SUMARI
SALUTACIÓ
COL·LABORACIONS
PROGRAMA D’ACTES
ALTRES ACTES
NOTES COMPLEMENTÀRIES

Disseny portada: CLAUDIA UMBERT VILÀ
Fotos : Miquel Badia
Impressió: Edicions MIC
Dipòsit Legal: B 10231-2021

T

orna la Festa Major! Aquest estiu del 2021 serà més
significatiu que mai ja que ens marcarà un punt
d’inflexió. Sortim d’un període complicat, amb un
context de pandèmia, marcat per l’absència d’esdeveniments lúdics i culturals i de restricció d’activitat social
arreu de Catalunya. Enguany celebrem amb il·lusió, la
recuperació d’un dels esdeveniments més nostrats per a
totes les matadeperenques i matadeperencs.
El nostre retrobament arriba de nou amb un format engrescador i reinventat, pensat perquè petits i grans s’ho
passin d’allò més bé, compatibilitzant les mesures sanitàries i rellançant aquesta forma de ser i fer. Defensem
un model de festa igualitari, inclusiu i tolerant on tothom s’hi trobi bé. Aquests son els valors de la nostra festa i que ens enorgulleixen com a municipi.

SALUTACIÓ

S’acosten doncs uns dies de celebració, on la nostra cultura popular reïx per totes les places i carrers, jornades
llargues on podrem divertir-nos amb esdeveniments
tradicionals, que s’han readaptat, però també amb altres
de més innovadors que no us vull anticipar. Per això us
animo a descobrir aquest programa d’actes que de ben
segur us sorprendrà.
Cal remarcar que rere les bambolines d’aquest esdeveniment, hi ha un any de treball intens. En aquest sentit,
vull agrair molt la implicació i la tenacitat de la comissió
de festes, les entitats, les associacions, els joves del nostre municipi i el personal de l’ajuntament. Tots heu dedicat molts dies de feina per a que tot vagi bé i puguem
gaudir d’aquests grans moments de celebració.
Així doncs, espero que gaudim plegats d’aquests dies
de festa tan especials. Fem-ho de forma corresponsable,
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amb el màxim civisme i respecte per part de tothom. En
nom de tot el consistori, us animo a participar amb la
família i amb els amics d’aquests dies tan emotius per a
Matadepera.
Molt bona Festa Major a tothom!!!
Nil López
Alcalde de Matadepera.

L

a Festa Major 2021 vol ser una celebració segura i
que tothom s’hi senti cridat.

Serà una Festa Major amb espectacles, concerts, activitats lúdiques que volem que gaudiu amb els vostres
amics, veïns i familiars.

SALUTACIÓ

Els espais de festa son: el bosquet, la plaça de l’Ajuntament, la plaça del Casal, la plaça de Cal Baldiró, l’esplanada
entre la ctra. de Sabadell i l’Av del Massot, les zones esportives, el Casal de Cultura, l’Hotel, els carrers del centre ...
Tots son espais segurs, amb totes les mesures en matèria de salut pública que marqui la normativa durant els
dies de les festes.
6

Des de la comissió de la Festa Major us recomanem que
llegiu atentament el programa d’actes per assabentar-vos de totes les activitats programades, els seus horaris i ubicacions. Sii hi ha canvis d’última hora, la web
municipal (www.matadepera.cat) tindrà la informació
actualitzada en tot moment.
Us donem les gràcies a totes les entitats i col·lectius i a
totes les persones que de forma voluntària col·laboreu
en les activitats programades
La Comissió de Festa Major

COL·LABORACIONS
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Enguany ens retrobem per celebrar un any més la festa
major. L’estiu passat va ser ben estrany per a nosaltres
com a agrupament escolta. Després de mesos confinats
que ens van impedir realitzar la nostra tasca educativa
amb la normalitat habitual, ens vam veure abocats de
ple a un estiu ben mogut on no van sobrar pas esforços
per desenvolupar els campaments. Les persones que
formem part del cau som voluntaris, és a dir, dediquem
el nostre temps lliure a dur a terme la nostra feina dissabte rere dissabte, malgrat que sovint no rebem prou
reconeixement per tot els esforços realitzats, ja que la
nostra tasca és, per a molts, invisible.

Però l’estiu passat va ser diferent: de cop i volta, el lleure
va esdevenir un servei essencial i el Govern de la Generalitat va iniciar una gran campanya per reivindicar el
lleure com un espai segur, de cures, després de tot el
que havíem patit.
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Així, ens va caure tota la responsabilitat a sobre i se’ns
va demanar salvar l’estiu de nens, nenes i joves que havien passat els últims mesos confinats. Se’ns va demanar esdevenir un espai segur per a la salut mental dels
usuaris de les nostres activitats, en part sense tenir en
compte que els voluntaris del sector del lleure també
havíem patit les conseqüències de la pandèmia, i sense
tenir en compte que molts de nosaltres no som pas
psicòlegs, sinó persones entregades al món de l’escoltisme. I malgrat que les mesures que havíem de seguir
ens van resultar molt difícils de dur a terme, tant a nivell
logístic, com econòmic i humà; i malgrat que potser la
nostra salut mental havia quedat tocada després de tot
el viscut, ho vam fer: vam salvar l’estiu. Vam preparar
activitats, vam seguir unes mesures de seguretat que
aquest curs no s’han respectat a molts espais aliens a la
nostra activitat i vam marxar de campaments.

El curs passat va ser molt difícil per a nosaltres, ja que
els vam haver d’aturar de cop, d’un dia per l’altre. Tot i
això, aquest encara ho ha estat més: diverses aturades
prolongades, els grups d’adolescents sense poder participar de les activitats, no poder fer cap sortida... I sobre
tot, no poder realitzar un treball de qualitat al llarg del
curs, ja que ens ha estat impossible seguir una continuïtat, element essencial a la nostra tasca educativa.
No volem més paraules buides. Esperem que en un
futur es valori realment la nostra feina i que no se’ns

enganyi amb promeses de fum. No volem esdevenir
essencials quan el Govern ho considera oportú. El lleure
es essencial, i sempre ho ha estat. I no calia cap pandèmia per dir-ho.
11
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I quan pensàvem que tots els nostres esforços es veurien recompensats durant aquest curs 2020 – 2021, quan
tot just feia molt poques setmanes que fèiem cau de
nou, els nostres representants polítics van decidir que
ja no érem pas un entorn segur. El lleure ja no era pas
essencial, malgrat seguir totes les mesures de seguretat
establertes durant la realització de les activitats.

Solidaritat i Cultura en temps
de la Covid19
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Abans que res, deixeu-me que us desitgi a tots, en
nom del programa d’Ajuts a Estudiants del Tercer Món
(AETM) i del conjunt de la Fundació Torre del Palau,
una molt bona Festa Major. I aquest any amb un desig
més intens que mai. Ens ho mereixem, ens ho hem guanyat i ho necessitem.
Hem defensat sempre que 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’hivern. Són moments claus de
relació, moments per retrobar-nos, per gaudir plegats,
per sentir-nos poble i compartir identitat. I aquest any
això té encara un sentit més gran. Plegats hem fet front
a la pandèmia del coronavirus comptant amb la solidaritat de tots i cadascun dels nostres veïns mataperencs.
Alguns en primera línia, metgesses, infermers, serveis
de neteja, comerciants, pagesos i un llarg etcètera. Per
a ells el nostre major reconeixement i la nostra gratitud.
Aquesta Festa Major vol ser també el moment de fer explícit aquest reconeixement i el moment de retornar-los,
personalment, l’escalf que vam mostrar-los amb aplaudiments diaris durant els primers dies del confinament.
Aquest és també un moment de recolliment i de reflexió per recordar totes aquelles persones, algunes ben
properes a nosaltres, que han perdut la vida en aquesta
pandèmia. I un bon moment per acompanyar i mostrar
el nostre escalf als familiars i amics.
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I bona ocasió igualment per compartir amb tots els
veïns i veïnes la fi del confinament. Hem estat bons ciutadans, hem seguit les normes d’higiene, de distanciament social, de ventilació i de confinament que ens han
dictat i gràcies a les bones pràctiques de tots plegats
hem superat la situació més dramàtica. La pandèmia
ens ha unit encara més com a poble. Per tot això deia al
principi d’aquest escrit que aquesta Festa Major ens la
mereixem, ens l’hem ben guanyada i que la necessitem,
aquest any més que d’altres.
En aquest darrer any, des de la Fundació Torre del
Palau hem continuat treballant per la cultura i la solidaritat també a Matadepera. Quan el confinament ho
ha permès, els infants i joves de Matadepera han pogut
participar en les sessions de teatre organitzades pel
nostre programa de Pedagogia de l’Espectacle.
El febrer de l’any passat, just abans de l’inici de la maleïda pandèmia, vam poder presentar a la Casa de Cultura
el llibre Mirant Enrere. Diari d’un llarg pelegrinatge. Editat
per la Fundació. Són les memòries del mataperenc
Bartomeu Amat i Armengol. Després d’un llarg periple
vital que l’ha portat a viure i treballar successivament
en indrets tant diversos com el Camerun, París, la Xina,
l’Afganistan, la Costa d’Ivori, Montpeller, Togo i finalment Brussel·les, Bartomeu Amat torna als seus orígens
de Matadepera on, com ell mateix diu, hi passa la seva
jubilació activa.

Bartomeu Amat va dedicar solidàriament els guanys de
la venda del seu llibre al programa d’AETM, del qual ell
mateix n’és un col·laborador ben actiu.

Gràcies a aquest programa i amb l’ajut també de la Regidoria de Solidaritat de l’Ajuntament de Matadepera, l’any
passat i aquest hem pogut donar ajuts d’estudi a una trentena de nois i noies de Guatemala. Provenen de famílies
indígenes retornades de l’exili mexicà que viuen al camp i
sense recursos. Els ajuts els permeten puguin seguir estudis superiors, generalment de formació professional, per
tal d’esdevenir bons professionals al servei de les seves comunitats i del seu país. A canvi els exigim que retornin 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 Estat Units). Es tracta
doncs d’oferir no pas subvencions a fons perdut, sinó ajuts
d’estudis a retornar amb treball social.
Aquest és el nostre granet de sorra, i el vostre, per fer
del món un lloc més just i equitatiu. I ho fem a Guatemala, segurament el país més empobrit de Centramèrica, i ajudant a formar capital humà ben necessari pel
desenvolupament del país.

Un petit gra de sorra, però que en aquests 28 anys
d’AETM, ens ha permès ajudar a més de 800 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.
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, ES15500001250001217025. 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 l’hem ben
guanyada. Ens trobem allà.
Màrius Massallé i Bainad
President de la Fundació Torre del Palau
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El setembre de 2020, quan la pandèmia ens va donar
un respir, vam poder organitzar al Casal de Cultura un
Recital de cançons d’Àngel Guimerà. Un muntatge d’Ignasi Roda sobre poemes de Guimerà musicats i interpretats per ell mateix amb la col·laboració de la cantant
i actriu Mone Teruel i el pianista Pep Pladellorenç. El
recital va permetre conèixer aquesta faceta inèdita de
poeta de Guimerà, estiuejant habitual de Matadepera
a les acaballes del segle XIX. El recital va recollir també
fons per al programa d’AETM a Guatemala.

L’Agermanament amb Mariapfarr
De la foscor de la pandèmia a un futur il·lusionant
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Era al començament de l’any passat, el 2020, quan ja ho
teníem tot preparat: els nostres futbolistes havien estat
convidats al partit inaugural del nou camp de futbol de
Mariapfarr. El viatge estava previst pel primer cap de
setmana de juliol. Però va arribar la COVID i tot se’n va
anar en orris.
A l’abril del 2020 els nostres dos alcaldes, Nil López i
Andreas Kaiser s’intercanviaven missatges de motivació
mútua a causa de la pandèmia que, en les seves diferents fases ha afectat igualment als nostres dos pobles.
Potser més encara als nostres amics austríacs, atès que
tenen la seva economia local molt centrada en el turisme d’hivern i d’estiu.
Des de la Comissió de l’Agermanament hem seguit
amb angoixa tot el que passava aquí i allà. Les publicacions dels nostres dos Ajuntaments han anat informant
de tot això; però els mesos han passat i ara mateix les
vacunacions ens permeten mirar al futur amb il·lusió i
14

ha faltat temps perquè els nostres amics austríacs ens
recordessin la invitació que ja ens havien fet arribar el
2019, per acudir a allò que ells anomenen “1100 Jahre
Mariapfarr”, o sigui la celebració del 1100è aniversari
de la primera notícia històrica de Mariapfarr i que coincideix també amb el 130è aniversari de la fundació del
seu Cos de Bombers/ADF, element molt important en el
seu teixit social. I tot això te una data: 1-3 de setembre
de 2023. I ens volen allà, a tots.
Fa dies que estem intercanviant mails i ens han començat a donar detalls de l’esdeveniment.
Fest der Lungauer Volkskultur – Festa de la Cultura
Popular del Lungau
Aquest és el títol que presideix la gran festa que s’està
organitzant pel setembre del 2023 a Mariapfarr, i com
indica el seu nom, exhibirà tota la cultura popular i tra-

dicional de la Vall del Lungau: gegants, bandes de música, danses i vestits tradicionals, gastronomia, cervesa,
cançons, etc. I ens reserven un lloc de convidats destacats per a nosaltres i a les manifestacions de la cultura
popular catalana que siguem capaços d’aportar-hi.
No cal dir que fa dies que estem donant-hi voltes per
tal de poder, en el seu moment, oferir un paquet interessant a tothom qui s’hi vulgui apuntar. Hi ha algunes
coses que sabem segures: voldrem que la presència de
Matadepera a la festa del Lungau sigui important; sense
excloure altres opcions, estem pensant en fer el desplaçament en avió; la presència dels nostres gegants i banda serà imprescindible; ... Però el comitè organitzador
de Mariapfarr ens demana més, estan oberts a altres
iniciatives. Hem de pensar-hi més, escoltar i valorar idees i sobre tot, fer molts números.
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Ja ens han anunciat també que a l’estiu de l’any que
ve, possiblement per la Festa Major, vindrà una delegació seva, per participar a la nostra Festa com han fet ja
moltes vegades, i també per concretar la visita de l’any
2023. Tenim temps per pensar i organitzar, doncs la
cosa va molt en serio.
De moment, quedeu-vos amb la data: 1-3 de Setembre de 2023 a Mariapfarr.
15

ASSOCIACIÓ CAMERUNESA D’ARTESANS (AAANW)

L’any 2006, a raó d’un viatge del ceramista català Salvador Cortadellas al Camerun, els professors i els artesans
locals, amb qui va tenir contacte, li van comunicar la
seva preocupació sobre el fet de que malgrat l’ interès
per les activitats artístiques manuals, la joventut del
país no tenien manera de formar-se. D’aquí va sorgir la
idea de posar en marxa un projecte educatiu, gestionat
per Agermanament Sense Fronteres, per introduir la
formació en arts plàstiques dins les escoles rurals.
Quinze anys desprès dels seus inicis, podem dir que les
activitats portades a terme, tant en el camp de la ceràmica, com de la pintura, de l’escultura i de la fusteria,
han respòs tant be a les seves esperances, que les persones beneficiaries han decidit crear una associació de
dret camerunès, per adaptar encara millor el projecte
a la seva cultura i donar-li més garanties de futur. Heus
aquí la nova estructura, descrita per ells mateixos:
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* Assemblea general constitutiva
El 26 de setembre de 2019 es van reunir en un domicili
de Bot-Makak (Camerun), un grup d’artesans, pintors,
ceramistes, fusters, escultors i altres, amb l’objectiu de
crear un nou organisme que s’anomenaria “ Associació
dels artesans A MÀ- NI WOO de Bot-Makak “, abreujat
AAANW.
16

-En aquesta ocasió es van adoptar els objectius, els estatuts i el reglament intern.
-La pintora i professora Eliane Bitjocka va ser escollida
per unanimitat com a presidenta, constituint-se el següent consell executiu:
Eliane Bitjocka...........................Presidenta
Mabegle Joseph.........................Secretari general
Djon Samuel Nicodème.............Tresorer
Nguimbous Michel.................... Comissari de comptes
Esseneme Metogo Jeanne.........Animadora / promoció
Biboum Luis................................Animador / promoció
Nessa Louis.................................Conseller
Ndjock Crescence Irène.............Conseller

* Legalització
Un cop aprovats els estatuts, la llista dels membres del
consell executiu, el procés verbal (o acta constitutiva)
i el reglament interior, es van presentar tots els documents al govern central i autoritats locals pertinents,
obtenint la legalització definitiva el 18 febrer 2020.

destinada a obrir possibilitats ocupacionals sigui en el
món professional, sigui realitzant treballs a casa per reforçar l’economia familiar.

