
 Campionat de Tennis de Festa Major de Matadepera 2019
 Organitza: C.D. Terrassa i col·labora Regidoria d´Esports
 Més informació a les “Notes Complementàries”

6 DE LA TARDA 
 Plaça de l’Ajuntament
 ACTE COMMEMORATIU 35è ANIVERSARI DE L’AGERMANAMENT MATADEPERA-MARIAPFARR 

7 DE LA TARDA 
 L’Hotel, espai jove 
 MICRO OBERT FEMINISTA
 Organitza: Punt Jove de Matadepera
 Més informació i inscripcions a la web del Punt Jove www.matadeperajove.cat o per l’Instagram @Puntjove

7 DE LA TARDA 
 REPIC DE CAMPANES per convidar el poble a la Festa Major.

¼ DE 8 DEL VESPRE 
 Balcó de l’Ajuntament 
 PREGÓ DE FESTA MAJOR
 A càrrec de La Banda de Matadepera que aquest any celebra el seu 35è aniversari 

2/4 de 8 DEL VESPRE 
 Plaça de l’Ajuntament
 CERCAVILA
  La Banda de Matadepera i els Amics 

dels Gegants de Matadepera, iniciaran el 
cercavila pel Carrer Joan Paloma, Ctra. 
de Terrassa, Carrer Sant Isidre, Plaça de 
Cal Baldirò, Passatge del Rellotge, Carrer 
de Sant Joan fins a la Carpa on es fan els 
tastets de les entitats 

 

DIVENDRES, 30 D’AGOST 
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8 DEL VESPRE 
 Plaça de Cal Baldirò 
 PLUJA DE CONFETTI 

2/4 DE 9 DEL VESPRE 
  A la carpa (entre el carrer de Sant 

Joan i l’Av del Massot)
 AGERMANAMENTFEST
  Es podrà sopar a les carpes de diferents 

entitats de Matadepera: Agrupació Coral 
de Matadepera, AMPA de l’Escola Ginesta, 
AMPA de l’Escola Joan Torredemer, 
Germandat de Sant Sebastià, Escola 
Moncau- La Mola i Amics del Gegants.

 Hi haurà taules i cadires

2/4 DE 10 DE LA NIT 
 A la carpa (entre el carrer de Sant Joan i l’Av del Massot)
 CONCERT DE LA BANDA DE MARIAPFARR I LA BANDA DE MATADEPERA 

DIVENDRES, 30 D’AGOST 
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2/4 DE 12 DE LA NIT 
  A la carpa (entre el carrer de Sant Joan 

i l’Av del Massot)
  ELS CATARRES amb el concert TOTS 

ELS MEUS PRINCIPIS
  Grup català de pop format per Èric Vergés, 

Jan Riera Prats i Roser Cruells.
  La festa continuarà amb LA BANDA DEL 

COTCHE ROJO, grup de versions que 
animarà el final de festa 

DIVENDRES, 30 D’AGOST 
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DISSABTE, 31 D’AGOST 
2/4 DE 9 DEL MATÍ 
 Camp de Golf Municipal 
 GOLF 
 Torneig de Festa Major
 Modalitat Stableford individual
 Organitza: Regidoria d´Esports
  Més informació a les “Notes Complementàries”
 

9 DEL MATÍ
 Sortida de la Plaça de l´Església
 ANEM A FER UN TOMB
 Itinerari guiat i comentat per Narcís Serrat
  Caminada de poca dificultat amb  

una durada d´unes 3 hores.
  Farem un petit esmorzar amb coques,  

xocolata i vi dolç.
 Patrocina:

DE LES 10 A LES 12 DEL MATÍ
  Pista poliesportiva del complex de les piscines 

municipals
 MINIOLIMPIADES DE FESTA MAJOR
 Organitza Regidoria d’Esports. 
 Informació i inscripcions: 93 730 16 15 (piscines)
 Més informació a les “Notes complementàries”
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10 DEL MATÍ
 Ctra. de Terrassa i Carrer Joan Paloma
 TROBADA DE VEHICLES CLÀSSICS I ANTICS
  Després d’un petit recorregut pel voltants de  

Matadepera, els vehicles es tornaran a concentrar 
a la carretera de Terrassa. Serà a la 1 del migdia 
aproximadament.

 Organitza: C3M Clàssic Car Club Matadepera.
 

2/4 D’11 DEL MATÍ
 Pistes de petanca del Casal de la Gent Gran
 CAMPIONAT DE PETANCA DE FESTA MAJOR
 Organitza: Nova Petanca Matadepera.
  Vegeu les bases de participació a les “Notes  

Complementàries”
 

11 DEL MATÍ
 Plaça del Casal de Cultura
 CONCURS DE TOTXOS I TALLER PER A MENUTS
  Es reprèn el concurs de totxos i us convidem  

a participar-hi per equips 
 Més informació a les “Notes complementàries 
 Organitza: Comissió de Totxos.
 
 

11 DEL MATÍ 
 Ctra. de Terrassa 
 TAULA DE SOLIDARITAT
 Mostra de les entitats solidàries de Matadepera. 
 

Patrocina: 

DISSABTE, 31 D’AGOST 
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11 DEL MATÍ
 Ctra. de Terrassa 
  1a DIADA DE LES PUNTÀIRES DE MATADEPERA.
  Aquest any el grup de puntes al coixí del Casal de la Gent Gran, faran la primera trobada, on hi hem convidat a les 

puntaires dels pobles i ciutats de l’entorn de Matadepera.
  Podreu gaudir veien com es fan les puntes al coixí i una mostra del que fan.

11 DEL MATÍ
 Parc Pep Ventura
 MOMENTS DEDICATS A LA MEDITACIÓ 
  Aquestes meditacions van començar a la Festa Major del 2010 i en vista de l’èxit s’han anat fent cada mes, sobre 

temes diferents triats per les persones que hi assisteixen. Aquesta serà la meditació que fa 100 i per això serà una 
meditació transcendent a Matadepera i es prepara una sorpresa que pot agradar tothom. 