“Ni Woo” (paraula bassà que significa “ A Mà” ) de BotMakak, és doncs un centre de «Promoció de les arts
plàstiques ». El primer objectiu d’ AAANW , és la formació dels nens i joves en el camp de l’expressió plàstica i
la seva introducció a les escoles primàries i secundàries
El segon objectiu és la formació d’adolescents i adults,

Un altre dels objectius és el recolzament als artesans
per a la difusió i venda tant dels productes artesanals
propis, com dels realitzats al centre NI WOO. A tal fi es
participa en fires artesanals i diades especifiques, es té
obra en permanència al Centre d’artesania de Yaoundé,
la capital del Camerun. La venda dels objectes d’artesanat realitzats al centre Ni Woo, ha d’ajudar progressivament al finançament de la nova entitat.
17
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* Objectius

En aquest camp és treballa en col·laboració amb JEURAC , associació local amb seu a Bot- Makak , Edea i
altres poblacions, dedicada a donar treball als joves que
han acabat la formació escolar i no troben feina, evitant
l’èxode a les capitals i ocupant el seu temps perdut.

L’AGRUPACIÓ CORAL MATADEPERA: LA
PANDÈMIA ENS HA FET REINVENTAR; I
ARA, INICIEM UNA NOVA ETAPA
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2020
9 de març – assaig de l’Agrupació Coral Matadepera
11 de març de 2020 – reunió de Junta / tècnica vocal de les
sopranos
12 de març de 2020 – tanquen el Casal de Cultura / ja no
poden fer tècnica vocal els tenors i baixos
13 de març de 2020 – comença el confinament / ja no pot
assajar el Cor Infantil Clau de Sol
Un any 2020 que havíem començat repetint el concert de Nadal a Mura i a Barcelona interpretant l’obra
Tapestry of Light i si, el 13 de març el nostre món es va
parar...a causa d’un virus.
I no és que no haguéssim seguit l’evolució d’aquest
problema a la Xina i després a Itàlia ni que els darrers
dies diverses veus no ens diguessin que això era molt
seriós...i... comença el confinament.
I revises el què has fet els darrers dies a nivell personal,
laboral,...i també coral; i tot fet com sempre i amb la
tranquil·litat i felicitat que dóna la ignorància. Us imagineu amb quantes persones havíem compartit aquestes activitats?
Intentant encaixar aquesta nova realitat t’adones del
que has perdut i no pots fer i, entre altres, del gran valor
que té aquesta magnífica activitat cultural que és el cant
coral a tots els nivells, musical, social, de salut, d’integració,..., del gran valor que té el contacte entre les persones
i de la importància del cant coral per les persones.
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I a més del contacte entre els cantaires a través dels
grups de WhatsApp, vàrem veure que calia reinventar
el present i pensar en el futur proper fins que aquesta
situació s’acabés.
I mentre la directora del cor infantil, la Rosa Martínez
enregistrava vídeos on ensenyava i repassava les cançons perquè les nenes i nens les poguessin cantar a casa
seva, els de l’Agrupació Coral ens vàrem posar a treballar
per participar a l’enregistrament col·lectiu del «Senyor
Sant Jordi» (obra de Francesc Vila sobre text de Salvador
Espriu) que havia convocat la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme amb la col·laboració de la
Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC). Cada cantaire que va poder es va enregistrar cantant la seva veu. Ho
vàrem ajuntar com a coral i ho vam enviar. D’aquí va sortir «700 veus, un sol cor» presentat el dia de Sant Jordi.
https://www.youtube.com/watch?v=RvXK4Mn-mMI

2021 – Nova etapa
I per si ja no ho teníem prou complicat, a l’inici d’aquest
any hem hagut d’afrontar un canvi molt important a
l’Agrupació Coral: després de més de 10 anys la Rosa M.

Ribera acaba la seva etapa a la direcció del cor. En principi un canvi previst pel final del curs 19-20, però que la
pandèmia va deixar pendent. I també la pandèmia no
ens ha deixat fer un comiat com cal. Ja ho farem quan
els concerts recuperin la normalitat, però volem deixar
constància del seu mestratge i de la seva tasca amb la
coral, dels repertoris i concerts que amb ella hem interpretat i de la seva qualitat musical que ha fet créixer la
del cor. Gràcies Rosa!
Ara iniciem una nova etapa del cor amb una nova
directora: Laia Prat, de Sabadell i cantant professional.
La Laia ens va conèixer per Zoom i vàrem començar a
assajar amb ella a través d’aquest mitjà telemàtic. Difícil
i curiós, però és el que podíem fer. El mes de març ja vàrem poder començar assajos presencials i a l’abril el Cor
Infantil Clau de Sol també va reprendre la seva activitat
amb dos petits grups. I vàrem poder fer petits concerts
de final curs.
Ara, us convidem el diumenge 5 de setembre a venir
al nostre Concert de Festa Major. Ens hi acompanyarà
l’Orfeó de Sabadell, que ja era el cor convidat per l’any
passat.
I també us convidem a unir-vos a cantar amb nosaltres.
Cantar és una activitat magnífica i molt beneficiosa.
Veniu? Us esperem!
Montserrat Cadevall
Presidenta de l’Agrupació Coral Matadepera
Presidenta de la FCEC
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I vàrem continuar reinventant-nos decidint iniciar els
assaigs amb Zoom: cada u des de casa, assaigs per
cordes, i també reunions, l’assemblea general... Però
aquestes tecnologies no estan pensades per cantar i el
retard que hi ha fa inviable poder tenir tots els micròfons oberts,...però cantàvem i apreníem obres noves
i en repassàvem. I, a pesar d’aquestes dificultats tècniques, cal tenir present que també ha aportat coses
positives: una independència dels cantaires a l’haver de
cantar sols i el coneixement de la pròpia veu (i potser
els nostres veïns també ja la coneixen..).
I ens vàrem començar a preparar per un retorn segur als
assaigs presencials d’acord amb el Pla de prevenció de
la FCEC. El mes de setembre i part de l’octubre vàrem
iniciar els assaigs presencials amb totes les mesures
de seguretat; les principals, la mascareta, la neteja de
mans i cadires, la distància de seguretat entre cantaires
i la ventilació. Però l’evolució de la pandèmia i les seves
diferents onades ens porta a que constantment ens
hem d’adaptar a les restriccions que les autoritats van
dictant i vam haver de tornar al Zoom. Per Nadal vàrem
poder enregistrar una cançó com a felicitació, i tornar al
Zoom... La nostra consigna, però, és: cantar a pesar de
les dificultats.
Des d’aquestes pàgines volem recordar a totes les persones que ens han deixat -algunes molt vinculades a la
coral-, volem fer arribar el nostre condol i suport a les
seves famílies i enviar ànims a totes les persones que
heu patit la malaltia i a les que esteu patint els efectes
econòmics de la pandèmia.
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40 Aniversari de la fundació de
l’Agrupació Sardanista La Mola
A Matadepera a finals dels anys quaranta i començaments dels cinquanta del segle passat, esporàdicament
s’havien organitzat algunes ballades de sardanes per
iniciativa de sardanistes particulars, unes vegades pagant la cobla de la seva butxaca o altres vegades recaptant el cost entre veïns i amistats.

COL•LABORACIONS
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Amb els anys es formà un grup de persones que va portar a terme la introducció del sardanisme a Matadepera,
així, les audicions de sardanes no mancaven en totes
les sessions d’estiu i va fomentar que el caliu sardanista
anés creixent, fins que finalment aquest grup prengué
el nom de Comissió de Sardanes de Matadepera. Més
endavant, arran d’un curset per aprendre a ballar sardanes realitzat l’any 1980, va sorgir la idea de crear una
entitat que vetllés per les audicions d’estiu.
La idea de crear una nova entitat va quedar materialitzada en un acte del 17 de març de 1981, on es recollia
l’acord de la fundació de l’Agrupació Sardanista La
Mola i signada per la junta gestora: Miquel Busqueta
Fuertes, Conxita Pedro Fresno, Anna Garreta Bernad,
Andreu Grané Calvo, Jordi Martínez Abad, Enric Quera
Degieux, Josep Martínez Vinaroz, Jordi Simó Sanahuja i
Maria Simó Sanahuja. Si bé els estatuts no foren aprovats definitivament pel Govern Civil fins al 15 de juny
del mateix any, en va sortir escollit primer president
de l’entitat en Josep Martínez Vinaroz, que ho va ser
durant disset anys.
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Primer logo de l’Entitat

El primer acte de presentació de la nova entitat es va
portar a terme el dia 10 de setembre de 1981, al pati
de l’antiga escola de noies de Matadepera -actualment
ocupada per la policia municipal i el Casal de la Gent
Gran- amb una exhibició de colles sardanistes de Terrassa i Sabadell i en la que també hi va participar la colla
de recent constitució Joventut de Matadepera.

Colla Joventut de Matadepera amb el primer president Martínez Vinaroz

Aquest 2021 es compleixen els quaranta anys d’activitat de la fundació de l’Agrupació Sardanista La Mola,
quaranta anys mantenint viu l’esperit de la nostra dansa
i tot d’activitats vinculades al món de la sardana; destacant que des de l’inici i durant molts anys les audicions es celebraven a la plaça de Cal Baldiró, per passar
després a la plaça Joaquim Serra davant del pavelló
esportiu, i finalment a la plaça del Casal de Cultura, que
és on es continuen celebrant actualment.

Concert amb acordió diatònic. Pl. Casal de Cultura. Francesc i Cèlia
Marimon

Exhibició colles sardanistes Pl. Cal
Baldiró

Sardanes del vespre a la Pl. Casal
Cultura abans de la restauració
de l’any 2009

El primer acte del 40 aniversari de la nostra Entitat va ser
un concert de sardanes amb acordió diatònic, realitzat
a la plaça del Casal de Cultura el passat 23 d’abril -Diada
de Sant Jordi- que, tot i les dificultats i limitacions pel
Coronavirus, fou molt entranyable en tenir una especial
coincidència històrica i popular, doncs, a més de coincidir el nostre aniversari, celebràvem Sant Jordi i amb
acordió diatònic, un instrument que molt antigament
s’havia utilitzat per tocar sardanes curtes en les tradicio-

Confiem i esperem que millori la pandèmia que durant
un any i mig ens ha limitat l’activitat sardanista i la vida
social, i ben aviat ens permeti reactivar-la i portar a terme
les activitats del nostre quarantè aniversari, entre les que
està previst una audició de sardanes a la plaça del Casal
de Cultura dins la Festa Major, el dia 28 d’agost a les 7 h.
de la tarda amb la cobla Contemporània.
Que tinguem una bona Festa Major!!!
Junta de l’Agrupació
Sardanista La Mola
21
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nals fontades i en festes improvisades abans de l’aparició
de les actuals cobles de sardanes; un magnífic record.

Aquest darrer curs, malgrat les limitacions que tots
plegats hem patit, a Amics del Teatre hem seguit consolidant l’Entitat per poder oferir cada cop més i millors
espectacles. La nova Junta i l’equip de direcció i producció no han deixat de treballar per poder oferir al Poble
el màxim de produccions possibles dins de, com dèiem,
les limitacions que imposaven les circumstàncies.

La representació d’Els Pastorets, rebatejada com a Els
Pastorets Emmascarats, va ser tot un repte a tots els
nivells. El compromís dels personatges i col·laboradors,
la organització, les mesures de seguretat, el recolzament institucional i una dosi immensa d’il·lusió, ens va
permetre que tots plegats poguéssim tornar a gaudir
d’aquesta tradicional representació nadalenca.
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Però no ens hem quedat aquí, l’equip ha seguit treballant en una altra producció de format més reduït,
Adreça Desconeguda (de Kressmann Taylor) que,
finalment, després de dues cancel·lacions inevitables, la
vam poder estrenar al Casal de Cultura el passat mes de
març amb entrades exhaurides a les dues funcions.
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En aquest moment estem ja treballant en tres produccions més que esperem poder-vos oferir molt aviat i,
como no, posar tot el nostre esforç per poder tornar
a representar Els Pastorets un any més. Aprofitem
l’avinentesa, per fer una crida a tothom que vulgui
participar d’aquesta il·lusió compartida, tant si és com a
actriu, actor o col·laborant en les tasques de producció.
Fins aviat i, moltes gràcies Matadepera!

COL•LABORACIONS

Amics del Teatre
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Arriba el moment de festa gran. El moment que petits
i grans esperem, dels espectacles al carrer, de les retrobades després de les vacances i de les activitats per
compartir. És un temps per sortir a passar-ho bé, per
compartir amb les persones del nostre poble, les més
conegudes i les que potser no ho són tant, estones per
riure, jugar, gaudir i, en definitiva, per estar a gust, fent
que s’allargui una mica més l’estiu.
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Estem vivint una època especialment estranya i sovint
envoltada de tristor, per les situacions inversemblants
i complexes que estan succeint, que de ben segur, ens
han colpit. Hem trobat a faltar les coses més quotidianes del dia a dia, el contacte amb la gent, els espais de
conversa i les trobades esporàdiques.
Aquest any, des de l’Associació de Pares i Mares de
l’Escola Joan Torredemer, volem i esperem compartir
l’alegria de sortir i celebrar plegades aquest moment
tant especial. Desitgem que els carrers del nostre poble
tornin a ser un lloc de trobada amb les veïnes i veïns de
Matadepera. I sobretot, un espai perquè els infants, que
tant esforç han fet durant aquest darrer any, es retro-
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bin, tot just abans de començar el curs, amb companys
i companyes, amics i amigues, mestres i el caliu que
sempre els fa costat.
Visca la festa major!
Les famílies de l’Associació de Pare i Mares de
l’Escola Joan Torredemer
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Florenci i Montserrat.
Els seus perfils humans
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Florenci Sellarès Sala, de cal Ferreret, va néixer a Matadepera el dia 29 de març de 1926 i va morir a Matadepera el dia 30 de novembre de 1973.

Montserrat Genescà Pociello, de cal Marcó, va néixer a
Terrassa el dia 27 d’abril de 1933 i va morir a Matadepera el dia 14 d’abril de 2020.
El Florenci i la Montserrat es van casar a Matadepera el
dia 25 d’octubre de 1954.
El Florenci va dedicar la seva vida a la família, a la seva
professió, i al poble de Matadepera on a més de la seva
inseparable colla d’amics: el Nemesi Argemí, l’Artur
Español, i el Pepet Arnau amb qui anava a la muntanya,
a les sardanes, i totes les festes que es feien a Matadepera en la seva joventut, també va participar en diverses activitats com el teatre, el cant coral, i el futbol amb
Mossèn Ballarín del que també en va ser un bon amic.
Però va ser a la Germandat de Sant Sebastià l’entitat a
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la que va dedicar, fins el dia de la seva mort, tota la seva
estima i el seu esforç perquè sempre tingués una continuïtat i mai fos interrompuda la seva activitat, ja que
des que en va agafar la responsabilitat quan aquesta li
va ser traspassada pel seu pare Josep Sellarès, tots dos
de llarga tradició en la gestió i cura de l’entitat.

La Montserrat també va dedicar tota la seva vida a la
família, a cosir, i al poble de Matadepera. Feia també
continuades sortides a la muntanya de Sant Llorenç, a
participar de totes les activitats del grup de dones dels
Tastets de Sant Sebastià, i sobretot a la Coral de Matadepera, de la que en va ser membre fundador.
Va ser una persona molt coneguda també a Matadepera ja que sempre es va relacionar amb molta empatia
amb tothom a qui coneixia. De tracte amable, sempre
tenia una salutació i un somriure per tothom.

és per això que us puc dir amb força certesa qui era la
Montserrat.
La Montserrat va ser una gran treballadora, però amb
el treball no en tenia prou, ho completava amb alegria i
generositat. Aquestes virtuts li varen servir per encaixar
amb efecte, estimació i alegria a la família de Cal Sellarès, una casa amb molt bones persones però més grans
i de tarannà més tranquil, que ella va saber animar. La
Montserrat, amb força empenta, va entrar en aquesta casa de Cal Ferreret i amb el seu treball i iniciativa,
aconseguí portar la felicitat a tots els seus nous familiars.
Després de morir el Florenci, va quedar amb quatre fills
jovenets i fou quan va mostrar més encara el seu valor
treballant sense parar per tibar el carro endavant, un
carro força malmès, però carregada de fe i esperança ho
va aconseguir. Deixant als seus fills un gran exemple a
seguir.
Els veïns i amics et recordarem sempre Montserrat.
Antoni Garcia “Pintoret”
29
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El record del seu amic Antoni Garcia, promotor
d’aquest escrit.
Jo vull recordar la gran amistat que ens van tenir mentre vàrem ser veïns amb la Montserrat i el Florenci.
Aquest senzill escrit en aquest programa el teníem preparat l’any passat, i les prohibicions de llavors ens varen
impedir publicar-lo. Aquest any, doncs, ho recuperem.
Havent passat aquesta pandèmia terrorífica del Coronavirus que ens ha deixat sense molts amics, familiars
i coneguts, no ens queda més remei que recordar-los
la resta de les nostres vides, tot pensant que som tan
poca cosa. Ens queda doncs, recordar-los sempre i els
creients de tant en tant, pregar per ells.
Amb un matrimoni tan generós i educat, ens apreciàvem de veritat. Parlar de la Montserrat no és parlar
d’una dona singular com moltes altres, i dic que no
perquè durant molts anys vàrem viure paret per paret, i
aquest fet ens va possibilitar conèixer-nos molt i apreciar-nos amb totes les conseqüències.
Amb alegries, en casaments, batejos, comunions i també en tristeses com accidents, malalties, enterraments...