 Organitza: Delegació d’Agermanament Sense Fronteres de Matadepera
 Nota: En cas de pluja l’acte es farà al Casal de Cultura

DISSABTE, 31 D’AGOST 

11 DEL MATÍ 
 Ctra. de Terrassa.
 ROCÒDROM I TIROLINA
  S’instal·laran dues agulles amb pont 

i tirolina i el Gaia Bloc, el rocòdrom 
que no s’acaba mai. Una activitat 
d’aventura per als més intrèpids.
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DE LES 11 DEL MATÍ A LA 1 DEL MIGDIA 
 JUGA.FIRA DE JOCS 
 Ctra. de Terrassa 
  “Un CAU de tallers”. Taller de manualitats a càrrec de l’Agrupament Escolta i Guies A. Escarré 
 Plaça de la Germandat de Sant Sebastià 
 MINI CIRCUIT DE BICICLETES. A càrrec de BTT. 
 Plaça del Casal de Cultura 
  TORNEIG DE PING-PONG. Categories per edats. A càrrec del Punt Jove de Matadepera. Més informació i 

inscripcions a la web del Punt Jove www.matadeperajove.cat o per l’Instagram @Puntjove
 Plaça Cal Baldiró
 ATELIER TANGO. A càrrec de l’Associació 4D C&A

DE LES 11 DEL MATÍ A LES 8 DEL VESPRE
 Camp de Futbol Municipal de Matadepera 
 TORNEIG DE FUTBOL-7
  Finals Benjamí: a les 11:30h, Infantil: a les 13:00h, Cadet: a les 16:30h.,Sènior: a les 19:30h.1a i 2a Semifinal 

Sènior Futbol-7 a les 18:00h. El 3r i 4t lloc Sènior es disputarà en una tanda de 5 penals a les 19:00h.
 Organitza: C.F.M. i col·labora Regidoria d´Esports
 Més informació a les “Notes complementàries”

2/4 D’1 DEL MIGDIA 
 El Bosquet (carretera de Terrassa)
 CONCERT VERMUT amb la BANDA DE MATADEPERA 
 

5 DE LA TARDA 
 Casal de Cultura 
 EXPOSICIÓ DE TOTXOS 
 Organitza: Comissió de Totxos 
 
 

DISSABTE, 31 D’AGOST 

Patrocina: 
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2/4 DE 6 DE LA TARDA 
 Plaça de l’Església
 TALLER DE DIBUIX AMB CAVALLETS
 TALLER DE FANG
 Organitza: Col·lectiu d’Art de Matadepera 

6 DE LA TARDA 
 Carrer Enric Genescà.
 CURSA POPULAR DE MATADEPERA 2019
  Organitza: Regidoria d’Esports i Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa
 Mes informació a les “Notes complementàries”
 

DISSABTE, 31 D’AGOST 
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6 DE LA TARDA 
 El Bosquet (carretera de Terrassa)
 A QUANT VA LA MEL? 
  JOCS I MÚSICA EN DIRECTE amb la 

companyia La Tresca i la Verdesca
   Dimonis, formigues, bèsties mitològiques i 

venedors de mel; cada història té una cançó 
i cada cançó és un joc que els animadors 
i músics, vestits d’apicultors, proposen al 
públic que, jugant, esdevé protagonista de la 
història. 

 

2/4 DE 7 DE LA TARDA 
 Plaça del Casal de Cultura 
 BALLADA DE SARDANES 
 Amb la COBLA CONTEMPORÀNIA.
 Organitza: Agrupació Sardanista La Mola

DISSABTE, 31 D’AGOST 
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2/4 DE 8 DEL VESPRE
  El Bosquet (carretera de 

Terrassa)
  CONCERT DE LA BANDA DE 

MARIAPFARR 

DISSABTE, 31 D’AGOST 

2/4 de 10 DEL VESPRE 
  A la carpa (entre el carrer de Sant 

Joan i l’Av del Massot)
 SOPAR DE GERMANOR
  BALAHITS, el grup de versions que us farà 

ballar, cridar, saltar i cantar amb els hits 
més populars dels últims 60 anys. 

  Cadascú es portarà el seu menjar i 
l’organització posarà 2000 cadires i 
suficients taules per a tothom. 
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2/4 DE 12 DE LA NIT 
 Plaça de l’Ajuntament 
 FESTA JOVE
 Amb els grups locals de música, The Refugees, Atretz i música de D’js 

DIUMENGE, 1 DE SETEMBRE 
2/4 DE 9 DEL MATÍ 
 Camp de Golf Municipal 
 GOLF 
 Torneig de Festa Major
 Modalitat Stableford individual
 Organitza: Regidoria d´Esports
 Més informació a les “Notes complementàries”

DISSABTE, 31 D’AGOST 
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DE LES 10 DEL MATI A LES 2 DEL MIGDIA
 Frontó del complex de les piscines municipals
 FRONTENNIS
 Torneig de Frontennis 
 Organitza: Regidoria d´Esports
 Més informació a les “Notes complementàries”

DE 9 A 10 DEL MATÍ
 Plaça de l’Ajuntament
 PLANTADA DE GEGANTS 
  Amb els gegants de totes les colles 

geganteres que participaran al cercavila.
  Organitza: Amics dels Gegants de 

Matadepera 
 

10 DEL MATÍ
 Avinguda del Mas Sot
 XIX OPEN BTT INFANTIL I JUVENIL
 Organitza: Club BTT Matadepera 
  Més informació a les “Notes 

complementàries”
 
 

DIUMENGE, 1 DE SETEMBRE
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11 DEL MATÍ 
 Església Parroquial de Sant Joan Baptista
 OFICI SOLEMNE

DE LES 11 DEL MATÍ A 2/4 d’1 DEL MIGDIA
 Plaça. de l’Església
 INTERCANVI D’UN TAST DOLÇ
 Amb els productes que cadascú vulgui aportar. 
 Recollim productes d’ús bàsic, llaunes, sucs, oli...
 Amb la col·laboració de la pastisseria Saint Honoré
 Organitza: Càritas Matadepera 

DIUMENGE, 1 DE SETEMBRE

2/4 DE 12 DEL MATÍ
 Carrer Enric Genescà
  LA GRAN GIMCANA DE 

COTXES SENSE CARNET 
PER A JOVES

  Gimcana de cotxes sense 
carnet amb equips de 2 
persones. Els que tinguin 
carnet i no tinguin vehicle 
podran participar amb un 
vehicle Aixam cedit per Autosi 

  Premis: 10 Trofeus a les 
primeres 10 persones.

  Organitza: Motor Club 
Sabadell

  Més informació a les “Notes 
complementàries”
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2/4 DE 12 DEL MIGDIA
 Plaça de l’Ajuntament 
  GRAN CERCAVILA DE 

FESTA MAJOR 
  Amics dels Gegants i les colles 

geganteres convidades iniciaran 
el seu recorregut a la Plaça de 
l’Ajuntament i seguiran per la 
Ctra. de Terrassa on esperaran 
a les autoritats municipals que 
surtin de l’ofici religiós. La 
Gran Cercavila continuarà per 
la Ctra. de Terrassa, Plaça de 
Cal Baldirò, Carrer Sant Isidre, 
Carrer Sant Llorenç, Carrer 
Sant Joan, Carrer Pere Aldavert 
i gran ballada final a la Plaça 
del Casal de Cultura.

 

4 DE LA TARDA 
 LA GRAN ANIMALADA
 Sortida de la Plaça de l’Ajuntament
  Organitza: Vilagatzara, amb el suport del Punt Jove. Informació, bases i inscripcions a la web del Punt Jove www.

matadeperajove.cat, 
 Mes informació a les “Notes complementàries

2/4 DE 6 DE LA TARDA
  A la carpa (entre el carrer de Sant Joan i 

l’Av del Massot)
  THE PENGUINS. Reggae per Xics. Presenten 

l’espectacle “Ballant damunt la lluna”
  Partint de l’estació espacial “kington” i amb 

l’ajuda del coet RPX-1 visitaran diversos 
planetes descobrint cançons, ritmes i 
instruments en un viatge interestel·lar ple de 
música i diversió. 

 Organitza: Grup Xarxa Matadepera 
 

DIUMENGE, 1 DE SETEMBRE
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2/4 DE 6 DE LA TARDA
 Carrer Sant Joan
 ESCACS
 Organitza: Club d’Escacs Matadepera
  Informació i inscripcions: isaacot_10@hotmail.com
 

2/4 DE 6 DE LA TARDA 
 Carrer Pere Aldavert 
  TRENCACLOSQUES PER A GRANS I 

PETITS.
 Més informació a les “Notes complementàries”
 Organitza: Comissió de Trencaclosques
  
 

2/4 DE 6 DE LA TARDA 
 Camp de Golf Municipal 
 GOLF 
 Lliurament de premis del Torneig de Festa Major
 Organitza: Regidoria d´Esports
 Més informació a les “Notes complementàries”

A PARTIR DE LES 6 DE LA TARDA 
 Camp de futbol municipal 
 PARTITS DE FUTBOL
 1r - Partit entre l’Amateur “B VS equip convidat per confirmar.
 2n - Partit entre l’Amateur “A” VS equip convidat per confirmar. 
 Organitza: Club de Futbol de Matadepera
 Més informació a les “Notes complementàries”

DIUMENGE, 1 DE SETEMBRE
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6 DE LA TARDA
 Sortida de la Plaça de l´Església
 ANEM A FER UN TOMB A LA FRESCA
  Passejada per l´entorn del poble, guiada 

i comentada per Narcís Serrat, amb la 
col·laboració del Cor Vine dirigit per Jaume 
Sala.

2/4 de 10 DE LA NIT 
 Plaça de la Germandat de Sant Sebastià  
   DOBLE SESSIÓ GRINDHOUSE: CINEMA 

DE TERROR INFERNAL
  amb ARMY OF DARKNESS (1992) i film 

sorpresa. 

  El Matadepera Grindhouse tanca la seva 
temporada de cinema a la fresca amb dos 
films infernals de culte. Primer gaudirem de 
L’Exèrcit de les Tenebres (1992), tercera 
entrega de la trilogia The Evil Dead, dirigida 
per Sam Raimi i protagonitzada per Bruce 
Campbell, amb bruixes, esquelets, moto-
serres, sang i fetge... El segon serà sorpresa, 
però els dimonis i les bèsties de l’infern estan 
garantits! Pura diversió!!

  Nota important: Sessió no apte per menors de 18 anys.

DIUMENGE, 1 DE SETEMBRE
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 10 DE LA NIT 
  A la carpa 

(entre el 
carrer de Sant 
Joan i l’Av del 
Massot)

  UNA NIT AMB 
EL MAG LARI

  Un espectacle 
de màgia per a 
tothom. 

DIUMENGE, 1 DE SETEMBRE
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DILLUNS, 2 DE SETEMBRE 
10 DEL MATÍ
 Plaça del Casal de Cultura
  CONCURS DE PINTURA 

INFANTIL
  Organitza: Taller d’Art per 

a nens i nenes del Casal de 
Cultura

  Més informació a les “Notes 
complementàries”

 

 
 
 
 
 
 
 
12 DEL MIGDIA
 Pavelló municipal
  VERMUT PER A LA GENT 

GRAN 
  Animarà la festa l’orquestra 

REKORS
 

DE LES 3 DE LA TARDA A LES 8 DEL VESPRE  
 Camp de Golf Municipal
 JORNADA DE PORTES OBERTES.
 Organitza: Regidoria d´Esports
 Més informació a les “Notes complementàries”



PR
OG

RA
M

A 
D’A

CT
ES

106



PR
OG

RA
M

A 
D’A

CT
ES

107

5 DE LA TARDA
 Plaça de l’Ajuntament 
 XOCOLATADA. També hi haurà xocolata i melindros aptes per a celíacs
 Amb la Col·laboració de Xarxa Matadepera.
 

2/4 DE 6 DE LA TARDA
 Plaça de l’Ajuntament 
  REPARTIMENT DE PREMIS del Concurs de Pintura Infantil i del concurs de totxos
 
  A continuació FESTA DE L’ESCUMA amb la participació del Cos de Bombers de 

Matadepera.

DIUMENGE, 1 DE SETEMBRE
Patrocina: 
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DE LES 6 DE LA TARDA A 2/4 DE 
8 DEL VESPRE
  Camp de futbol municipal 
  CAMP DE FUTBOL 

INFLABLE 
  Sobre la gespa del Camp 

de Futbol Municipal de 
Matadepera s’instal·larà un 
camp de futbol inflable per a 
nens i nenes de 4 a 10 anys 
que vinguin a gaudir d’una 
jornada de partits de futbol 
lúdics dins d’un espectacular 
terreny de joc 

  Organitza: C.F. Matadepera 
 

6 DE LA TARDA 
 Plaça de l’Ajuntament 
  TALLER DE CASTELL i ACTUACIÓ DELS MINYONS DE TERRASSA 
 

DIUMENGE, 1 DE SETEMBRE
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2/4 DE 8 DEL VESPRE
 Església Parroquial de Sant Joan Baptista
 MISSA DE DIFUNTS
 En record de les persones que ens han deixat durant aquest any.

8 DEL VESPRE
 A la carpa (entre el carrer de Sant Joan i l’Av del Massot)
 CANTADA D’HAVANERES
 Amb els grups MARINERS DE RIERA I PORT BO
 I a l’entreacte, com sempre, hi haurà cremat per a tothom.