Hem tornat! Sí, després de més d’un any sense activitat
musical (no cal explicar els motius, tots els sabem), hem
tornat!
I ho fem totalment renovats, perquè de vegades, el fet
d’aturar-nos fa que el retorn es faci amb més embranzida i amb encara més ganes de compartir música amb
tots vosaltres.
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Dins les novetats, com ara son: noves incorporacions
de músics, nova junta de govern, nou espai provisional
d’assajos, potser el més important és la nova direcció
musical. En aquesta etapa que encetem, ens condueix
l’Estel Vivó, música professional i jove gran promesa
dins el panorama musical del nostre país.
Poques son les dones que condueixen bandes i orquestres, de fet les dones directores son una minoria;
per donar-vos alguna dada, només el 5% dels directors
d’orquestra són dones. La incorporació de dones com
a instrumentistes s’ha realitzat de manera molt gradual
en els darrers decennis. No va ser fins l’any 1939, recent
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acabada la guerra civil, que per primera vegada s’incorporaven tres dones (saxofonistes) a una banda valenciana. Des d’aleshores, no existeix cap banda ni orquestra
on no hi hagi intèrprets dones. Però continua havent-hi
un desequilibri entre gèneres en la direcció de bandes i
orquestres.
Per nosaltres és un privilegi tenir per primera vegada,
en els més de 30 anys de vida de la Banda de Matadepera, una dona agafant la batuta.
I per retrobar-nos i presentar-vos a la nostra Directora,
aquesta Festa Major 2021, us oferim un concert a gust
de tothom, una passejada per la història del Pop i del
Rock internacional.
Us hi esperem, amb moltes ganes de tornar-vos a veure! Que no pari la música i bona Festa Major!
Sílvia Banqué
Presidenta de la Banda de Matadepera
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MATADEPERA: 40 ANYS DE BIBLIOTECA
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La biblioteca pública té un paper fonamental en el
desenvolupament, la llibertat i la prosperitat de la societat i dels individus, ja que constitueix un requisit bàsic
per a l’aprenentatge al llarg dels anys i l’accés universal
a la cultura i al coneixement. A més, en l’àmbit local, la
biblioteca pública esdevé un eix vertebrador i dinamitzador del municipi i un centre de proximitat i de divulgació de la cultura de proximitat.

Conscients de les necessitats culturals i de coneixement dels ciutadans de Matadepera, un dels projectes
més urgents del primer consistori democràtic va ser la
creació d’una biblioteca pública. Així, el 30 d’agost de
1981, enguany farà quaranta anys, i en ple Diumenge
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de Festa Major s’inaugurava a un local del carrer Ramon
Mias la Biblioteca Àngel Guimerà de Matadepera. Va
ser un esdeveniment important per a la població, que
llavors tenia 2.351 habitants empadronats, però que a
l’estiu arribava a prop dels 4.000. L’expectació per veure
el nou equipament era tan gran que molts dels assistents van haver de fer cua al carrer.

El local, de 84 metres quadrats, encabia 22 places de
lectura que aviat van ser insuficients i es van posar les
esperances en el projectat Casal de Cultura que s’havia de construir al carrer Pere Aldavert. El desembre de

1987 va ser una realitat la nova ubicació de la biblioteca al Casal de Cultura que comptaria amb 204 metres
quadrats, en dues zones diferenciades, la d’adults i la
infantil.

formació i formació per a tota la població, a causa de
les seves limitacions d’espai. La biblioteca només té 320
m², 48 punts de lectura ben atapeïts (ara menys per les
restriccions de la Covid-19) i no disposa d’un espai multimèdia per facilitar l’ús de les tecnologies, la formació i
l’accés a la informació.
Segons els estàndards de la biblioteca pública, qualsevol població de 5.000 a 10.000 habitants hauria de
disposar d’una biblioteca de com a mínim 750 m²,
75 punts de lectura i amb un espai multimèdia amb
almenys 10 ordinadors. A més a més en el moment que
Matadepera passi de 10.000 habitants, que serà dintre
de poc, la nova biblioteca hauria de tenir com a mínim
1.100 m² i 110 punts de lectura.

Actualment, 40 anys després de la inauguració de la
biblioteca, Matadepera té 9.496 habitants i la biblioteca
de Matadepera no pot oferir de forma adequada el seu
paper com a centre cultural i local de referència, d’in-

Aquesta Festa Major fem 40 anys i tenim preparades
sorpreses per als nostres usuaris per celebrar-ho tots
plegats!
MOLT BONA FESTA MAJOR!

EQUIP DE LA BIBLIOTECA ÀNGEL GUIMERÀ
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El creixement de lectors i del nombre de llibres va ser
més ràpid del previst i aviat es van haver de fer les
ampliacions. Així s’arriba el juny de 1999, quan es tiren
envans a terra i la biblioteca incorpora l’espai d’aules
del casal que es trobaven contigües. Podem dir que la
disposició que es fa en aquell moment és la que arriba
fins avui, i els 320 m² són els mateixos de què disposa
en l’actualitat.

Des de la biblioteca, animem als matadeperencs a exigir
un equipament municipal adient a la seva realitat actual.
Desitgem que la voluntat que va fer possible que Matadepera comptes amb una des de les primeres biblioteques públiques els primers anys de la democràcia faci
possible una nova biblioteca pública al municipi.
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CD TERRASSA HOCKEY, PRIMER
CLUB ESPORTIU DE MATADEPERA
Fundat el 1910, degà del hockey espanyol, que promou
la formació i la pràctica esportiva en un entorn social i
natural immillorables.
En la seva llarga trajectòria esportiva, 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
diferents àmbits, tot fomentant els principals valors de
l’esport.
El nostre principal objectiu és aconseguir l’excel·lència
a les nostres escoles de hockey, tennis, pàdel i frontennis. 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 esportiva
per a competir al més alt nivell.
Seguim creixent i en continua millora de les nostres
instal·lacions perquè els nostres socis puguin continuar
gaudint del millor club de Matadepera.
ESCOLES
L’Escola de Hockey del nostre club segueix nodrint de
jugadors/es a les seleccions nacionals inferiors, absolutes i màsters. També tenim dos equips de mamis i
aquest any un equip de papis.
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L’Escola de Tennis ofereix un bon nivell tècnic i tàctic a
tots els nens i nenes de les diferents categories. El Club
organitza nombrosos tornejos socials per totes les edats
per seguir millorant i gaudint de l’esport del tennis.
Un altre de les escoles que està creixent any rere any és
l’Escola de Pàdel. Un esport per totes les edats. A l’Escola de Pàdel podràs iniciar-te o millorar la teva tècnica
personal i joc en parella. A part dels tornejos organitzats pel club, també tenim equips a les lligues catalanes
sèniors.
La Secció de Frontennis del Club poc a poc va creixent
i ja compta amb equips que competeixen al Campionat 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 es volen divertir durant les vacances. Poden millorar la seva tècnica de hockey, tennis i pàdel amb els
campus de tecnificació, divertir-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 esportives i lúdiques.
El Club anualment organitza el 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 organitzem a finals de juny el Terrassa Seven
Cup, un torneig internacional de veterans.

SOLIDARITAT I INTEGRACIÓ

pels turons de la Serra de l’Obac per recaptar fons per la
Marató de TV3.
Som un club inclusiu, s’està treballant molt en la integració
de persones amb diversitat funcional intel·lectual a través
de l’esport amb la Lliga BBVA Hockey Plus amb un equip
vinculat a la Fundació Prodis. I l’escola de tennis adaptada que porta amb alumnes de la Fundació Prodis i Fupar.

Els tornejos solidaris també fan vida social al Club,
hem organitzat 6 edicions de la Diada Solidària per
la Marató de TV3 on es fa des de torneig d’hoquei,
tennis, pàdel, frontó, botifarrada, fins a una passejada

CLUB SOSTENIBLE
Aquest any hem modificat tota la lluminària del club per
tecnologia LED, per tal de millorar el consum energètic,
reduint les emissions de CO₂, afavorint el medi ambient.

COL•LABORACIONS

Les pistes de tenis 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 pels nostres jugadors de tennis, a més de la
Lliga Femenina o la Lliga Juvenil.
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Després de la Festa Major, tots els dissabtes de 8 a 10
del matí farem sortides mixtes en BTT, és una activitat
oberta a tothom i amb un nivell mitjà. Us podem informar més al BTT Matadepera.

Si us sembla que podeu estar interessats en ser membres del nostre club, no dubteu de passar a veure’ns. Us
animem a participar de les nostres activitats.
Estem oberts a tothom qui ho vulgui.
CLUB BTT MATADEPERA
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Com a BTT Matadepera, botiga des de fa 23 anys, dedicats al món del ciclisme, també som el CLUB BTT MATADEPERA, des d’on es poden tramitar les llicències de
ciclisme, tant BTT, com carretera i Trial. Durant aquests
23 anys que som a Matadepera, hem pogut realitzar
un munt d’accions, com el CAMÍ MOLINER, Les RONDELLES, que malauradament s’han hagut de deixar de fer
després de tants anys, per les dificultats que comporta
a nivell de permisos, costos, etc, però sí que tenim les
PEDALADES infantils i juvenils, i la Gimcana de la Festa
Major de Matadepera; tot això obert a qui vulgui participar-hi. El nostre club, organitza sortides en BTT d’un
sol dia, de dos dies, d’una setmana, fins i tot a l’estranger. En aquestes sortides, tenen prioritat els nostres
socis, tot i que, si en qualsevol moment hi ha baixes o
places disponibles, s’hi pot apuntar tothom qui vulgui.

Des del CLUB FUTBOL MATADEPERA
us desitgem una gran Festa Major!
Després de gairebé tot un any marcat per la pandèmia
de la COVID-19, podem tornar a celebrar la nostra Festa
Major, podem tornar a fer poble. I aquesta és una de les
millors, si no la millor, notícia que podem rebre tots els/
les mataparencs/ques.

de la forma més festiva i sorollosa possible. Ja tindrem
temps d’anunciar-ho, però poder dir que una entitat
esportiva de Matadepera arriba als 100 anys és una fita
que ens omple d’orgull i agraïment a tots aquells que
n’ha format part.

Així i tot, volem dedicar un moment de record especialment per a totes les famílies que han perdut éssers
estimats; a tots els qui per culpa de les circumstàncies en
pateixen durament les conseqüències econòmiques; o
simplement a les qui, o als qui, la pandèmia ha desmoralitzat infinitament. A la gent gran, els qui més han patit
les conseqüències o l’angoixa per l’aïllament obligat. I
també, a tota la gent vinculada al món de la sanitat

I hi esperem arribar amb la bona salut que tenim
actualment. Som un Club amb prop de 300 jugadors i
21 equips. Amb un magnífic equip d’entrenadors que
vetllen pels nostres jugadors/es dia si i dia també. Amb
una voluntat ferma de millorar plegats constantment.
Amb aquesta mentalitat neix un nou servei de fisioteràpia per a tots els jugadors, entrenaments específics
pels porters i adquisició de noves porteries de futbol-7
mòbils que ens permeten augmentar la qualitat dels
entrenaments.

COL•LABORACIONS
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El CFM som un club de futbol nascut el 1922, any que
es va disputar el primer partit de futbol al poble. Des de
llavors, amb més o menys continuïtat hem anat practicant aquest esport al poble, i portant el nom de Matadepera per tot Catalunya. Són molts anys fent-ho, tants,
que l’any que ve volem celebrar el nostre Centenari
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Una Escola de Futbol que en els últims anys s’ha acostumat a guanyar títols de Lliga i categories en el futbol
base i en futbol amateur.

Un club que s’adapta als nous temps amb la creació del
nou portal web www.cfmatadepera.cat on hi trobareu
tota la informació relacionada amb la nostra entitat.

BONA FESTA MAJOR 2021!!!!
Club Futbol Matadepera

Un Club que actualment disposa de dos equips de Sèniors competint a Tercera Catalana, una característica que
ens permet donar sortida a tots els jugadors de l’Escola.

COL•LABORACIONS

Però, sobretot, som un Club que ens sentim profundament part del poble, orgullosos de ser de Matadepera,
i ara, disposats a gaudir del poble, de la nostra gent i,
sobretot, de la tan esperada Festa Major21.
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Còdol
còdol m. [LC] [GL] Fragment de roca dura, allisat i
arrodonit per l’acció de les aigües i el rodolament.
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L’Associació Creativa Còdol Blau és una associació sense
ànim de lucre nascuda l’any 2016 que treballa per la
mediació literària, pel foment de la lectura i la dinamització cultural a través dels contes, històries i llibres
de qualitat i el desenvolupament de la imaginació i la
creativitat.
Les principals actuacions i activitats que Còdol dinamitza i porta a terme son tallers diversos (literaris,
creatius…) dirigits a diferents tipus de públic (infantil,
juvenil, adult), recomanacions literàries, difusió i recomanació d’activitats culturals i qualsevol altre activitat
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que sorgeixi i estigui d’acord amb la missió, visió i finalitats de l’associació.
Des de les nostres diverses activitats destaquem els
“Estris i contes”, activitats de lectura en família per a
infants a partir de 3-4 anys i la dinamització de tertúlies
literàries i clubs de lectura.
“M’expliques un conte?”
És el festival literari que hem impulsat des de Còdol,
amb la col·laboració d’algunes entitats i associacions
del poble, persones a títol individual i amb el suport de

Embolicant la troca
—Hi havia una nena que es deia Caputxeta Groga.
—No, Vermella!
—Ah, sí! Caputxeta Vermella. La seva mare la va cridar i
li va dir: “Escolta, Caputxeta Verda...”
—Que no, Vermella!
—Ah, sí, Vermella. “Vés a casa la tia Pascàsia i porta-li
aquesta pela de patata.’’
—No: “Vés a casa l’àvia i porta-li aquesta coca”!
—D’acord, d’acord! La nena se’n va anar al bosc i va
trobar una girafa.
—Apa, quin embolic! Va trobar un llop, i no pas una girafa!
—I el llop li va preguntar: “Quant fan sis per vuit?”
—De cap manera. El llop li va preguntar: “On vas?”

—Tens raó. 1 la Caputxeta Negra va contestar...
—Era la Caputxeta Vermella, Vermella, Vermella!
—Sí, i va contestar: “Vaig a plaça a comprar salsa de
tomàquet”.
—I ara! “Vaig a casa l’àvia que està malalta, però no sé
trobar el camí.”
—Justa la fusta! I el cavall va dir...
—Quin cavall? Era un llop!
—Oh, hi tant! I va dir això: “Agafa l’autobús número setanta-cinc, baixa a la plaça de la Catedral, gira cap a la dreta, i
trobaràs tres graonets i un dineret per terra; deixa estar els
tres graonets, agafa el dineret, i compra’t un xiclet”.
—Avi, avi, no en saps, eh? d’explicar històries... Tot ho
confons, tot ho barreges! Però tanmateix, el xiclet, bé
me’l podries comprar.
—D’acord: vet aquí el dineret.
I l’avi va tornar a llegir el seu diari.
“Embolicant la troca” és un dels contes del recull Contes per
telèfon de Gianni Rodari, concretament extret de l’edició de
l’editorial Joventut amb traducció de Teresa Duran.
www.codol.cat - @somcodol a twitter i a Instagram somcodol@gmail.com
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la Biblioteca Àngel Guimerà i de la Regidoria de Cultura,
que s’ha pogut estrenar aquest 2021 pels volts de Sant
Jordi a Matadepera (després d’haver-lo hagut d’anul·lar
el 2020 degut a la pandèmia).
M’expliques un conte? va presentar un programa d’una setmana, del 19 al 25 d’abril, que va incloure diverses activitats relacionades amb la literatura, els contes i les històries
i la narració oral pensades per a públic de totes les edats.
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Joves de Matadepera, us esperem!
Estem contentes d’anunciar-vos que hem reactivat
el Consell de joves de Matadepera, amb l’objectiu de
fer pinya i revifar el jovent del poble. Tenim moltes
ganes de tirar endavant idees, projectes i, especialment, de posar-nos al centre de la vida política,
social i cultural del nostre municipi, com una de les
entitats més rellevants.