2/4 DE 9 DEL VESPRE 
 L’ Hotel 
 LECTURA DE POEMES
 Lectura de poemes – nopotsermentida. Incliu refrigeri i cactus. 
 A càrrec del Nopotsermentida, de Matadepera Ràdio

¼ D’11 DE LA NIT 
 Al Vial de la riera entre el carrer Mateu Turu i el carrer Sant Ignasi 
 ESPECTACLE PIROMUSICAL, on la música i el foc ens faran gaudir d’un espectacular final de festa.

DILLUNS, 2 DE SETEMBRE 
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ALTRES ACTES
DEL DIMECRES, 4 DE SETEMBRE AL DISSABTE, 7 DE SETEMBRE
DE LES 10 DEL MATÍ A LES 8 DEL VESPRE 
 Pavelló municipal 
 TORNEIG DE FESTA MAJOR D´HOQUEI SALA
 Organitza: Matadepera 88 Hoquei
 Més informació a les “Notes complementàries” i a: info@m88h.com

DIJOUS, 5 DE SETEMBRE 
2/4 DE 10 DEL VESPRE
 Sala d´Actes del Casal de Cultura
 AUDIOVISUAL : CAMÍ IGNASIÀ EN BTT un viatge interior
 A càrrec de Narcís Serrat
  De mar a mar un càntic espiritual a la 

naturalesa tot pedalant i viatjant busques 
l’altre, ets tu mateix.

 Organitza : CLUB BTT MATADEPERA
 

DISSABTE, 7 DE SETEMBRE
4 DE LA TARDA
 Gimnàs municipal
 CAMPIONAT D’HALTEROFÍLIA DE FESTA MAJOR
 Organitza: Club d’Halterofília de Matadepera
 Més informació a les “Notes complementàries”

DEL DISSABTE, 7 DE SETEMBRE AL DIUMENGE, 8 DE SETEMBRE
 Instal·lacions del C.D.Terrassa
 PÀDEL
 Campionat de Pàdel de Festa major de Matadepera 2019
 Organitza: C.D. Terrassa i col·labora Regidoria d´Esports
 Més informació a les “Notes Complementàries”
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DIUMENGE, 8 DE SETEMBRE 
A 2/4 DE 6 DE LA TARDA
 Església Parroquial
  CONCERT DE CANT CORAL DE FESTA MAJOR, amb l’Agrupació Coral de Matadepera, dirigida per Rosa Ribera, i 

el Cor l’Aixa d’Arenys de Mar, dirigida per Pau Jorquera

DIVENDRES,13 DE SETEMBRE 
5 DE LA TARDA
 Plaça del Casal de Cultura
 JORNADES INTERNACIONALS FOLKLÒRIQUES DE CATALUNYA.
  L’Associació per a la difusió del Folklore (ADIFOLK), organitza aquest festival en que hi participen grups folklòrics 

de diversos països que mostren les seves danses d’arrel folklòrica a diferents municipis de Catalunya. Matadepera 
s’adhereix a aquestes jornades.

DIMARTS, 17 DE SETEMBRE
2/4 DE 8 DEL VESPRE 
 Sala d’Actes de Casal de Cultura 
 EL DOCUMENTAL DEL MES.
 IN SEARCH de Beryl Magoko
  Als 10 anys, la directora Beryl Magoko va patir la 

Mutilació Genital Femenina (MGF). Ara, sap que la cirurgia 
reconstructiva és una possibilitat, però no està segura si 
l’ajudarà a sentir-se millor. Conversant amb altres víctimes i 
revisant el seu passat, intentarà comprendre què és el que 
va passar.

  Recordant la seva infantesa en un poble rural de Kènia, 
de petita, Beryl Magoko pensava que era un simple ritual 
de passatge de la vida adulta i d’acceptació dins de la 
seva comunitat, però ningú la va advertir del patiment, 
físic i emocional, ni de la humiliació que això suposaria en 
el futur. In Search… explora els dilemes emocionals de 
la pròpia directora i d’altres dones que han passat per la 
mateixa experiència.
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DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE 
2/4 DE 8 DEL VESPRE 
 Sala d’Actes de Casal de Cultura 
 LA REVOLTA CATALANA de Feliu Formosa. 
 Direcció de Pau Monterde
 Organitza: aetm (Ajut estudiants del tercer món)

DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE
DE LES 5 A LES 9 DEL VESPRE
 Plaça del Casal de Cultura 
  Matadepera t’adhereix al TNT, un festival que impulsa i difon la creació contemporània i 

multidisciplinària i les arts en viu amb propostes per a tots els públics.

 L’ONIRIC MÓM DE DINS                                                 PERCULIGHTS!

 



NOTES 
COMPLEMENTÀRIES
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NOTES INFORMATIVES

L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol del 
actes anunciats en aquest programa.

Com és habitual, els carrers que no siguin de la zona de vi-
anants, romandran tancats a l’accés dels cotxes durant els 
actes als carrers. Igualment, us demanem que tingueu en 
compte els recorreguts de les curses, cercaviles i desfilades 
per tal de no aparcar el vehicle en el seu trajecte.

Durant els dies de Festa Major hi haurà instal•lada la tradicio-
nal fira d’atraccions a l’aparcament de l’Escola de Música i al 
Carrer Enric Genescà 

La Comissió de Festa Major agraeix a totes les entitats i veïns 
la seva participació en els actes de Festa Major.

Més informació al telèfon 93 730 01 32 matadepera@matadepera.cat
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CONCURS DE DIBUIX I PINTURA INFANTIL

1. El concurs es realitzarà el dilluns, dia 2 de setembre, a la Plaça del Casal de Cultura.
2. Començarà a les 10 del matí i es podran presentar els treballs fins a 2/4 d’1 del migdia
Les inscripcions es faran el mateix dia, abans de començar el concurs

3. Categories:

 De 2 a 4 anys
 De 5 a 7 anys
 De 8 a 10 anys
 D’11 a 15 anys

4. Cal portar el material per dibuixar o pintar, podent-se escollir el procediment. L’organització 
proporcionarà , en inscriure’s, el paper sobre el qual s’haurà de dibuixar o pintar.

5. El lliurament de premis i l’exhibició de les obres guanyadores es farà durant la Xocolatada Infan-
til que tindrà lloc el mateix dilluns, dia 2, a la tarda, a la Plaça de l’Ajuntament 
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Bases del Concurs de Totxos 2019

1.  Tots aquells que vulguin participar-hi es podran inscriure 
al Casal de Cultura a partir del dia 25 de Juny fins el dia 28 
de Juny de 17h a 19h. I durant tot el Juliol, fins a acabar 
existències.

El preu de la inscripció serà de 5€ per grup.
2. Les categories es dividiran en:
 a. 8 a 10 anys
 b. 11 a 14 anys
 c. 15 anys o més

Cada grup pot tenir un màxim de 4 participants.
Els menors d’edat hauran de venir acompanyats per un adult.
d. Familiar (mínim un adult i un nen, màxim 8 participants)

Les places seran limitades.

3.  Amb la inscripció es proporcionarà el següent material per 
cada grup:

 a. 600 totxanes
 b. 300 teules flamenques
 c. 100 tàbics
 d. 6 revoltons

4.  L’entrega de la maqueta serà el dissabte 31 d’agost a les 
11h a la plaça del Casal de Cultura. Disposareu de 2 hores 
per finalitzar la construcció. Serà requisit indispensable per 
tots els equips acabar-la allà.

5. Cada obra tindrà un nom, títol o lema.

6. Es valoraran els aspectes originals i artístics

7.  Les obres seran exposades durant els dies de Festa Major 
al Casal de Cultura.

Es podran recollir a partir del dia 7 fins el dia 14 de Setembre.
Les obres que no hagin estat reclamades, quedaran a dispo-
sició de l’Organització.

8.  El jurat constarà de representants de l’Ajuntament, el Col-
lectiu d’Art de Matadepera, l’Associació de Comerciants de 
Matadepera i de l’Organització.

9.  La inscripció obliga a la participació i a l’acceptació 
d’aquestes bases.

10. L’Organització es reserva el dret a modificar i adaptar 
aquestes normes en cas necessari, sempre que ho cregui 
oportú i justificat.

Patrocina :
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BASES DEL CONCURS DE TRENCACLOSQUES FESTA MAJOR 2019 

1. Enguany, el concurs consta de 3 categories i les places són 
limitades. MENUTS EN FAMÍLIA
 • Un adult i un infant menor de 8 anys.
 •  El trencaclosques serà el mateix que la categoria 

infantil (200 peces).

INFANTIL
De 8 a 11 anys - 200 peces

ADULTS
A partir de 12 anys - 500 peces

2. S’ha de concursar en parella.

3.  Les inscripcions les heu de fer al Casal de Cultura, Carrer 
de Pere Aldavert, 4, des del dijous 29 d’agost al dissabte 
31 d’agost. (No s’admetran inscripcions abans del dia as-
senyalat). S’haurà d’omplir un full d’inscripció.

4.  El cost de la inscripció és de 4€ per parella que s’haurà 
d’abonar el mateix dia de la inscripció.

5.  Els participants s’han de presentar al Casal de Cultura per 
recollir el trencaclosques entre les 17 i 17:20 hores. Si una 
parella arriba més tard de les 17:20, no podrà participar i 
no se li tornarà el pagament. Es prega puntualitat.

6.  El concurs començarà a 2/4 de 6 de la tarda i es disposarà 
de dues hores per realitzar el trencaclosques.

7.  El premi serà per a les tres primeres parelles de cada ca-
tegoria que hagin acabat el trencaclosques en el millor 
temps o hagin col·locat el major nombre de peces en el 
temps establert.

8.  El lliurament dels premis està previst un cop acabat el con-
curs, sobre les 8 del vespre, a l’escenari del Casal de Cultura.

9.  Qualsevol actitud considerada antiesportiva per l’organit-
zació, comportarà l’automàtica desqualificació de l’equip.

10. L’organització pot variar qualsevol d’aquestes bases o afe-
gir-ne de noves.
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Hola a tot(e)s som Vilagatzara, el conjunt de les joves del 
Casal Popular els pins i la JAM i us presentem el concurs 
d’instagram de Matadepera! Tranquil(e)s no busquem 
professionals, busquem la foto més original de Matade-
pera durant la Festa Major! Sabem que Matadepera és 
molt fotogènica només li has de posar el teu toc. Teniu 
fins al dia 1 de setembre per penjar-les, després un ju-
rat especialista triarà la foto més original. La foto gua-
nyadora s’anunciarà el dilluns dia 2. La foto pot ser de 
qualsevol tema és completament lliure però ha d’estar 
relacionat amb les activitats de la Festa Major d’enguany. 

Cada foto ha de tenir el seu títol original. Per participar 
heu de seguir les següents bases:

-Penjar les fotos amb el hashtag #FMmatadepe-
ra2019
-Seguir l’instagram de Vilagatzara: @vilagatzara
- Seguir l’instagram del Casal Popular els Pins: @
cp_elspins

-Seguir l’instagram de la JAM: @jammatadepera

Molta sort a tot(e)s!

BASES DEL CONCURS D’INSTAGRAM 



NO
TE

S C
OM

PL
EM

EN
TÀ

RI
ES

123

Bases de la Gran Animalada 2019

1  La Gran Animalada 2019 està oberta a tothom, els 
equips seran de 4-5 persones (un cotxe).

2.  La Gran Animalada es farà el dia diumenge 1 de 
setembre

3. La inscripció estarà limitada a 20 cotxes.

4.  Tot(e)s les participants de la Gran Animalada hau-
ran de venir, disfressats i el seu cotxe també.

5.  La inscripció es farà a la web del punt jove fins al dia 
29 d’agost. En la inscripció s’ha d’especificar el nom i 
cognom de tots els participants, el nom de l’equip i 
afegir un número de telèfon de contacte.

6.  Com a mínim un dels participants ha de tenir car-
net de conduir i cotxe pel concurs. *Les persones en-
tre 16-18 hauran de portar una autorització dels pares 
que es podrà descarregar a la mateixa pàgina web.

7. La inscripció serà de 10€ per persona.

8. Els participants s’hauran de presentar a les 15h 

9.  Tota la competició es realitzarà amb el mateix vehi-
cle amb el qual s’ha començat.

10.  Qualsevol actitud considerada antiesportiva per 
l’organització, comportarà l’automàtica desqualifi-
cació de l’equip.

11.  L’organització declina tota responsabilitat per 
danys o accidents dels participants a la prova o de 
terceres persones.

12.  L’organització pot variar qualsevol d’aquestes 
bases i si ho creu oportú i justificat afegir-ne de no-
ves.

13.  Drets d’imatge que resultin dels participants se-
ran propietat de l’organització.

14.  TOTS els participants queden subjectes a les nor-
mes de circulació vigents.

15.  Recordeu que el nom és LA GRAN ANIMALADA, 
abstenir-se totes les persones que vinguin sense ga-
nes de fer l’animal!!
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Organitza Motor Club Sabadell 
Per equips de 2 persones amb vehicles sense carnet. 
Els que tinguin carnet i no tinguin vehicle podran parti-
cipar amb un vehicle Aixam cedit per autos

• PARTICIPANTS: Equips individuals formats per dues 
persones, amb qualsevol marca de vehicle sense carnet. 
El mateix vehicle pot participar varies vegades en equips 
diferents. 