•

•
•

Som un espai per estudiar, elaborar i promoure
el debat sobre la realitat del jovent de Matadepera, de tal forma que es caracteritzi per la seva
pluralitat i riquesa.
Som la veu que ens permet fer arribar a la societat i a l’Administració les demanes i opinions del
nostre col·lectiu.
Som un òrgan independent, amb personalitat
jurídica i sense ànim de lucre, que comptem
amb el reconeixement i amb el suport de moltes
persones.

COL•LABORACIONS
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Creiem que aquest projecte que encetem amb molta
il·lusió pot ser molt bo pel poble i per la seva gent.
Volem que no sigui una cosa d’algunes sinó del conjunt
de persones joves, que totes el sentim nostre.

Sovint ens pregunten en què consisteix el Consell de
Joves, però com ens podem definir?
• Som un punt de trobada, de cooperació i d’intercanvi entre les persones joves, que ens permet plantejar projectes i activitats conjuntes.
• Som una associació de representació i participació juvenil, que és capaç d’incorporar els
diferents models de participació (entitats, grups
o persones a títol individual) i les inquietuds de
la gent jove.
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D’altra banda, hem de mencionar la Caserna, l’espai que
tindrem les joves de Matadepera. Aquesta primavera
l’Ajuntament ens va cedir un espai a l’antiga Caserna de
la Guàrdia Civil, amb el veïnatge dels pessebristes, l’Adf
comarcal i la gent gran, els quals ens fan sentir com a casa.
Aquesta fita, tenir un casal de joves a Matadepera, per a
moltes de nosaltres és molt important perquè representa
un somni complert. També per a moltes altres matadeperenques abans que nosaltres, ja que feia molts anys
que es volia un lloc per les joves: per organitzar-se des de
l’autogestió i per poder-se’l fer seu, o per trobar-se, conèixer gent nova i crear sinergies entre nosaltres.
El Consell de Joves estem oberts a propostes d’activitat
o idees de tot el jovent del poble. També estem a la

disposició de totes per ajudar o solucionar qualsevol
assumpte que ens afecti com a col·lectiu. Per tant, si
tens inquietuds per tirar endavant alguna idea i no saps
com, nosaltres estem aquí per ajudar-te.
Pot ser qualsevol cosa sempre que no hi hagi ànim
de lucre i sigui per a tothom: organitzar un festival de
música, presentar-te els col·lectius feministes del poble,
fer un torneig d’un videojoc, anar a fer una excursió,
crear un esdeveniment esportiu, muntar un sopar popular, fer xerrades, implicar-se a la Festa Major, realitzar
formacions, començar nous programes a la ràdio, entre
d’altres.

Matadepera necessita a les joves per tal que sigui un
poble viu i alegre. Qui aporta millor aquesta vitalitat
són les persones joves, que tenim ganes d’aconseguir
i fer-ho tot. Ens hem de sentir partícips i agents actius,
perquè si no ho fem nosaltres, el poble perd vida. Som
qui podem omplir l’estiu de concerts, la primavera
d’activitats, la festa major d’alegria, el poble d’idees i
propostes, i la caserna de vida, la qual ha de ser l’espai
on ens sentim com a casa i on tothom tingui cabuda.
Per tots aquests motius, des del Consell de Joves us
convidem a petites i grans a donar un cop d’ull al
Consell i a la Caserna. Som un espai molt obert i volem aglutinar totes les joves de Matadepera, per això
no dubteu en venir, us agradarà molt i serà una gran
experiència que recordareu tota la vida.
Fem una crida a totes les joves que s’uneixin al Consell
de Joves, ens podeu trobar per Instagram a @la_caserna.

COL•LABORACIONS

Ens veiem pel poble!

Algunes de les activitats que hem fet fins ara són: una
aula d’estudi nocturna, participar al Lets Clean Up Europe, trobades del col·lectiu de rol, i facilitem l’espai de la
Caserna per organitzar les activitats d’algunes entitats,
com l’Esmolat. També ens anem reunint per organitzar i
fer coses ben parides!
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Nou dones catalanes, una Pedagoga, una Maga, una
Guitarrista, una Arpista, una Bombera, una Oftalmòloga, una Escaladora, una Poeta i una Alcaldessa surten a
caminar per Matadepera.

COL•LABORACIONS
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Les 9 dones surten de bon matí... estan contentes de
trobar-se i caminar juntes.........Totes són dones pioneres
que han passat per Ràdio Matadepera.....Es dirigeixen al
cim de la Mola de Sant Llorenç, quan hi arribem segueixen el camí que duu cap el monòlit de la cova del
drac, el costat del qual es troba la canal de Santa Agnès, fins arribar a les runes de l’antiga ermita de Santa
Agnès, dins la qual es troba una cavitat. Totes elles s’hi
endinsen i poden apreciar les formacions de les seves
parets........i cada una d’elles diu:
“Quin lloc més interesant per explicar als deixebles de la
classe” exclama la pedagoga. “Quin lloc mes propici per
fer màgia”, diu la maga. “Quina acústica més bona per fer
un concert de guitarra”, declara la guitarrista. “Quin lloc
més romàntic per fer un recital d’arpa,” afegeix l’arpista.
“ Fixeu-vos amb aquestes restes de foc i aquest sílex que
ens demostren la presència humana”, observa la bombera. “ Quina bellesa més espectacular per ser mirada”,
revela l’oftalmòloga. “Quin refugi per poder descansar
després de fer escalada,” somia l’escaladora. “Quin lloc
més propici per a la inspiració”, sent en el seu interior la
poeta. “ És la cova de Santa Agnès, una històrica cova de
90 m. de recorregut informa l’alcaldessa.
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Aquestes nou dames són les 9 dones que hem presentat a “Dama de nit “...el programa de ràdio en la seva 4a
temporada....i elles són:
Palmira Jaquetti- Pedagoga i poeta.
Teresa Gutsens- Maga.
M. Luisa Anido- Guitarrista i compositora.
Clotilde Cerdà- Arpista i compositora.
Cecília Egea- arquitecta i inspectora del Cos de Bombers de la Generalitat. La 1a dona en formar part d’un
Cos de Bombers.
Carme Torrente- La 1a dona Oftalmòloga de Catalunya.
M. Antònia Simó- Escaladora i alpinista. Una de les
primeres dones escaladores.
M. Antònia Salvà- Poeta. Considerada la primera poeta
moderna en llengua catalana.
Nativitat Yarza- La primera alcaldessa de Catalunya.
Per a moltes persones romàntiques el paisatge és un
espai d’evasió i de regeneració “dama Matadepera” us
desitja una feliç FESTA MAJOR amb Sommernacht op
58 per orquestra de cordes de Othmar Schoeck.
https://www.youtube.com/watch?v=p_kmuL36d_s

Cristina Ballbè
Presidenta
Matadepera 2021

DR’S MATADEPERA CLUB DE FUTBOL SALA

EL FUTBOL FEMENÍ HA ARRIBAT PER QUEDAR-SE
Aquest any ha estat un molt bon any pel futbol femení. No només se n’ha parlat més que mai (a les televisions, als bars i als camps), sinó que a Matadepera
tornem a tenir un equip sènior femení! En aquest cas,
de futbol sala i format majoritàriament per jugadores
del poble que, si bé la majoria no havíem jugat mai a
futbol, portem un any entrenant i familiaritzant-nos
amb el futbol sala tant tècnicament com tàcticament.
I des del DR’S Matadepera volem compartir la nostra
aposta pel futbol sala femení. Aquest esport, en el qual
fa molts anys que hi juguen moltes dones de Matadepera i amb un nivell molt alt, mai l’havíem pogut practicar
les dones a Matadepera. Entrenar, competir, riure, celebrar... i també rabiar. Les jugadores havien de marxar a
jugar fora del poble. PERÒ AIXÒ JA NO ÉS AIXÍ!

molt bon moment per parlar amb les amigues i contactar amb el DR’S Matadepera. FEM QUE EL FUTBOL
SALA FEMENÍ CREIXI!
Aprofitem també per comentar que si voleu jugar en
categoria masculina també podeu contactar amb el
Club, evidentment.
Contacte: 654.42.78.67
MOLT BONA FESTA MAJOR A TOTHOM!!!
Omplim les grades, buidem les gerres!

COL•LABORACIONS

Aquest any ha estat molt complicat, ho sabem totes
i no és res de nou. Però aquesta propera temporada
sembla que la normalitat torna i l’agafem amb més
ganes i energia que mai. Aprendre a jugar, a llegir els
partits, a moure’ns per la pista... però també trobar-nos
amb les amigues, amb l’afició, les birres, els riures
i les abraçades! Perquè aquest Club és molt més que
futbol i tothom que ens coneix ho sap!
Per això volem fer una crida a totes les nenes, noies i
dones que vulguin jugar a futbol sala. Aquest és un
47

S’acosta l’agost i sembla que no ha passat ni un mes
que vam començar aquest curs tan estrany a la Ralet.
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Aquest ha estat un any atípic per a tothom i molt
marcat per la pandèmia que hem viscut. Aquí a l’escola
no ha estat per menys! Ja al setembre vam obrir una
setmana més tard de l’habitual per a poder preparar tot
el funcionament del centre i adaptar-lo a les mesures
que marcava el departament per a prevenir el contagi
de la COVID-19: entrades esglaonades, grups bombolla,
circuits d’entrades i sortides, mascaretes, pantalles, gel
hidroalcohòlic...
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Va ser una adaptació ben estranya: amb el que ens
agrada convidar les famílies a entrar a la Ralet, i aquest
cop no podíem ni deixar-los passar per la porta! I, en
contra de tots els pronòstics, va ser una de les adaptacions més fàcils que hem viscut. I és que els infants són
resilients, s’adapten amb facilitat a les circumstàncies.
I, a més a més, la majoria d’ells no sabien que els pares
abans entraven a l’escola, no en tenien el record! Per
tant, l’aula es va convertir en el seu territori. Seu, i de les
dues o tres educadores que conviuen amb cada grup. I
de ningú més. La seva segona casa amb la seva segona
família.

Segurament a qui més ens ha costat aquesta nova realitat ha estat als adults que acompanyem els petits Ralets. Però veure la seva tranquil·litat i poder centrar-nos
i gaudir del “nostre” grup ens ha fet acostar-nos-hi més.
Els vincles han estat més forts que mai. Cada grup ha
fet pinya, i que bonic que ha estat!

més, aquest curs ple de canvis ens ha portat ganes de
fer-ne encara més. Estem donant moltíssimes voltes a
la part pedagògica de l’escola i tenim moltes ganes de
millorar, de crear un projecte encara més centrat en l’infant. De cara al curs vinent ens replantejarem cada racó,
cada rutina i cada paraula que fem servir.

Un altre dels canvis que hem viscut aquest any a l’escola ha estat en l’equip. D’entrada va arribar, com caiguda del cel, la Joana, la conserge, i ara ja forma part de
l’escola i no sabríem què fer sense ella!

I és que a la Ralet Ralet els canvis no ens espanten, ens
fan més fortes!
Molt bon estiu a totes i tots!

I després la direcció. La Judit, que havia estat la directora a la Ralet Ralet des que aquesta va obrir, que era
una part fonamental de l’escola, va decidir fer un canvi
a la seva carrera professional. A l’equip no ens va sobtar,
ella ja feia temps que deia que en tenia ganes i, quan va
arribar la oportunitat, no la va deixar passar!

COL•LABORACIONS

I llavors em vaig trobar jo, la Bet, davant d’aquesta petita gran escola. D’entrada m’ho vaig prendre com a una
cosa passatgera fins que trobéssim algú definitiu, però
la veritat és que la feina de direcció és molt més entretinguda del que em podria haver imaginat: coordinar
l’equip, atendre famílies, gestionar l’escola des de les
comandes de cuina a les reunions amb l’ajuntament,
i el que més m’agrada, estar amb els petits i poder-los
oferir una escola de qualitat des d’un segon terme.
Tinc la gran sort de comptar amb un equip meravellós
i molt consolidat. Això ha fet la feina molt més fàcil! I a
49

Un any més arriba la Festa Major de Matadepera.
Enguany amb més ganes i il·lusió que mai, degut a la
suspensió de l’any passat i a tots els canvis i reptes que
han anat succeint els darrers mesos.
L’Escola Ginesta com a entitat arrelada i consolidada al
poble sempre ha viscut molt intensament les celebracions que s’hi fan. Ben aviat farà 35 anys de la col·locació de la primera pedra del centre, i ja aleshores i anys
abans amb les antigues escoles situades a l’actual Casal
de la Gent Gran, i espais de la Policia Municipal i dels
Bombers, sempre hem tingut present la nostra funció i
visió.

COL•LABORACIONS
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Els pobles i ciutats es formen de persones, i són aquestes les que creen, mantenen, renoven i fan possible el
futur de la comunitat a la que pertanyen. La funció dels
que acollim o representem, en el nostre cas a nens i
famílies, és de la transmetre i donar valor a la identitat
del nostre entorn. És aquesta identitat la que enforteix i
cohesiona les persones i la que consolida una voluntat
de pertànyer al poble on vivim.
Des de la Ginesta sempre hem explicat, transmès i
celebrat totes les festes, i ens esforcem perquè els nens
i nenes coneguin els espais i elements identificatius de
Matadepera. Juntament amb les famílies creem un projecte educatiu que respon a les seves voluntats i necessitats i que ajuden a que Matadepera sigui un municipi
ben cohesionat i orgullós de les seves tradicions.
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Aquest passat curs ens ha tocat reinventar-nos, canviar,
reflexionar i buscar maneres de tirar endavant el projecte d’acord amb la seguretat i prevenció necessàries.
El projecte segueix ben viu amb els elements que ens
caracteritzen: proximitat amb les famílies, metodologies innovadores, treball per projectes i col·laboratius,
eines digitals, educació emocional, acompanyament en
la diversitat... Seguim amb il·lusió de millorar el projecte
educatiu i desenvolupar la voluntat dels creadors de
l’escola, mestres i polítics que van creure en una escola
pública de qualitat pel poble.
A tots vosaltres, que gaudiu d’una bona Festa Major!
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Obrim les portes a un nou curs i tots els mestres i les
mestres estem molt contents de tornar a trobar-nos
amb els i les alumnes novament i de rebre als més petits que estan a punt de venir a l’escola per primer cop.
El nostre desig és poder oferir a tot l’alumnat un entorn
proper on es sentin còmodes i acompanyats i que, al
mateix temps, sigui prou ric per tal que els desperti la
curiositat, facin mil preguntes i manifestin inquietuds i
que, com a docents, siguem capaços d’acompanyar-los
en les seves descobertes per a que les seves vivències
i experiències esdevinguin aprenentatges que faran
servir per continuar construint.
En començar a dibuixar aquest nou curs escolar, és inevitable comparar amb l’anterior, un curs que vam viure de
forma tan peculiar i diferent a com estàvem acostumats.
Un curs que, tot i estar ple de limitacions, ens va ensenyar valors com el respecte i la paciència i durant el qual
vam poder comprovar la nostra versatilitat i la nostra
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capacitat d’adaptació. Així, desitgem que aquest curs tot
ens resulti més fàcil i que, poc a poc, puguem recuperar
la nostra pròpia essència, puguem tornar a viure l’escola
tal com era abans i recuperar totes aquelles activitats
que vam haver d’aturar per la situació de pandèmia.
A l’escola continuarem portant a terme els aspectes
claus de la nostra metodologia lligada a la projecció
d’infant que volem afavorir. La Perspectiva Educativa
dels projectes de treball, serà la xarxa d’aprenentatges significatius dels nostres alumnes que emmarqui
els seus desitjos e interrogants en relació amb el món
i alhora afavoreixi la consolidació d’habilitats i competències bàsiques. Volem tornar a viure el nostre projecte de Teatre amb novetats creatives i sobretot incidint
en el treball de les habilitats orals i d’expressió corporal.
Portar a la pràctica els “English Days”, dies dedicats
íntegrament a la pràctica d’aquesta llengua estrangera
així com d’altres iniciatives per incidir en l’ús de l’anglès

poble per ajudar-nos en els tallers de costura, de cura
de l’hort i la lectura de poemes per St. Jordi.
Com veieu, un nou curs amb la voluntat de dinamitzar
projectes amb una implicació real per part de tota la
comunitat educativa i compatits a la nostra escola. Esperem continuar teixint relacions de vida que ens connectin
els uns amb els altres. Així doncs, les emocions i l’acollida
d’identitats seguirà essent un del nostres puntals d’escola.
I ara... Festa Major, un escenari favorable per retrobar-nos després de l’estiu que de ben segur ha estat ple
d’emocions i bons moments. Celebrem-la!
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al centre i apropar els nostres infants a la cultura britànica. D’altra banda, ens submergirem en el món de les
lletres trobant una finalitat a totes les nostres tasques
d’escriptura. Els nostres projectes literaris tindran
projecció social dins i fora de l’escola. També volem
continuar vivint l’esport com quelcom important per
la nostra salut i seguir potenciant l’art al centre. D’altra
banda, participarem de les festes populars i locals i en
iniciatives que fomentin la cura pel nostre entorn més
proper i pel medi ambient en general, aconseguint
implicar els nostres alumnes en projectes reals de vida
i per la vida. I, per descomptat, ens agradaria poder
tornar a comptar amb els voluntaris i voluntàries del
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L’etapa d’Educació Infantil atén els infants des dels 0 als
6 anys, entre la Llar d’infants Els Pinetons i el Parvulari de l’escola Montcau - La Mola.