•  INSCRIPCIÓ: A partir dia 15/07/2019 a la pàgina oficial 
d’Escuderia Sabadell http://www.motorclubsabadell.
com/index.php/esdeveniments/i-gincana-autosi-tro-
feu-aixam-2019/

• COST: Donació voluntària per equip en el moment de 
la inscripció, i l’organització la transferirà a la Marató de 
TV3. Els Sponsors doblaran la quantitat recollida i també 
la transferirà a la Marató de TV3.

• Nª màxim de participants: 30 equips

•  LLOC: Carrer Enric Genescà, i entrant per la Plaça de 
les Oliveres (costat riera). Dia 1 de Setembre de 2019 a 
les 11,30 hores

•  CLASSIFICACIÓ: Serà en base a la suma de punts de 
les penalitzacions (per proves fallades) i el temps en 
segons (= punts) que es tardi en complir el circuit (de 
menys a més).

•  PREMIS: 10 Trofeus primers equips classificats. (Repar-
timent al finalitzar la prova) 

•  REGLAMENT, horaris, condicions i forma de puntuar 
es publicaran a la pàgina de l’escuderia el 15/07/2019. 
CIRCUIT i detalls del mateix 1/2 hora abans de l’inici en 
el briefing obligatori per a tots els participants. Tots els 
participants tindran la seva placa adhesiva tipus Rally 
exclusiva amb el seu número.

Dubtes: consultar les webs d’ autosi www.autosi.es i 
Motor Club Sabadell www.motorclubsabadell.com

La gran Gimcana per joves
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BASES DEL CAMPIONAT D’HALTEROFÍLIA DE FESTA MAJOR 2019
DATES: El campionat d’halterofília es farà el dissabte 7 de setembre, coincidint amb la IV Jornada de Lliga Catalana 
Infantil de la Federació Catalana d´Halterofília.

CATEGORIES: Masculí i Femení Sub9, Sub11 i Sub13.

HORARI DE LA COMPETICIÓ: a les 16:00 pesatge, a les 17:00 proves físiques i aixecaments olímpics de tècnia.

ORGANITZA: Club Halterofília Matadepera

BASES DEL CAMPIONAT DE PÀDEL DE FESTA MAJOR 2019
DATES: 7 i 8 de setembre
MODALITAT: Masculina i Femenina
CATEGORIES: Primera, Segona
INSCRIPCIONS: Fins al 4 de setembre a les 10h, o fins a cobrir el número de 40 parelles
PREU: 15€
INSCRIPCIONS: padel@cdterrassa.cat
INFORMACIÓ: 615487969
INFORMACIÓ ADDICIONAL: 
 - Edat mínima: 15 anys
 - Mínim 3 partits sencers.
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BASES DEL CAMPIONAT DE TENNIS DE FESTA MAJOR 2019

DATES: 30 d’agost
MODALITAT: Dobles
CATEGORIES: Primera, Segona i Tercera
HORARI: de 16 a 21h.
INSCRIPCIONS: Fins al 27 d’agost a les 20h, o fins a cobrir el número de 30 parelles
PREU: 12€
INSCRIPCIONS: oriol.garrido@cdterrassa.cat
INFORMACIÓ: 937870502
INFORMACIÓ ADDICIONAL:

 Edat mínima: 14 anys

 Mínim 4 partits per parella de 25 minuts.

BASES DEL CAMPIONAT DE PETANCA DE FESTA MAJOR 2019

1.- El Torneig, que es jugarà a les pistes del Casal de la Gent Gran, està obert a un màxim de 16 equips participants

2.- Es jugarà per parelles (per tal cal inscriure’s dues persones)

3.- Les inscripcions es faran al bar del Casal de la Gent Gran

4.- L’edat permesa per inscriure’s és de 12 a 120 anys (almenys un dels participants ha de ser major d’edat)

5.- L’organització cedirà, amablement, pilotes reglamentàries a tots aquells participants que no en tinguin

6.- El Torneig es farà per eliminatòries fins arribar a l’encreuament dels dos equips finalistes

7.- L’organització es permet la potestat de canviar les bases si així ho creu necessari.
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CURSA POPULAR DE MATADEPERA 2019
1.  La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Matadepera i l’Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa organitza el 

proper dissabte 31 d’agost a les 18 hores, la CURSA POPULAR DE MATADEPERA 2019 dins els actes de festa major. 
Dins la campanya Esport, Salut i Qualitat de vida, engegada per l´Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa i Mú-
tua de Terrassa, la cursa popular de Matadepera forma part del circuit de curses ACTIVA´T i serà puntuable. El valor 
puntuable de la cursa de Matadepera pel total del circuit ACTIVA’T és de 2 punts.
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2.  La cursa resta oberta a tothom, sense distinció d’edat , sexe o nacionalitat . Els menors de 18 anys hauran de pre-
sentar la inscripció signada per uns dels seus pares o tutors.

3. El recorregut de la prova serà el següent : 

Cursa mini, Categoria 0 masc. i fem.: Distancia 300m. Sortida 18:00 
Recorregut: (Sortida)Enric Genescà (Pavelló) – Plça Sant jordi – (Arribada) Enric Genescà (Pavelló).

Cursa infantil, Categories 1 i 2 masc. i fem.: Distancia 1400m.
Recorregut: (Sortida)Enric Genescà (Pavelló) – Pça Sant Jordi – St. Llorenç – St. Isidre – Plça. Cal Baldiró – Sant Joan – 
Sant Llorenç – Plça Sant jordi – (Arribada) Enric Genescà (Pavelló).

Resta de categories Distancia: 10.000m. 
Recorregut: (Sortida)Enric Genescà (Pavelló) – Av. de les Arenes – Sant Ignasi – Mateu Turu – Joan Miró – Domènech 
i Muntaner –Sant Ignasi –Av. de les Arenes – Pça Sant Jordi – St. Llorenç – Josep Porcar – Crta. de Terrassa – Sant 
Joan – Sant Llorenç – Jaume Español – Ramon Llull – Camí Font de la Tartana – Sant Francesc – Gaietà Vallés i Pujals 
– Joan Camps – Av. Del Vallès – Sant Ignasi – Mateu Turu – Joan Miró – Domènech i Muntaner – Sant Ignasi – Av. de 
les Arenes – Pça Sant Jordi – St. Llorenç – Josep Porcar – Crta. de Terrassa – Sant Joan – Sant Llorenç – Jaume Español 
– Ramon Llull – Camí Font de la Tartana – Sant Francesc – Gaietà Vallés i Pujals – Joan Camps – Av. Del Vallès – Av. de 
les Arenes – (Arribada) Enric Genescà (Pavelló).

4. Avituallament en cursa, al Km. 5 (aprox.).

5. Les categories es regiran per l’any de naixement i el sexe. Quedant establertes les següents:

Cursa mini:
2015 i posteriors

Cursa infantil:
2010-2014
2006-2009

Cursa adults:
Sot 23  Fins 1997 - 2005
Sènior   1979 – 1996
Veterans 1  1969 – 1978
Veterans 2  1959 – 1968
Veterans 3  1958 i anys anteriors
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Tot participant que no anoti l’any de naixement restarà inclòs a la categoria Senior.

6. Forma de control:
Les curses d’adults, estaran controlades pel sistema chip. Això vol dir, que per obtenir una alta qualitat en el resultats 
de la cursa, es necessari que tothom utilitzi el chip propi. No entraran en la classificació ni optaran a cap premi , totes 
aquelles persones que no disposin d’ell.
NO HI HAURAN XIPS BLANCS. Qui vulgui podrà comprar el xip al preu de 12€, a l’omplir el formulari d’inscripció. 
Aquest xip es queda en propietat i es vàlid per a qualsevol cursa controlada per Championchip.
En les curses de categoria infantil, es seguirà utilitzant el sistema manual tradicional.
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7. Premis i obsequis:

A l’acabar les activitats atlètiques i durant la festa final al pavelló s’entregaran els premis de les classificacions generals.

Cursa adults: 

 • 3 General homes i 3 General dones 
 • 1 per cada categoria ( 5 masculines i 5 femenines)
 • 3 per als primers atletes locals masculins i femenins

Cursa infantil:
 • Guanyador general infantil masculí
 • Guanyadora general infantil femení
 • 1 per cada categoria (2 masc. i 2 fem.)
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 • Primer local masculí i primera local femení
 • Medalla de participació per a tots/es.

Cursa mini:
 • Guanyador general nens
 • Guanyadora general nenes
 • Medalla de participació per a tots/es.
Obsequi per a tots els participants inscrits d´una samarreta tècnica.

8. Preu inscripció: 4€

9. Inscripcions d’última hora a 8€ cursa absoluta i 6€ curses infantils, fins que s’acabin els regals, es podran fer el 
mateix dissabte dia 31 d’agost fins a les 17:30 al mateix pavelló.

10. Cursa solidaria amb Càritas Matadepera, aportant 1€ per cada inscrit.

11. Punts d’inscripcions:

-Presencials a les Piscines Municipals de Matadepera fins el 28 d’agost a les 19h.
 Piscines: 93/7301615
 O per Internet: www.mitjaterrassa.org
 Fins el 28 d’agost

-  Malgrat això, el dijous 29 i el divendres30 d’agost es dona l’opció de poder-se inscriure a les piscines Municipals de 
Matadepera fins les 18:00h. Tothom que s’apunti dijous o divendres podrà córrer i rebrà l’obsequi corresponent, però 
no constarà en les classificacions oficials ni podrà rebre cap premi.

12.Recollida de dorsals i regals.

Els dorsals es recolliran als següents llocs:
 - Divendres 30d’agost de 18 a 21h. a la BOTIGA DECATHLON TERRASSA
 - Dissabte 31 d’agost de 10 a 13h. a la BOTIGA DECATHLON TERRASSA
 - Dissabte 31 d’agost de 16 a 17:30 al Pavelló Municipal de Matadepera.

13. El reglament el podeu trobar a la web www.mitjaterrassa.org
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JORNADA DE PORTES OBERTES AL CAMP DE GOLF
El proper dilluns 2 de setembre el camp de golf celebra una jornada de portes obertes de les 15 a les 20 hores.
Podran sortir al camp totes aquelles persones que disposin de llicencia de golf, previ obtenció del corresponent 
Green Fee, a les oficines del camp de Golf. 

També podran accedir dins del mateix horari, totes aquelles persones que vulguin accedir al Camp de practiques, 
previ obtenció del corresponent Green Fee, a les oficines del camp de Golf. 

Els menors de 16 anys hauran de estar acompanyants en tot moment d’un adult que se’n faci responsable.
Recordem que si no passen per les oficines i se’ls demana al camp el Gree Fee, i no el porten, seran convidats a sortir 
de les instal•lacions. Ja que si hi ha cap incident, el camp no es farà responsable.
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MINIOLIMPIADES DE FESTA MAJOR

DATES: Les competicions es realitzaran el dissabte 31 d’agost de les 10 a les 12 hores.
CATEGORIES:  
 pre-benjamí: 2011-2012-2013
 benjamí: 2009-2010
 alevins: 2007-2008

infantil: 2005-2006

INSCRIPCIONS: A les piscines municipals del dijous 1 fins al divendres 30 d’agost.
TELÈFON: 93 730 16 15

*Les copes trofeus es lliuraran el mateix dissabte 31 d’agost a les 13:00 hores a les piscines municipals.
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BASES DEL TORNEIG DE FESTA MAJOR D’HOQUEI SALA 
ORGANITZAT PEL MATADEPERA 88 HOQUEI
 
El torneig s’adreça a les següents categories tenint com a referència la temporada 2018-2019:
  • Sènior (nascuts 2005 o abans)
 • Infantil (nascuts 2006-2007)
 • Aleví (nascuts 2008-2009)

Els equips podran ser masculins, femenins o mixts en totes les categories. 
S’acceptarà un màxim de 6 equips per categoria
 
La competició per a totes les categories tindrà lloc durant les següents dates:
  • 4 de setembre entre les 10 i les 20 hores
 • 5 de setembre entre les 10 i les 20 hores
 • 6 de setembre entre les 10 i les 20 hores
 • 7 de setembre entre les 9:00 i 14 i entre les 16 i les 21 hores per a disputar les finals
 
La competició es regirà segons el reglament vigent d’hoquei sala, podent-se variar la durada dels partits en funció 
del nombre d’equips
 
Els equips seran lliures de vestir la indumentària que vulguin, però en cap cas la de cap club específic
 
Les inscripcions tindran com a data límit el dia 26 d’agost, i es faran a través de la següent adreça de correu electrònic: 
info@m88h.com
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BASES DEL TORNEIG DE FRONTENNIS
DATES: El campionat de Frontennis es farà el diumenge 1 de setembre. 
CATEGORIES: Només hi haurà una categoria, serà un torneig casolà de Festa Major, adreçat al poble, on podran par-
ticipar des d’àvies i avis, passant per tietes i tiets, fins a nenes i nens. 
TROFEUS: Hi haurà premis, pels 3 primers classificats.
HORARI: diumenge 1 de setembre de les 10 del mati a les 2 del migdia
INSCRIPCIONS: A les piscines, del dilluns 22 de juliol al diumenge 25 d’agost
INFORMACIÓ: TELÈFON: 93.730.16.15
DIRECCIÓ TÈCNICA: Pere Fité

BASES OPEN BTT INFANTIL JUVENIL 
(cursa infantil i juvenil de BTT)
El Club BTT Matadepera organitza una prova de bicicletes de muntanya amb diferents distàncies que en funció de 
l’edat dels participants, faran mes o menys voltes en un circuit tancat i senyalitzat. 