EL PROJECTE EDUCATIU D’EDUCACIÓ INFANTIL
•

Aquests dos cicles comparteixen un projecte educatiu comú que vetlla pel benestar i creixement dels
infants, dins un ambient acollidor, familiar i en plena
natura. Atenem les necessitats afectives i de desenvolupament oferint els moments, les propostes i els
espais adequats perquè els nens i les nenes desenvolupin les seves capacitats.

COL•LABORACIONS
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El primer cicle d’Educació Infantil, la llar d’infants
(0-3 anys), comprèn l’etapa amb més canvis en tots
els sentits: acaben d’arribar per conèixer el món amb
l’ajuda de la família i, mica en mica, comencen amb la
descoberta de l’entorn, ajudant-se de les possibilitats
que el seu propi cos els va facilitant i de la seguretat
afectiva que els permet anar-se separant de l’adult per
explorar amb confiança i seguretat.
En el segon cicle, el parvulari (3-6 anys,) creiem que
els nens i nenes han d’aprendre a desenvolupar-se en
el món que els envolta. A l’escola posem a l’abast dels
infants una gran varietat de recursos per tal que el seu
aprenentatge els sigui significatiu i útil per resoldre
nous reptes. En aquesta etapa donem un gran valor a
la socialització dels nens i nenes, a través del joc i els
moments quotidians a l’aula.
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•

La quotidianitat

Aprofitem el valor
d’allò què és quotidià com a oportunitat d’aprenentatge.
Les nostres aules
creixen amb els
nens i nenes i es
transformen en un
segon educador
acompanyant el nivell d’autonomia i aprenentatge que requereix cada infant.
Els racons d’aula
Les nostres aules estan
distribuïdes per racons,
uns ambients dissenyats per tal que, en
petits grups, els nens i
nenes juguin i experimentin amb diferents
materials i propostes,
potenciant la curiositat, la descoberta,
el treball en equip, la iniciativa, l’autonomia i
l’aprenentatge.

•

•

Els espais d’aprenentatge
Els espais proporcionen
als infants la possibilitat
de convertir-se en els
protagonistes del seu
aprenentatge, ja que hi
participen de manera
activa, constructiva i
creativa.
A la llar d’infants Els
Pinetons, disposem de l’espai de l’Atelier i del Laboratori i a Parvulari ho enriquim amb dos espais
més: el Poble i l’espai Literari.
La música
Creiem que la música
és fonamental per al
desenvolupament integral de l’infant i, per
aquest motiu, forma
part del dia a dia a l’aula. A més, al parvulari
cada dia fan música amb la nostra especialista.
Vivim la música de forma sensorial i experimental: amb jocs, tocant instruments, fent ritmes,
amb propostes musicals, etc.
L’anglès

La llengua anglesa és present en
diferents moments del dia perquè
els nens i nenes en puguin fer un ús
comunicatiu i real, amb diferents
metodologies i propostes: des
de l’Everyday on les rutines diàries
ajuden els nostres alumnes en la

quotidianitat, passant per l’English Fun (amb
contes, titelles, la caixa de vocabulari i l’Atelier) i
el mètode Artigal, amb contes representats.
A més a parvulari comptem amb un auxiliar de
conversa natiu.
•

La psicomotricitat i la natació
Oferim gran varietat d’experiències i
vivències de moviment en les sessions
de psicomotricitat
i en les sessions de
natació a la piscina
de l’escola.
Dos entorns i medis diferents que permeten als
nens i nenes conèixer el seu cos, adquirir confiança progressivament, relacionar-se amb els
companys, etc.

•

Els espais exteriors
La fàcil comunicació entre els
espais interiors i exteriors fa
possible gaudir de diferents
moments quotidians a l’aire
lliure, en contacte amb la
natura i poder realitzar-hi
diferents propostes que
estimulen la curiositat, la
motivació i la creativitat dels nens i nenes.

COL•LABORACIONS
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Festa Major de Matadepera 21’
La Fredi’s Jazz Band és una formació instrumental que
s’acabad’establir com una associació musical pedagògica que té el seu origen a l’Escola Municipal de Música
Frederic Mompou de Matadepera. Neix al 2013 amb
la intenció de gaudir del llenguatge universal: la música, de poder-la compartir, saber treballar amb equip, i
fer-nos créixer com a persones. Tot això ens fa possible
estar en contacte amb aquesta força única que ens
uneix a tots.
El nostre repertori és especialment jazzístic i cobreix
diversos estils, des del swing fins a la bossa nova, blues,
boogie i balades, en general, tenim el repertori habitual
d’una big band.
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La Fredi’s som escola perquè ens uneix la música, un fil
conductor, un llenguatge musical com és el jazz, i dins
d’aquest el swing, un estil de tants. Una altra raó per
la qual som escola, és que tenim una mateixa manera
de fer, d’entendre i de transmetre la música, tenim una
metodologia.
Enfoquem les classes de dues maneres, la primera és
la base, hem de tenir un coneixement del llenguatge
musical en el qual ens basem, escoltant música i practicant-la a través d’exercicis melòdics i tècnics, i amb
intercanvi de partitures. En canvi, la segona manera
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d’enfocar les classes és més creativa, juguem amb la
música, sigui escolant-nos entre nosaltres fins a crear
una simbiosi musical, o intentant descriure amb l’instrument què ens aporten algunes imatges, quadres,
fotografies o colors.
I per una altra banda, som banda, som un espai de creació emergent, en un racó que tenim a l’escola de música, ens trobem, provem, practiquem i debatem tot allò
que ens ha passat durant el dia, ja sigui una conversa
interessant amb alguna persona, o simplement el gaudi
d’un dinar amb amics.
La Fredi’s Jazz Band va néixer com a projecte des de
l’escola com una assignatura de grup per a instruments
de vent, no ha estat una cosa premeditada ni planejada, tot el contrari, sobre el camí hem anat trobant i
construint tots plegats, i aquí estem! La nostra banda
viu amb molta energia i entusiasme, tant a les classes
particulars com a les col·lectives, construïm un esperit
creatiu en què l’alumne es sorprengui de la seva pròpia
capacitat creativa. Aprenem música, però també aprenem a ser nosaltres mateixos.
Gràcies a tot el treball fet, hem pogut participar i oferir
la nostra música als finals de curs de l’Escola Municipal
de Música Frederic Mompou, a la Festa Major de Mata-

Per últim, després del confinament viscut per la Covid-19 i amb les dificultats per poder assajar a causa de
les mesures sanitàries establertes, vam poder fer possible l’objectiu d’enregistrar el nostre primer disc gràcies
a l’ajuda de tots els mecenes que van participar en el
projecte de crowdfunding (a la plataforma Verkami), una
altra vegada, agraïm a tots els mecenes que ho van fer
possible. La gravació va tenir lloc el 30 i 31 de març del
2021 a la Nova Jazz Cava, i com no, amb molta energia
i il·lusió. Hi han 12 temes de Big Band , 6 dels quals son
amb veu. Hem inclós : “A tisket a tasket” Ella Fitzgerald ,
“C Jam Blues” Duke Ellington, “Come by me” Harry Connik, “Afro Blue” Mongo Connick, “Big Spender” Dorothy
Fields, “All of Me” Seymour Simons&Gerard Marks, “Four
Brothers” Jimmy Guifre, “My baby just cares for me” Nina
Simone, “Bil Bailey won’t you please come home” Huguie Cannon, “Contessa” Lennie Niehaus, “Summertime”
George Gershwin “High Society” Cole Porter.

La Freddi’s Jazz Band està dirigida per Enric Alegre Bas,
professor de Clarinet i Saxo a la escola Frederic Mompou de Matadepera i músic consolidat en el mon del
Jazz. La banda esta integrada en aquests moments per :
Roser Puigbó (veu ); Gerard Casulleras (piano i clarinet);
Pol Candela (guitarra ); Eric Elias i David Zeiler (Contrabaix ); Oriol Ventura (bateria ); David Miragall, Anna
Olmo, Arnau Gomà, Pol Mauri (saxo alt); Jan Julià, Marc
Calvó, Lluc Riba (saxo tenor); Roc Badia (saxo bariton);
Quim Anglada (clarinet i saxo tenor); Llorenç Casals,
Oriol Pablos i Diego Escolà (clarinet); Queralt Badia
i Alba Morè (flauta travessera); MIreia Vidal, Alberto
Perez, Mariona Galimany, Oriol Orcas i Jep Grau (trompeta); Didac Ventura (trombó i trombó baix); Pep Seguí,
Bartomeu Mora i Oriol Lopez (trombó).
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depera (agost del 2018 i 2019), a la inauguració del curs
2017-2018 de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB,
al Forat del Pany (maig del 2018 i 2019), un espai musical que fan programacions setmanals a Vilafranca del
Penedès. També hem actuat en alguns concerts solidaris, com el de la Fundació Vicente Ferrer, al Casal de la
Cultura de Matadepera (desembre del 2018), a la sala
Luz de Gas de Barcelona (octubre del 2019), i concerts
a la Nova Jazz Cava de Terrassa (desembre 2019 i març
del 2021). EL proper 13 de Juny del 2021 tocarem al
festival de Jazz de terrassa al migdia a la Plaça Dido. Os
esperem !!!!
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Així comencen dels Goigs de Sant Sebastià, que cada
anys es canten en l’ofici de les festes de Sant Sebastià
de Matadepera i que té el seu origen en l’avocació al
Sant que feia la població per lliurar-se de les epidèmies
que assolaven Europa en l’edat mitjana.
En els darrers temps hem pogut constatar que som ben
poca cosa, que un microbi sortit de no sé sap quin racó
de món ho pot engegar tot a fer punyetes, endur-se per
davant a gairebé 4 milions de persones, arruïnar l’economia mundial i fer retrocedir les paupèrrimes millores
de les condicions de vida de la immensa majoria de la
població mundial.
Sembla doncs que res canvia, pràcticament estem com
a l’edat mitjana, on la Pesta Negra arrasava per on passava i el que no moria malalt, ho feia de de gana. Semblava que anàvem endavant i que res ens podia aturar,
però vet ho aquí que, malgrat tots els avenços científics,
les malalties ens passen al davant i s’escampen a més
velocitat de la que podem controlar.
Des de la Germandat de Sant Sebastià volem pensar que,
malgrat tot, alguna cosa bona n’estem treien de tot plegat.
En els darrers mesos hem estat testimonis de moltíssims
exemples de persones i col·lectius que s’han donat als altres
amb molt d’esforç, dedicació, empatia i solidaritat. No ho
oblidem, seguim l’exemple i posem-ho en pràctica i potser,
només potser, podrem millorar una mica com a societat.
Per altra banda, també hem aprés a valorar les petites
coses, els detalls que feia temps s’havien convertit en
insignificants i a les que hi tornem a donar importància
que es mereixen.
Qui ens havia de dir que sortir a fer un beure, petar
la xerrada amb uns amics o anar a veure als pares o

als avis seria quelcom excepcional? Mai ens hauríem
imaginat que estaríem tancats a casa, o en el millor
dels casos, podríem sortir per anar a treballar i fer les
gestions bàsiques, això si “A les deu a casa !!”. Totalment
impensable abans de la declaració de la pandèmia.
Ens agradaria que en prenguéssim bona nota, i que el
retorn a la “normalitat” no fes perdre el valor d’aquests
moments que estem recuperant; trobar-nos, xerrar,
riure, tocar-nos, abraçar-nos, no poden tornar a ser fets
anodins sense importància, hem de fer que segueixin
sent excepcionals, assaborim-los com si fos el darrer.
La Germandat de Sant Sebastià es va fundar per ajudar
als qui ho necessitaven en temps de penúries, la solidaritat es el motiu bàsic de la seva existència, així doncs
invoquem l’esperit de la Germandat perquè s’estengui
pel poble de Matadepera i ens ajudi a superar els mals
moments, a vèncer les incerteses, a estar a prop dels
demés, a ajudar a qui ho necessiti i, recuperant una
expressió antiga, a “fer poble”, perquè és quan estem
junts, que tenim la força per tirar endavant.
Ara es temps de celebracions, tenim per endavant una
Festa Major molt especial, desprès de totes les limitacions i mancances podrem tornar a veure’ns i a gaudir
d’activitats i trobades.
Des de la Germandat de Sant Sebastià us animem a
aprofitar l’ocasió per celebrar-la intensament, a veremar
els seus ceps i assaborir-ne el seu most. Aquesta ha de
ser una collita extraordinària.
Que tinguem tots molt bona Festa Major.
Fins a la plaça !!
Germandat de Sant Sebastià
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Màrtir sant molt singular
supliquem vostra potència
vulgueu a Jesús pregar
que ens guardi de la pestilència

COL•LABORACIONS
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25 idees, ara que fem 25 anys
Aquest 2021 l’institut fa 25 anys i ho estem celebrant
des de fa uns mesos i encara ho volem fer durant tot el
curs vinent. Volem fer una festa major d’un any i mig!!
25 anys que volem repassar amb 25 coses que ens identifiquen.
1- L’institut és una reivindicació del poble des d’abans
de néixer. Això ens marca. No ho oblidem!
2- Un edifici que va costar encara més d’arribar i que
ha crescut dues vegades, perquè va néixer petit.
Una casa que necessitem cuidar molt. Hem de voler
que faci goig. Que estudiar-hi hi vingui de gust
només de veure-la.
3- Un creixement ràpid de nombre d’alumnes al principi i amb un parell d’acceleracions importants al llarg
dels anys. Creixements sobtats que costen de pair,
però ens hi hem adaptat molt bé. Estem al voltant
de 700 alumnes. És un èxit, perquè és un institut
amb molta demanda, i una dificultat perquè per
molt que creixem no deixem d’aspirar a la personalització de l’aprenentatge.
4- Arrelats a l’entorn social. Un institut del poble, un
institut obert a tothom. Col·laborar amb agents
externs és la nostra manera de fer. Projectes compartits i Aprenentatge – servei.
5- Complicitat i col·laboració des del primer dia amb
les escoles del municipi (som part de la xarxa Matadepera 3-18). Compromís amb l’escola pública.
6- Ens definim com un centre en moviment, en transformació. Potser encara en construcció. I per molts
anys sigui així!
7- Aprenem!! Cada dia. Sense parar. Totes i tots! No
només l’alumnat. I això creiem que es nota.
8- El CREA: Pensament crític, Valors, Emocions, Autonomia, Creativitat, Cooperació, Avaluació formadora...
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Són les nostres prioritats concretades fa pocs anys a
partir de les aportacions de tota la comunitat educativa. Objectius que ens marquen la línia a seguir.
9- Dels crèdits de síntesi dels primers anys als projectes
transversals d’ara. Creiem en aprenentatges profunds
i vivencials des del primer dia. I pel camí, hem reflexionat molt i seguim aprofundint en aquesta línia
10- Les grans mogudes ens caracteritzen i ens fan créixer:
Marató, Sopar solidari, Fira dels aprenentatges... Esperem poder-les recuperar ben aviat. La propera presencial, la del vint-i-cinquè aniversari. Us hi esperem!
11- Participació i compromís: comissions, grups de
treball, lideratges distribuïts. Un institut on tothom
s’ha de sentir important!
12- Sempre hem fet moltes sortides d’un dia, sortides
amb pernoctació, viatges de final d’etapa. Siguin on
siguin: aprenem de la realitat i aprenem a conviure.
Emocions al màxim.
13- Les festes d’actuacions organitzades per l’alumnat (Nadal i Carnaval, sobretot) són un emblema, una manera
de fer i una manera de creure en la participació i la responsabilitat compartida. Tenir-hi molts artistes, ajuda.
14- Potenciem la creativitat. Es nota en les parets, els
projectes i en el concurs i l’acte dels Jocs florals, que
en són l’evidència més clara.
15- Tenim un entorn natural privilegiat que intentem
aprofitar: des del bosquet i l’hort que tenim al recinte fins al Parc natural de Sant Llorenç. Un luxe que
sempre volem aprofitar!
16- Aprenem junts amb altres centres a través de les
diverses xarxes, sent escola associada a la Unesco,
formant part de la Mostra d’Escola Nova 21, dels
Futurs de l’educació... Compartim amb tothom,
intentem aprendre amb i dels i les millors.