CATEGORIES:

Mini biberó  fins a 5 anys
Biberó:  de 6 a 7 anys
Principiants:  de 8 a 9 anys
Alevins:   de 10 a 11 anys
Infantils:   de 12 a 13 anys
Cadets:   de 14 a 16 anys

També hi haurà obsequis per als tres primers pares i mares classificats de Matadepera, que participin en la modalitat 
de “MÀSTERS” i tinguin als nens inscrits a l’OPEN. 

INSCRIPCIONS:  BTT  Esport c/ Sant Joan, 79 Matadepera
INFORMACIÓ: 93.787.15.49 (Sr. Toni)
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BASES DEL TORNEIG DE GOLF FESTA MAJOR
Modalitat de joc: STABLEFORD INDIVIDUAL 18 FORATS
Stableford Handicap

El jugador rep la totalitat del seu Handicap de joc corregit com en les proves 
Medal Play, adjudicant-se els punts d’avantatge en els forats que li corresponguin 
segons el barem local de Handicaps, per calcular la puntuació anterior.
En cas que el jugador tingui Handicap (+) el repartiment dels punts s’iniciarà pel 
forat de menor Handicap o dificultat, o sigui, pel forat de Handicap 18.

El resultat de cada Jugador serà la suma algebraica dels parcials aconseguits en 
cada forat.
Les categories i els premis seran els següents

 1r. Classificat Handicap Inferior Femení 
 1r. Classificat Handicap Inferior Masculí 
 2n. Classificat Handicap Inferior Femení
 2n. Classificat Handicap Inferior Masculí
 1r. Classificat Handicap Superior Femení
 1r. Classificat Handicap Superior Masculí
 2n. Classificat Handicap Superior Femení
 2n. Classificat Handicap Superior Masculí
 1r. Classificat Sènior Indistint
 1r. Classificat Benjamí/Aleví Indistint (Fins els 12 anys)
 1r. Classificat Infantil/Cadet Indistint (De 13 a 16 anys)
 1r. Classificat Boys-Girls/ juniors Indistint (De 17 a 21 anys)
 1r. Classificat Scratch Indistint
 Premi a la millor aproximació forat 7 Femení
 Premi a la millor aproximació forat 7 Masculí

INSCRIPCIONS: A les oficines del Camp de Golf Municipal de Matadepera

INFORMACIÓ: 93.730.05.16 o mtdp.golf@matadepera.cat 
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TORNEIG DE FUTBOL SALA
Lloc: Piscines Municipals de Matadepera

DATES: El campionat de Futbol Sala es farà del dimarts 27 al dissabte 
31 d’agost.

CATEGORIES: 
 - Sènior: nascuts fins al 2003
 - Cadet : nascuts al 2004/05
 - Infantil: nascuts 2006/07
 - Benjamí/Aleví: nascuts 2008/09/10/11
 
DIA I HORARI DE LES FINALS: DISSABTE DIA 31 D’AGOST 
 Benjamí/Aleví: a les 12:00h. 
 Infantil: a les 13:00h.
 Cadet: a les 17:00h.
 Sènior: a les 20:00h.

El lliurament de trofeus es farà a l´acabament de cada final.

INSCRIPCIONS:
Per instagram: futsaldrsmtd
Per WhatsApp: 654278667

 - Nom de l’equip
 - Categoria
 - Nom, cognoms dels jugadors i edat de naixement
 - Color de la samarreta que utilitzarà l’equip per jugar els partits.
 - Telèfon mòbil de contacte i nom del responsable de l’equip.

TOTA LA COMPETICIÓ S’EFECTUARÀ A LES INSTAL·LACIONS 
DE LES PISCINES MUNICIPALS DE MATADEPERA

Organitza: Regidoria d’esports i DR’s Matadepera
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TORNEIG DE FUTBOL – 7
Lloc: Camp Municipal de futbol de Matadepera
DATES: El campionat de Futbol 7 es farà del dijous 29 al dissabte 31 d’agost.

CATEGORIES:                       
 - Sènior: a partir del 1998
 - Juvenil :  jugadors nascuts el 1999 i 2000 Aquesta categoria participarà a la competició de Sèniors.
 - Cadet : del 2001, 2002 i 2003
 - Infantil-Aleví: del 2004, 2005,2006 
 - Benjamí: 2007, 2008, 2009 i posteriors 
DIA I HORARI DE LES FINALS:  DISSABTE DIA 31 D’AGOST    
  Benjamí:  a les 12:00h.
  Infantil: a les 13:00h.
  Cadet: a les 17h.
  Sènior: a les 19:30h.
    1a  i 2a Semifinal Sènior Futbol-7  a les 18:00h.  
  El 3r i 4t lloc Sènior es disputarà en una tanda de 5 penals a les 19:00h.
El lliurament de trofeus es farà a l´acabament de cada final.
PREU: (inclou ; arbitratges, pòlissa de responsabilitat civil, pilotes, petos pels partits  , medalles i copes pels equips 
millor qualificats).
Import categoria   BENJAMÍ, INFANTIL, CADET  i JUVENIL :  50€/equip  
Import categoria   SÈNIOR: 100 €/equip

L’import s’ha de liquidar a l’organització just abans del primer partit. 
Només podran participar al torneig els jugadors/es que figurin al full d’inscripció.
 El jugador amb més edat de l’equip determina la categoria de l’equip.
Es publicarà el quadre d’enfrontaments i horaris definitius el dilluns 26 d’agost al camp de Futbol Municipal de Mata-
depera i al Facebook del Club Futbol Matadepera  

INSCRIPCIONS:
Enviar per mail a cfmatadepera@gmail.com un correu amb:
 - Nom de l’equip
 - Categoria
 - Nom, cognoms dels jugadors i  edat de naixement
 - Color de la samarreta que utilitzarà l’equip per jugar els partits.
S’admeten inscripcions  fins el 22 d’agost :

TOTA LA COMPETICIÓ S’EFECTUARÀ A LES INSTAL•LACIONS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE MATADEPERA
Organitza: Regidoria d’esports i Club Futbol Matadepera