molt més enllà de l’esperable per a què tot rutlli i tiri
endavant.
24- Quina sort que hem tingut amb els col·laboradors
externs! A quantes portes hem trucat per veure si
podíem comptar amb persones que crèiem que podrien ajudar al nostre alumnat a viure experiències
educatives de qualitat màxima. I hem rebut tantes
vegades sí, que no podem parar d’estar agraïts.
25- I si tanquem els ulls i pensem en l’institut del futur,
el somiem amable, acollidor, inclusiu, basat en el
diàleg i el pacte, fomentant la coresponsabilitat,
obert al poble, col·laborador amb companyes i
companys d’altres centres, que busqui sense defallir
aprenentatges profunds, que faci servir l’avaluació
per reflexionar i millorar, que tingui en compte les
emocions i que ajudi a l’autoconeixement, que fomenti la cooperació, que busqui l’excel·lència per a
tothom, que no pari mai d’aprendre. Una mica com
ara, però molt més. Que no pari.
Tot i que ja tenim 25 anys, encara pensem que
tot està per fer i tot és possible!
Per molts anys, Institut!
Moltes gràcies, Matadepera! Bona festa Major!
Xavi Ros
Director Institut Matadepera

Logotip del 25è
aniversari de l’Institut Matadepera.
Autora: Clàudia
Hernaiz, 3r d’ESO.
Guanyadora
del concurs per
escollir-lo
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17- Trobem a faltar i plorem a les persones (alumnes,
profes i mares i pares) que estimàvem, que havien
fet molt a i per l’Institut i ens han deixat. La seva
petjada encara quedarà molts anys. L’espai Araceli
volem que sigui un record per totes elles. Un record
emotiu per tirar endavant
18- Una direcció canviant, però no tant: l’institut porta
una mitjana d’un/a director/a cada cinc anys. Rotació, però no inestabilitat. Sembla un bon senyal. En
els diferents càrrecs directius el ritme és semblant.
19- Ens agrada pensar que de l’Institut Matadepera no
se’n deixa de formar-ne part. Quan s’acaba d’estudiar-hi o treballar-hi, se’n marxa, però vivim amb
orgull els alumnes i profes que tornen cada dia a
visitar-nos o a ajudar.
20- Hem tingut 15 anys la pancarta del desè aniversari a
l’entrada. Ens fa por fer-nos grans? Deu ser que volem mantenir sempre l’esperit jove! Però el que hem
après en tot aquest temps que no ens ho prengui
ningú!
21- Valors des del primer dia: cultura de la pau, memòria democràtica, institut verd, feminisme, solidaritat... Creiem que ens defineixen.
22- Tutoria. Molts esforços invertits en aquesta funció.
Pocs esforços tenen tan retorn i sensació d’utilitat
com aquests. Un institut al servei de les persones
que busca complicitat amb les famílies i pretén
acompanyar l’alumnat.
23- Un Institut que va fent-se i mantenint-se per l’esforç de tantíssimes persones: del PAS, del personal
de neteja, del de menjador, del de manteniment,
del professorat, de les famílies, dels que ens donen suport des de fora i, sobretot, de l’empenta de
l’alumnat... Una cosa que caracteritza aquest fer
de l’Institut Matadepera és la sort de tenir tantes
persones que s’hi senten tan compromeses que van

Per si no heu sentit mai a parlar de nosaltres, som un
grup de joves matadeperencs que pretenem fer activitats pel poble en les que el jovent i pugui prendre part!
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Des de fa vuit anys organitzem l’Esmolat, l’any passat no
ens vam poder retrobar a causa de la pandèmia, però
aquest any hem tornat amb més ganes que mai! Ens vam
poder reunir el dia 17 de juliol on va tenir lloc la segona
edició de l’Esmolat Trap amb les actuacions d›Atalaya
00, Flashy Ice Cream i The Tyets. També volem recordar
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la memorable primera edició de l’Esmolat Trap amb les
actuacions 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!
També dir-vos que la J.A.M. prendrà part en la festa major d’aquest any tant en activitats de dia com a les barres de nit si les restriccions de la pandèmia ho permeten, si ens voleu conèixer, podeu passar a saludar-nos.

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 fotos han estat realitzades per
@photography.karm i @rodrigope26.
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Per acabar, ens agradaria comentar que l’entitat forma
part del Consell de Joves. Des de la J.A.M. pensem que
com més persones siguem, més bones idees poden sorgir
i més força tindrem les joves. Per tant, si teniu alguna iniciativa o idea, el Consell ús acollirà amb els braços oberts.
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UN CLUB PER A QUEDAR-S’HI
Quan llegiu aquest escrit
una nova presidència i una
nova junta estaran al capdavant del nostre club. Haurà
acabat un mandat que va
començar el juny de 2011 i
que ha arribat fins el juny de
2021. És aquest un moment
que convida a fer balanç de
la gestió feta i a explicar els
guanys d’aquests 10 anys.
Però sobretot és el moment d’agrair les persones que
han fet possible assolir les finalitats que ens vam plantejar a l’inici del mandat.

Els estatuts van ser aprovats
el 2014, uns estatuts que
garanteixen el dret de representació i de vot dels menors
d’edat en l’assemblea del club.
El 2015/16 vam garantir la
continuïtat de l’entitat amb la
regularització laboral, fiscal i
comptable. La celebració del
25è aniversari durant tota la
temporada 2014/15 va representar l’inici de la recuperació
de la nostra història. I la proposta educativa és una
tasca de construcció constant, temporada a temporada.

Cinc eren els grans objectius que teníem l’any 2011:
1. Aconseguir la construcció del camp municipal.
2. Fer créixer el nombre de persones practicants i sòcies.
3. Actualitzar els estatuts, l’organització i la gestió del
club.
4. Recuperar la memòria del club des de la seva fundació.
5. Formalitzar la proposta educativa i els continguts
formatius de la nostra escola travessats per una ètica de
la responsabilitat i el respecte.

Durant tots aquests anys hem encarat la nostra feina
al capdavant del club amb ganes i il·lusió, dues coses
que tenim tots els qui formem part del Matadepera 88
Hoquei. No ens ha faltat gent per a garantir la continuïtat d’un club que és un projecte en transformació
constant.

El camp és una realitat des de l’abril de 2019. El nombre de fitxes ha passat de la cinquantena a més de 350.
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I hem intentat actuar sempre amb la responsabilitat
que hem assumit i que no és altra que garantir els principis pels quals s’ha regit nostra entitat, basats en una
proposta educativa i la transmissió d’uns continguts
travessats per una ètica. Així vam rebre el M88H i així
pensem que el deixem en aquest moment.

I ha arribat l’hora del
comiat, no per dir
adéu sinó per dir gràcies. Gràcies a totes
les persones que heu

I aquest comiat
impl ica també
una benvinguda,
un hola a una
aventura nova.
Molta sort a la
nova presidència
i la seva junta i, si
em permeteu, no
deixeu que els records tinguin més força que les noves
idees.
Ton Pons
President del Matadepera 88 Hoquei 2011-21.
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Però també hem intentat anar creant les bases perquè
el M88H deixi de ser un lloc de pas i es converteixi en
un lloc per a quedar-s’hi. Qualsevol entitat ho és en funció de la projecció que hi fem els que en formem part.
Segons com la definim serà d’una manera o d’una altra.
Al M88H la definició va ser feta l’any 1988 com a escola
de hockey. La responsabilitat dels que hi
han estat, dels que hi
som i dels que hi seran és garantir-ne els
principis. Però també
fer un club actual a
cada època.

format part de la
junta: Glòria Vancells, Cesca Soler,
Dani Pérez, Josep
Puente, Miquel Solà, Xavi González, Xavi Roca, Paco
Herraiz, Ignasi Llano, Núria Badia, Cristina Roca, Cristina
Pardellans, Laura Pinyol, Lluís Peiró, Xavi Múrcia, Marçal Magrinyà, Alícia Maluquer, Llorenç Bitrià, Xavi Fitó,
Guillem Torres i Jordi Hernández. Gràcies als directors
tècnics: Jan Gibert, Jaume Ventayol, Joan Amorós i Pol
Vila. Gràcies a tot l’equip d’entrenadors i entrenadores.
Gràcies a totes les famílies que heu confiat en nosaltres.
Gràcies als nens i nenes i tots els séniors per participar
i formar part del projecte. Gràcies a tothom per contribuir a fer un club que no ha de ser perfecte per ser
meravellós.

MARXA AQUÀTICA
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No es tracta de fer un miracle i caminar sobre les
aigües. Sí, caminarem dins les aigües però amb
el peus trepitjant sorra. És una nova variant del
senderisme, anomenada marxa aquàtica. Es pot
practicar a l’hivern i a l’estiu sent recomanable per
totes les edats. Ens cal només una platja no gaire
fonda, tipus Roses, com a la foto, Salou, País Basc
o Costa Vermella francesa (d’Argelès fins PortBou), que ens cobreixi fins el diafragma, aprox a
1,10 m del fons. No és imprescindible saber nadar
i tampoc cal córrer. Es recomana, principalment a
l’hivern o en aigües fredes, vestit de neoprè. En aigües calentes, ho podem fer amb el vestit de bany
d’estiu.
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Normalment es practica en grup o per parelles, es camina
en filera i més bé a poc a poc. Al tenir les cames submergides, augmenta l’esforç i el control del moviment, es reforça
la musculatura, no tenim cap perill de patir una lesió, va bé
per l’esquena ja què caminem recte i per la circulació de la
sang. Podem utilitzar un rem, una pala o unes manyoples i
així també treballa el cos d’una manera coordinada.
Doncs ja ho sabem; podem seguir practicant el senderisme a la platja. No cal dir-vos que la sal del mar
és molt beneficiosa per les articulacions dels genolls
afegint, sense passar-se, de què el sol té vitamina C.
Marià Lamana

A l’escriure aquestes ratlles tenim la gran satisfacció de
saber que es reprendrà una llarguíssima corrua de cantades de Festa Major, després de 35 anys consecutius
compartint escenari amb els amics de Port Bo.
Els calellencs ens confirmen que Matadepera és la plaça
on més vegades han cantat, després – naturalment – de
Calella de Palafrugell.
Aquesta 36ena vegada serà molt especial. No només
perquè suposa reprendre la tradició, sinó també perquè
el diumenge 29 tindrem l’ocasió de sentir les veus d’en
Carles i en Mineu per darrera vegada a casa nostra.
El Port Bo seguirà, però sense les seves meravelloses
veus...
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El passat abril ens ha entristit la mort del Pere Farell,
fundador i cantaire de Mariners de Riera durant setze
anys.
Volem dedicar-li la cantada. L’escoltarà i li agradarà!
Descansa en pau, amic Pere.
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Mas Sallés
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A Matadepera es coneixen prop de vuitanta masos
entre els que es mantenen drets, els que es troben
en ruïnes i els desapareguts. De molts se’n conserven
documents (actes de compra-venda, de permuta…)
que en permeten deduir una llarga antiguitat. En el cas
del Mas Sallés, hi ha constància d’una concessió feta
pel monestir de Sant Llorenç del Munt a Ramon Cellers
el 1226. És a dir que l’abat concedeix a aquest pagès
i a la seva família el dret a instal·lar-se a un mas que a
partir d’aquell moment durà el seu nom (Cellers, Sellers,
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Cellés… la grafia varia i la que ha quedat, correcta o no,
és Sallés) i a treballar els seus camps.
En aquella època els masovers pagaven censos i delmes, que venen a ser impostos com els d’ara, però en
forma d’un percentatge de les collites, d’un cert nombre d’animals o de treball. En el cas de Matadepera, qui
ho recaptava era l’abat, que dominava tot el rodal. En
un moment determinat, però, la propietat canvia de
mans i passa a diferents senyors feudals. Els Barata són

Un any abans s’havia publicat El Noi de Mas Sallés, un
llibre on Vicenç Serrano recull anècdotes i reflexions
sobre com es vivia a la casa al primer terç del segle XX.
Després de la Primera Guerra Mundial els metges reco-

manen passar les convalescències al camp i són molts
els vallesans i barcelonins que passen estius a la casa,
gaudint de la pau i bon clima que s’hi respira, o que hi
van a la tardor a caçar o a buscar bolets. Fins i tot els
Amics de les Arts de Terrassa hi van a pintar durant una
temporada. L’autor conta que en un moment o altre
s’hostatgen a la masia Antoni Marsà, fiscal general de
l’Estat a la II República, Josep-Climent Gràcia, futbolista
del Barça, i Elsy Longoni, ballarina i gimnasta d’origen
suís. Serrano ens parla de balls d’envelat a l’era i d’excursions nocturnes a la Mola, i fa un sentit retrat dels
masovers, l’Antonieta
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un família de Nàpols que arriba a Matadepera el 1330.
Desconec si el Mas Sallés passa a formar part del seu
patrimoni de manera immediata; el que és segur és que
quan el meu avi compra la casa el 1968, ho fa a Antoni
Barata Gual, que és, de fet, el propietari de tots els terrenys que a partir de llavors esdevindran la urbanització
de les Pedritxes.

LLorenç Roviras
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Un any més, hem demanat a un antic col·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 Montse Sànchez
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Llenceu cable!
A Matadepera Ràdio vaig fer la primera retransmissió en directe de la meva vida. Us descriuré el moment. Jo, estudiant de periodisme que no devia tenir
més de vint anys. El lloc, el balcó de l’Ajuntament
de Matadepera. El moment, el Pregó que inaugura
oficialment la Festa Major. No recordo l’any, però sí
que al programa de la festa hi havia el concert de Tomeu Penya. I el vaig entrevistar abans que ell pugés
a l’escenari, però això us ho explicaré un altre dia.
Ara, tornem al balcó de l’Ajuntament. Els companys
de la ràdio em van dir: “Montse, connectarem amb
tu perquè expliquis en directe el tret de sortida de
les festes.” I jo, ja us podeu imaginar. Com un flam.
Mai abans havia fet una connexió en directe des
del carrer, i n’havia vist fer moltes. Aquells periodistes que agafen el micròfon amb aquella seguretat i
sense papers ni llibretes es posen a narrar en directe
el que està passant dins d’uns jutjats, una comissaria
o el Parlament. O enmig d’un incendi entrevisten les
famílies que han de deixar casa seva perquè les flames s’acosten. Redéu! Em semblaven herois. I jo, que
no sabia ni com començar, resulta que dirien el meu
nom des de l’estudi i havia de parlar.
Vaig arribar molt d’hora a l’Ajuntament. Massa. No
volia fer tard i com pujava des de Terrassa en bus,
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mai se sap, vaig pensar. I em trobo que ja ho estan
preparant tot. M’expliquen que tenim unitat mòbil.
Unitat mòbil! Ja sabeu, aquells vehicles que fan servir
les ràdios molt ben equipats tècnicament i que es
mouen per tot el territori per poder fer les connexions en directe. I m’assenyalen una furgoneta blanca.
Però no hi deia Matadepera Ràdio. Hi llegeixo el
nom d’un comerç, crec que el d’una floristeria. “Aquí
ens ajudem entre tots”. Sí, això és la ràdio municipal,
la meva ràdio, un grup de persones que creuen en
el que fan, que ho gaudeixen i que tot ho fan possible. Me’ls miro amb orgull i em comprometo amb
mi mateixa que m’esforçaré al màxim per fer la millor connexió en directe. Que parlaré de forma clara,
ordenada, que seré propera en el discurs perquè els
oients que no puguin presenciar el Pregó de Festa
Major sentin que són al meu costat al consistori.
Uns companys de la ràdio han pujat al balcó i parlen
a crits amb els que s’han quedat al carrer al costat de la unitat mòbil. Altres carretegen caixes per
les escales de l’Ajuntament, molts aparells tècnics,
micròfons, auriculars. I de cop veig que deixen anar
un cable llarguíssim des del balcó. “Sí, així funcionarà”. Això ho veuria fer moltes vegades a la meva vida
però aquella n’era la primera. “Es diu llençar cable”, i

Segur que voleu saber com em va anar aquella primera connexió en directe. Crec que prou bé. Segur
que no vaig escollir els millors adjectius i potser parlava massa ràpid, o massa lent, i en algun moment

devia embarbussar-me. Però sé que vaig oblidar els
nervis i que vaig gaudir moltíssim de l’oportunitat
que em van regalar de participar en el programa especial de la Festa Major de Matadepera Ràdio.
Montserrat Sànchez (Terrassa, 1976) va participar en
l’elaboració dels programes informatius de Matadepera Ràdio des del 1995 fins el 1998, quan va acabar
els estudis de Periodisme a la Universitat Autònoma
de Barcelona. La major part de la seva carrera periodística l’ha fet a Catalunya Ràdio. Des de fa tres anys
treballa a TV3.

Montse Sànchez, a mitjans dels anys 90, en la seva etapa als vells estudis de Matadepera Ràdio. A l’altra imatge, en crònica de TV3 , el juliol de
2019.
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em va sonar bonic, com de connectar a la gent. Però
és que la ràdio va d’això. De connectar, de fer companyia, d’informar, d’entretenir. I sempre m’ha agradat aquesta màgia. Se’n parla molt de la màgia de
la ràdio i la té de debò, perquè amb poca cosa, amb
uns cables penjant d’un balcó, pots connectar amb
moltes persones.
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1964 TOKYO 2021
El proper dia 10 d´octubre , farà 57 anys de la Cerimònia
d’obertura dels XVIII JJ.OO de Tokyo 64. Era la primera
vegada que es celebraven un Jocs Olímpics al continent asiàtic. A aquella participació espanyola hi eren
vuit jugadors de hockey,( Pere, Jaime i Paco Amat, junt
amb Josep Dinarès del C.Egara; Josep Colomer, Toni
Nogués , amb Santi i Siso Ventalló del C.D.Terrassa. Un
nadador en Toni Codina i un tirador al plat, en Jaume
Bladas. A més en Joaquim Morera, jutge de la natació i
en Lluis Francino, seleccionador de hockey . Es venia de
la anterior Olimpíada dels JJ.OO. Roma 60 i guanyar la
primera medalla olímpica, la de bronze ,en hockey . Un
èxit pel Hockey espanyol. Aquell fet, va ser motiu perquè el abanderat en la desfilada del països participants
,al Estadi Olímpic , fos el esportista, jugador de hockey,
Eduardo Dualde, qui portés la bandera espanyola.

A Tokyo, la Premsa internacional destacà la noticia de
que “TARRASA LA CIUDAD MAS OLIMPICA DEL MUNDO”, títol tambè lloable en altres posteriors Jocs Olímpics . Allí ,desprès de haver perdut amb Austràlia, pel
tercer i quarts lloc, es va tenir la medalla de Bronze a la
butxaca; es guanyava per 2 a 1 a Australià a pocs minuts del final, però una falta fora del àrea va ser interpretada pel àrbitre com intencionada (no hi havia VAR)
i va xiular penalty;, transformat en gol, era l´empat, A
la pròrroga Austràlia va aconseguir el gol que li donava
el tercer lloc olímpic als oceànics. Índia , que guanyà la
final per 1 a 0 a Pakistan, obtingué la medalla d´or.

Xapó, va sorprendre al Mon amb l´organització de uns
Jocs Olímpics. Volia demostrar que aquella potencia
que va ser perdedora de la II Guerra Mundial estava
preparada pels esdeveniments futurs. I ho va aconseguir. La seva tecnologia va permetre que la TV, fos el
seu aparador per les llars mundials al retransmetre en
directe , encara que hi hagués la diferencia horària, els
actes més importants de aquella celebració esportiva.

Aquesta col·laboració pel Programa de la Festa Major
de Matadepera 2021, l´acabo d´escriure desprès de
haver llegit en el Diari de Terrassa ( 13.5.21) les llistes de
les preseleccions de hockey, tan la de femenina , com la
masculina. A les llistes hi son: Berta Bonastre, Georgina
Oliva, Carlota Petchamé, Júlia Pons, Carola Salvatella,
Julia Strappato i Clara Ycart. A la dels nois hi son : David
Alegre, Albert Beltrán, Marc Boltó, Quico Cortés, Xavi
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S´ havia arribat al Xapó, desprès d´un llarg viatge, axó
si, igual que ara, però desprès de fer escala a Madrid,
Teheran, Karachi, Calcuta i Bangkok .

Què separa aquell any 1964 a la data d´ara ?. Dons
uns 57 anys. Mes de mig segle . Per lo que respecte al
hockey , hi ha un abisme. Herba natural i herba de plàstic de varis colors; estics de fusta i estics de fibra; pilotes
de pell , ara voles de plàstic ......... Els porters indefens
amb unes petites “guardes” i guants, ara protegits, que
semblen astronautes. Abans un “staff”,(seleccionador,
entrenador i fisio) i ara un” staff “ composat per professionals tan nombrós com el nombre de jugadors. Abans
només era olímpic el hockey masculí, ara tambè hi son
les noies.
L´anada als Jocs Olímpics del 1964 , va representar pels
jugadors, uns ingressos econòmics per primera vegada,
de dos dòlars per dia. L’estància va durar 20 dies. (1 $
= 60,- ptes) . Tot axó desprès d´una llarga durada d´entrenaments al mini-camp de Can Salvi , a on tenia la
seva residencia el President de la R.F.E de Hockey , el Sr.

Pau Negre i prèvies concentracions al Hotel del Tibidabo, per axis poder fer físic per els seus entorns. Quins
temps !
El hockey d´avui no es por comparar amb el ahir . Es
com si es volgués comparar l´anada amb carro o en
avió. O la comunicació per telèfon o l internet. Axó si ,
tots tenen el seu mèrit en el temps. Tambè , cal mirar el
Reglament d´ara amb del d´abans
Contrastes: Aquells equips eren de onze jugadors els
que sortien el camp, no podia fer-s cap canvi ni em cas
de lesió, ni el porter . En cas de lesió del porter, tenia
que ser qualsevol jugador de camp el que el substituís.
Per defensar un penalty eren tots onze jugadors els qui
es posaven a la linea de porteria. Per corretgir els errors
dels àrbitres no hi havia el VAR. L’únic VAR que hi havia
era el BAR per prendre una beguda després del partit.
No es pot comparar. Tots han sigut millors en el temps.
Quina sort poder practicar l´esport i millor el hockey,
,dins l´entorn del Vallès (Matadepera-Terrassa) , al peu
de la muntanya de Sant Llorenç.
Santiago Ventalló Surrallés
HOCKEY
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Lleonart, Marc Miralles, Roc Oliva, Pau Quemada, Marc
Recasens, Josep Romeu, Vicenç Ruiz, Marc Sallés y Joan
Tarrés. No soc futuròleg , ni pronosticaire. A llavors
desconegué lo que passaria i lo que haurà passat, però
si que es pot dir que : “Com el hockey del Vallés,(Matadepera i Terrassa) , no hi ha res ...”, dons el Vallès (Matadepera i Terrassa) haurà estat representat por molts
participants i de diferents disciplines esportives. Amen.

UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA 2020
Vam iniciar aquest any sense imaginar-nos, ni de lluny,
tot el que vindria desprès. Vam posar fill a l’agulla i el
mes de gener realitzàvem la primera excursió de l’any
pel Montcau, Òbits i el Morral Gran. El mes de febrer va
ser el torn per la clàssica Cursa de Muntanya Mont-rodon, de 13’5 km, amb una bona participació de 380 atletes. Els guanyadors sèniors van ser en Just Sociats i la
Teresa Moyano, ambdós del Club Natació Terrassa. Hi va
haver premis per a tothom de les cinc categories i pels
més petits de la casa amb la Cursa Mini Mont-rodon.
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El mes de febrer els excursionistes ens vam desplaçar
a l’Ermita Sant Salvador de les Espases i el 14 de març a
una altra ermita del Parc, Santa Agnès. A les tres de la
tarda d’aquell dia es va declarar l’Estat d’Alarma a totes
les Comunitats Autònomes. Fins que vam poder fer les
següents excursions van transcórrer quatre mesos i ho
vam poder celebrar amb una bonica excursió als Cims
del Montseny el juliol. Al setembre es va fer la gran etapa
pirenaica Vallter 2000-Núria i a l’octubre, poc abans de
declarar el segon Estat d’Alarma, vam poder fer la ruta
de l’exili 1939 el Camí de la retirada. Esperem i desitgem
que aquest any 2021, amb les vacunes, recuperem la
normalitat.
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Vilagatzarines i vilagatzarins,
Estem molt contents d’informar-vos que dissabte a la
nit de nou gaudirem de la música d’alguns dels grups
locals. Passarem la nit de divendres i dissabte fent
algunes proves extres de la Gran Animalada per aconseguir aquells punts necessaris per marcar la diferència
i endur-se el premi!

També aprofitem a fer una crida a tot aquell jovent motivat amb ganes d’organitzar moltes coses, amb idees
Un any més ens podeu trobar dins el programa de Festa i compromís, a sumar-se al projecte de Vilagatzara!!
Resumidament, som joves amb ganes de fer poble orMajor lluitant perquè tots els joves també puguem
gaudir de la festa del nostre poble. Aquest any amb les ganitzant Festa Major! Esperem que aquest any siguem
conseqüències de la pandèmia veure retallades les acti- el grup més gran de joves que mai s’hagi vist a Matadepera, aconseguint un ambient de diversió i, sobretot,
vitats habituals, com la Baixada de Vehicles i les diferents edicions de la Matapaellada o Matamburguesada, respecte per davant de tot!
tot i això, mantenim la nostra activitat estrella!
Carregueu les bateries i ens veiem per Festa Major!!
Sí sí, ho heu llegit bé, aquest any torna la gimcana més
espectacular, La Gran Animalada! Un any més i millor us Vilagatzara.
esperem en la Gran Animalada, l’activitat més esbojarrada, aquest any però, no superarem els 20 equips, i per (RECORDEU qualsevol dubte ens podeu trobar a Instagram: @vilagatzara. Seguiu-nos i no us perdeu ni un
això, us recomanem que aquest any sigueu els primers
detall de què ens espera!!)
a apuntar-vos o us podríeu quedar fora!
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COL•LABORACIONS

Venim d’un període molt difícil, i és que un dels grups
més afectats de la pandèmia hem sigut la gent jove.
Hem estat totes molt distants les unes de les altres, i
és per això que tenim més ganes de Festa Major que
mai! Que tremoli Matadepera, Sant Llorenç del Munt i
la Serra de l’Obac! Hem tornat més fortes que mai amb
moltes sorpreses, moltes ganes i tan emocionades com
sempre!

COL•LABORACIONS
SALUTACIÓ

Hi havia una vegada un poble petitó, a la falda d’una
muntanya màgica. No era un poble qualsevol, no...
En aquest poble hi vivien molts infants que corrien i
jugaven pels carrers, però el que més els hi agradava
era que els hi expliquessin històries. Cada any un grup
de fades amb l’ajuda dels follets organitzava espectacles musicals, tallers, concerts, conta contes i tot tipus
d’activitats, per tal de fer volar la imaginació i veure
somriure i somniar els seus infants. Perquè creien que
la cultura era una petita llavor que si es sembrava a
temps podia donar fruit a persones més felices, més
capaces, més lliures i brillants, que farien el poble una
mica encara millor en un futur proper. Però l’any 2020
va arribar un drac al poble que va fer tancar a casa a tothom durant molt mesos. Els infants estaven espantats
i molt tristos. No podien sortir al carrer a jugar, ni anar
a l’escola, ni tan sols veure als seus avis. Però les fades i
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els follets, preocupats i amb ganes de poder tornar a fer
sortir el sol al poble, van estar rumiant molt i van dissenyar un pla per poder tornar la cultura als més petits! A
partir d’ara farien els espectacles en un parc molt dens
d’arbres, on el drac mai podria veure’ls i podrien tornar
a gaudir d’aquells moments únics. I així va ser....
I així contentes i després de molt esforç i dedicació,
podem dir que aquest 2021 hem pogut pràcticament
normalitzar l’activitat cultural de Xarxa Matadepera, en
un format protagonitzat pel Parc del Bosquet, el nostre
refugi preferit. Hem tornat a veure somriures, sorpreses
i il·lusions i esperem que en puguin ser moltes més.
Molt bona festa major a tothom!
Neus Martínez
Presidenta de Xarxa Matadepera

PROGRAMA D’ACTES

78

PROGRAMA D’ACTES

2/4 DE 8 DEL VESPRE	Església Parroquial de Sant Joan Baptista
MISSA DE DIFUNTS
10 DE LA NIT 	A l’esplanada (entre la Ctra. de Sabadell i l’Av
del Massot)
EL EJERCITO DE LA LUZ de la Cia Brodas Bros

ALTRES ACTES
DIJOUS, 2 DE SETEMBRE

2/4 DE 10 DEL VESPRE	Sala d´Actes del Casal de Cultura
AUDIOVISUAL. A càrrec de Narcís Serrat

DIVENDRES, 3 DE SETEMBRE

8 DEL VESPRE	Plaça del Casal de Cultura
CONCERT DE LA FREDI’S JAZZ BAND

DISSABTE, 4 DE SETEMBRE

4 DE LA TARDA	Gimnàs municipal
CAMPIONAT D’HALTEROFÍLIA DE FESTA
MAJOR
A PARTIR DE LES 4 DE LA TARDA	Instal·lacions del C.D. Terrassa
TENNIS

DIUMENGE, 5 DE SETEMBRE

A 2/4 DE 6 DE LA TARDA	AL BOSQUET
CONCERT DE CANT CORAL DE FESTA
MAJOR, amb l’Agrupació Coral de Matadepera,
dirigida per Laia Prat, i l’Orfeó de Sabadell.

PROGRAMA D’ACTES FESTA MAJOR 2021

DURANT TOTA LA FESTA MAJOR	CONCURS DE FOTOGRAFIA
D’INSTAGRAM
DURANT TOTA LA FESTA MAJOR
Carrer Montserrat, 37
EXPOSICIÓ DELS GEGANTS I GEGANTONS
DE MATADEPERA

DIMARTS, 14 DE SETEMBRE

7 DE LA TARDA 	Sala Frederic Mompou de l’Escola de Música
EL DOCUMENTAL DEL MES. As I want de
Samaher Alqadi, 2021.

DIJOUS, 26 D’AGOST

DURANT TOT EL DIA 	Camp de Futbol Municipal de Matadepera
TORNEIG DE FUTBOL-7
DE LES 10:00 A LES 20:00h	Camp d’Hoquei Municipal de Matadepera
TORNEIG D’HOQUEI HERBA
6 DE LA TARDA	Riera de les Arenes (davant del Pavelló
Municipal)
TALLER DE GRAFITTIS

DIVENDRES, 24 DE SETEMBRE

7 DE LA TARDA 	Sala Frederic Mompou de l’Escola de Música
EL CICLE GAUDÍ DE CINEMA CATALÀ .
LA DONA IL.LEGAL . DIRECCIÓ : RAMON
TÉRMENS

DIUMENGE, 26 DE SETEMBRE

7 DE LA TARDA	SALA D’ACTES DEL CASAL DE CULTURA
PRESENTACIÓ DEL MAPA DEL PATRIMONI
CULTURAL DE MATADEPERA

Doblegueu pel mig

Retalleu per la línia

DIMARTS, 28 DE SETEMBRE

DURANT TOT EL DIA 	Camp de Futbol Municipal de Matadepera
TORNEIG DE FUTBOL-7
2/4 DE 9 DEL MATÍ 	Camp de Golf Municipal
GOLF .Torneig de Festa Major
DE LES 10:00 A LES 20:00h	Camp d’Hoquei Municipal de Matadepera
TORNEIG D’HOQUEI HERBA
6 DE LA TARDA	SkatePark
SKATEJAM
7 DE LA TARDA 	REPIC DE CAMPANES per convidar el poble a
la Festa Major.
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PROGRAMA D’ACTES

DIVENDRES, 27 D’AGOST

ESCENARI SECRET
VOLS VENIR ? INFORMACIÓ I RESERVA AL
CASAL DE CULTURA, AL TELÈFON 937 300
132 I CULTURA@MATADEPERA.CAT

¼ DE 8 DEL VESPRE 	Balcó de l’Ajuntament
PREGÓ DE FESTA MAJOR
8 DEL VESPRE 	Casal de Cultura
INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA D’ART
2/4 de 10 DE LA NIT 	A l’esplanada (entre la ctra. de Sabadell i l’Av del
Massot)
Concert amb el grup BUHOS i el grup local ATRETZ

PROGRAMA D’ACTES

DISSABTE, 28 D’AGOST

DURANT TOT EL DIA 	Camp de Futbol Municipal de Matadepera
TORNEIG DE FUTBOL-7
2/4 DE 9 DEL MATÍ 	Camp de Golf Municipal
GOLF. Torneig de Festa Major
DE LES 10:00 A LES 20:00h	Camp d’Hoquei Municipal de Matadepera
TORNEIG D’HOQUEI HERBA
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.
DE LES 11 DEL MATÍ A LA 1 DEL MIGDIA 	Plaça del Casal de Cultura
TALLER DE TOTXOS PELS MÉS PETITS.
DE LES 11 DEL MATÍ A LA 1 DEL MIGDIA	Plaça del Casal de Cultura
TORNEIG DE PING-PONG. Categories per edats.
DE LES 11 DEL MATÍ A LA 1 DEL MIGDIA 	Ctra. de Terrassa
“Un CAU de tallers”. Taller de manualitats
DE LES 11 DEL MATÍ A LA 1 DEL MIGDIA	Plaça de la Germandat de Sant
Sebastià.
MINI CIRCUIT DE BICICLETES.
11 DEL MATÍ
Parc Pep Ventura
MOMENTS DEDICATS A LA MEDITACIÓ
DE LES 11 DEL MATÍ A LES 7 DE LA TARDA	FINALS TORNEIG DE
FUTBOL-7
2/4 DE 12 DEL MATÍ	El Pla. Plaça del Pla de Sant Llorenç, 2
INAUGURACIÓ DEL NOU CENTRE D’ART
CONTEMPORANI EL PLA.
2/4 D’1 DEL MIGDIA 	El Bosquet (carretera de Terrassa)
Concert amb la BANDA DE MATADEPERA
5 DE LA TARDA 	Casal de Cultura
EXPOSICIÓ DE TOTXOS
2/4 DE 6 DE LA TARDA 	El Pla. Plaça del Pla de Sant Llorenç, 2
TALLER D’EXPERIMENTACIÓ.
6 DE LA TARDA 	El Bosquet (carretera de Terrassa)
ESPECTACLE FAMILIAR “AI RATETA RATETA”
2/4 DE 7 DE LA TARDA 	Plaça del Casal de Cultura
CONCERT DE SARDANES amb la COBLA
CONTEMPORÀNIA.
DE LES 6 DE LA TARDA A LA 1 DE LA NIT	A l’esplanada (entre la ctra. de
Sabadell i l’Av del Massot)
MATADEPERA SONA.CONCERTS AMB LES
FORMACIONS MUSICALS LOCALS .
Actuaran els grups : NED LUD BAND, THE REFUGESTHE SAPPY’S, CASETA i CAIPIRINHES
RUMBEROS
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10 DE LA NIT	El Bosquet. TEATRE
RECORDANT JOAN CAPRI a càrrec dels Amics
del Teatre

DIUMENGE, 29 D’AGOST

2/4 DE 9 DEL MATÍ 	Camp de Golf Municipal
GOLF .Torneig de Festa Major
DE LES 9 DEL MATÍ A LES 9 DEL VESPRE	Camp de Futbol Municipal de
Matadepera
FINALS TORNEIG D’HOQUEI HERBA
DE LES 10 DEL MATI A LES 2 DEL MIGDIA	Frontó del complex de les
piscines municipals
FRONTENNIS. Torneig de Frontennis
10 DEL MATÍ	Avinguda del Mas Sot
XXII OPEN BTT INFANTIL I JUVENIL
2/4 D’11 DEL MATÍ FINS A LES 12	Plaça. de l’Església
RECOLLIDA D’ALIMENTS.
11 DEL MATÍ 	Església Parroquial de Sant Joan Baptista
OFICI SOLEMNE
12 DEL MATÍ	Club de Billar de Matadepera (Pompeu Fabra s/n)
BILLAR
4 DE LA TARDA	Plaça de l’Ajuntament
LA GRAN ANIMALADA
2/4 DE 5 DE LA TARDA 	Plaça del Casal de Cultura
TRENCACLOSQUES PER A GRANS I PETITS.
5 DE LA TARDA	Carrer Enric Genescà
GRAN ESLÀLOM DE COTXES SENSE CARNET
PER A JOVES
2/4 DE 6 DE LA TARDA	Carrer Sant Joan
ESCACS
2/4 DE 6 DE LA TARDA 	Camp de Golf Municipal
GOLF. Lliurament de premis del Torneig de
Festa Major
8 DEL VESPRE	A l’esplanada (entre la Ctra. de Sabadell i l’Av del
Massot)
BRUNA, EL MUSICAL de la cia Grup Amics del
Teatre d’Ullastrell
9 DEL VESPRE 	Aparcament de l’Escola de Música
AUTOCINE GRINDHOUSE: DOBLE SESSIÓ DE
TERROR INFERNAL
10 DEL VESPRE	Plaça de l’Ajuntament
CANTADA D’HAVANERES amb els grups
MARINERS DE RIERA I PORT BO

DILLUNS, 30 D’AGOST

10 DEL MATÍ	Plaça del Casal de Cultura
CONCURS DE PINTURA INFANTIL
2/4 de 12 DEL MATÍ	Plaça del Casal de Cultura
“Matadepra: 40 anys de Biblioteca”
12 DEL MIGDIA	EL BOSQUET
CONCERT PER A LA GENT GRAN. 3 TENORS
DE LES 3 DE LA TARDA A LES 8 DEL VESPRE 	Camp de Golf Municipal
JORNADA DE PORTES OBERTES.
2/4 DE 6 DE LA TARDA	A Mas Cellers ( Les Pedritxes,28)
REPARTIMENT DE PREMIS del Concurs de
Pintura Infantil i del concurs de totxos
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PROGRAMA D’ACTES

PROGRAMA D’ACTES FESTA MAJOR 2021
DURANT TOTA LA FESTA MAJOR

Dibuix fet per Bel Gestí

CONCURS DE FOTOGRAFIA D’INSTAGRAM
Organitza: Vilagatzara
Més informació a les “Notes complementàries”

DURANT TOTA LA FESTA MAJOR

Carrer Montserrat, 37
EXPOSICIÓ DELS GEGANTS I GEGANTONS DE MATADEPERA

PROGRAMA D’ACTES

DIJOUS, 26 D’AGOST
DURANT TOT EL DIA

Camp de Futbol Municipal de Matadepera
TORNEIG DE FUTBOL-7
Organitza: C.F. Matadepera i col·labora Regidoria d´Esports
Més informació a les “Notes complementàries”
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PROGRAMA D’ACTES

DIJOUS, 26 D’AGOST
DE LES 10:00 A LES 20:00h

Camp d’Hoquei Municipal de Matadepera
TORNEIG D’HOQUEI HERBA
Organitza: Matadepera 88 Hoquei i col·labora Regidoria d’Esports
Més informació a les “Notes complementàries”

6 DE LA TARDA

Riera de les Arenes (davant del Pavelló Municipal)
TALLER DE GRAFITTIS
A partir de 12 anys
Organitza: Punt Jove de Matadepera
Més informació i inscripcions a l’Instagram i twitter @Puntjove

DIVENDRES, 27 D’AGOST
DURANT TOT EL DIA

Camp de Futbol Municipal de Matadepera
TORNEIG DE FUTBOL-7
Organitza: C.F. Matadepera i col·labora Regidoria d´Esports
Més informació a les “Notes complementàries”

2/4 DE 9 DEL MATÍ

PROGRAMA D’ACTES

Camp de Golf Municipal
GOLF
Torneig de Festa Major
Modalitat Stableford individual
Organitza: Regidoria d´Esports
Més informació a les “Notes Complementàries”

DE LES 10:00 A LES 20:00h

Camp d’Hoquei Municipal de Matadepera
TORNEIG D’HOQUEI HERBA
Organitza: Matadepera 88 Hoquei i col·labora Regidoria d’Esports
Més informació a les “Notes complementàries”
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DIVENDRES, 27 D’AGOST
6 DE LA TARDA

SkatePark
SKATEJAM Scooters, patins, música .
Organitza: Punt Jove de Matadepera
Més informació i inscripcions a l’Instagram i twitter @Puntjove

7 DE LA TARDA

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

¼ DE 8 DEL VESPRE

PROGRAMA D’ACTES

Balcó de l’Ajuntament
PREGÓ DE FESTA MAJOR
A càrrec del personal sanitari del CAP Matadepera
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DIVENDRES, 27 D’AGOST
8 DEL VESPRE

Casal de Cultura
INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA D’ART
Propostes individuals amb l’aigua com a tema.
L’exposició romandrà oberta del 27 al 31d’agost, amb l’horari
de 20h a 21h i el dissabte i diumenge d’11h a 13h i de 19h a
21h.
A l’entrada de l’exposició hi podreu comprar unes carpetes
amb obres de diferents autors de l’associació Col·lectiu d’Art.
Cada carpeta valdrà 20€ i anirà en benefici del projecte d’arts
al Camerun, A ma ni Woo.
Organitza: Col·lectiu d’Art de Matadepera amb el suport de
Agermanament sense fronteres

2/4 de 10 DE LA NIT

PROGRAMA D’ACTES

A l’esplanada (entre la ctra. de Sabadell i l’Av del Massot)
Concert amb el grup BUHOS i el grup local ATRETZ
BUHOS, Present del panorama musical actual, els penedesencs son el
grup festiu referencial dels Països Catalans. Amb un públic fidel que
ja supera l’esfereïdora xifra de 180.000 seguidors a les xarxes, 250.000
oients mensuals a Spotify i més de 30 milions de reproduccions a
YouTube; xifres que els avalen i els ubiquen en el pòdium dels caps
de cartell catalans coronant-los com un dels grans noms del moment
en l’àmbit estatal i destacant-los per la seva versatilitat sobre els escenaris. A finals del 2020, Buhos treuen a la llum el seu tan esperat disc,
El dia de la victòria, que es presentarà al llarg del 2021 i s’estrenarà
en dues de les sales més emblemàtiques del panorama estatal, com
són La Riviera de Madrid i el Sant Jordi Club de Barcelona.
ATRETZ és una formació musical que neix l’estiu del 2018 amb nou
músics de Terrassa i Matadepera on tot hi cap, des de la música amb
arrels més folks i tradicional fins al pop més ballable. Amb moltes
ganes de fer-se un lloc entre els grups actuals de l’escena catalana
Atretz us presenta el seu producte fresc i atractiu, ple d’idees originals que us faran cantar ben fort!
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DISSABTE, 28 D’AGOST
DURANT TOT EL DIA

Camp de Futbol Municipal de Matadepera
TORNEIG DE FUTBOL-7
Organitza: C.F. Matadepera i col·labora Regidoria d´Esports
Més informació a les “Notes complementàries”

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”

DE LES 10:00 A LES 20:00h

Camp d’Hoquei Municipal de Matadepera
TORNEIG D’HOQUEI HERBA
Organitza: Matadepera 88 Hoquei i col·labora Regidoria d’Esports
Més informació a les “Notes complementàries”

PROGRAMA D’ACTES

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.
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DISSABTE, 28 D’AGOST
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
ENTREGA DE LA MAQUETA DEL CONCURS DE TOTXOS.
Més informació a les “Notes complementàries” i
a l’instragram @totxosmatadepera
Organitza: Comissió de Totxos
Col·labora: Domus Kits

PROGRAMA D’ACTES

DE LES 11 DEL MATÍ A LA 1 DEL MIGDIA

Plaça del Casal de Cultura
TALLER DE TOTXOS PELS MÉS PETITS.
Els més petits podran construir una petita maqueta, tot enganxant totxos i pintant-la.
Un cop enllestida, se l’enduran a casa. L’activitat es farà amb grups reduïts seguint les
mesures establertes i és per això que caldrà fer reserva prèvia. Per més informació, veieu l’instragram @totxosquesmatadepera.
Organitza: Comissió de Totxos
Patrocina:
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DISSABTE, 28 D’AGOST
DE LES 11 DEL MATÍ A LA 1 DEL MIGDIA

Plaça del Casal de Cultura
TORNEIG DE PING-PONG. Categories per edats.
Organitza: Punt Jove de Matadepera
Més informació i inscripcions a l’Instagram i twitter @Puntjove

DE LES 11 DEL MATÍ A LA 1 DEL MIGDIA

Ctra. de Terrassa
“Un CAU de tallers”. Taller de manualitats A càrrec de l’Agrupament Escolta i Guies A. Escarré

DE LES 11 DEL MATÍ A LA 1 DEL MIGDIA
Plaça de la Germandat de Sant Sebastià.
MINI CIRCUIT DE BICICLETES. A càrrec de BTT.

PROGRAMA D’ACTES

11 DEL MATÍ

Parc Pep Ventura
MOMENTS DEDICATS A LA MEDITACIÓ
Activitat que es porta a terme mensualment, sobre temes diferents
triats per les persones que hi assisteixen.
Aquest dissabte, sota la guia de la Carme Palomo, parlarem de “Les
etapes del despertar”. Transitarem per 10 etapes de la consciencia,
des-xifrant les 10 fases del camí fins aconseguir la unió total.
Organitza: Delegació d’Agermanament Sense Fronteres de Matadepera
Nota: En cas de pluja l’acte es farà al Casal de Cultura
94

DISSABTE, 28 D’AGOST
DE LES 11 DEL MATÍ A LES 7 DE LA TARDA

Camp de Futbol Municipal de Matadepera
FINALS TORNEIG DE FUTBOL-7
Finals de les diferents categories en horari de matí i tarda.
Organitza: C.F. Matadepera i col·labora Regidoria d´Esports
Més informació a les “Notes complementàries”

2/4 DE 12 DEL MATÍ

El Pla. Plaça del Pla de Sant Llorenç, 2
INAUGURACIÓ DEL NOU CENTRE D’ART CONTEMPORANI EL PLA.
Projecte grupal amb l’aigua com a tema que complementa la Mostra d’art
L’exposició romandrà oberta del 28 al 31d’agost, de 12h a 14h .
Organitza: Col·lectiu d’Art de Matadepera

2/4 D’1 DEL MIGDIA

PROGRAMA D’ACTES

El Bosquet (carretera de Terrassa)
Concert amb la BANDA DE MATADEPERA
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DISSABTE, 28 D’AGOST
5 DE LA TARDA

Casal de Cultura
EXPOSICIÓ DE TOTXOS
Organitza: Comissió de Totxos
Patrocina:

2/4 DE 6 DE LA TARDA

El Pla. Plaça del Pla de Sant Llorenç, 2
TALLER D’EXPERIMENTACIÓ.
Organitza: Col·lectiu d’Art de Matadepera

6 DE LA TARDA

PROGRAMA D’ACTES

El Bosquet (carretera de Terrassa)
ESPECTACLE FAMILIAR
“AI RATETA RATETA” Adaptació musical del conte de la companyia El Replà Produccions
Hi havia una vegada una rateta molt presumida que estava cansada i avorrida de que tothom, des de fa anys, expliqués el seu conte de la mateixa
manera. Un dia va prendre la decisió de declarar-se en vaga indefinida fins
que no s’atenguessin les seves peticions de canvi. Què va passar?
Doncs vet aquí un gos, vet aquí un gat que aquest conte s’ha canviat.

2/4 DE 7 DE LA TARDA

Plaça del Casal de Cultura
CONCERT DE SARDANES
Amb la COBLA CONTEMPORÀNIA.
Organitza: Agrupació Sardanista La Mola
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DISSABTE, 28 D’AGOST
DE LES 6 DE LA TARDA A LA 1 DE LA NIT

A l’esplanada (entre la ctra. de Sabadell i l’Av del Massot)
MATADEPERA SONA.CONCERTS AMB LES FORMACIONS MUSICALS
LOCALS .
Actuaran els grups : NED LUD BAND, THE RE-FUGESTHE SAPPY’S, CASETA i CAIPIRINHES RUMBEROS

El Bosquet
TEATRE
RECORDANT JOAN CAPRI a càrrec dels Amics del Teatre i direcció de Vicenç Pujol.
Una de les peces que Amics del Teatre volia representar durant el 2020 era un
recordatori a Joan Camprubí i Alemany (Joan Capri) amb motiu dels 20 anys de
la seva mort. Les limitacions en els espectacles públics durant l’any passat no ens
van permetre fer aquest recordatori i hem decidit re programar-lo enguany. El
monòleg és un gènere que, actualment, ens és familiar i habitual amb noms ben
coneguts com Buenafuente, Piedrahita, Harlem,... la llista seria molt llarga, però
els seus inicis venen dels anys 50 de la mà d’en Gila a l’estat espanyol i de Joan
Capri a casa nostra, on ha estat mestre i precursor d’aquest gènere. Aquest mestratge de Joan Capri pensem que ha estat poc reconegut (cal esmentar, però, l’espectacle “Capri” ofert per Joan
Pera l’any 2012) i és per això que Amics del Teatre hem volgut posar aquest petit granet de sorra per recuperar la
memòria del mestre Joan Capri.
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PROGRAMA D’ACTES

10 DE LA NIT
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PROGRAMA D’ACTES

DIUMENGE, 29 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”

DE LES 9 DEL MATÍ A LES 9 DEL VESPRE

Camp de Futbol Municipal de Matadepera
FINALS TORNEIG D’HOQUEI HERBA
Finals de les diferents categories en horari de matí i tarda.
Organitza: Matadepera 88 Hoquei i col·labora Regidoria d’Esports
Més informació a les “Notes complementàries”

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”

10 DEL MATÍ

PROGRAMA D’ACTES

Avinguda del Mas Sot
XXII OPEN BTT INFANTIL I JUVENIL
Organitza: Club BTT Matadepera
Més informació a les “Notes complementàries”
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DIUMENGE, 29 D’AGOST
2/4 D’11 DEL MATÍ FINS A LES 12

Plaça. de l’Església
RECOLLIDA D’ALIMENTS.
Aquest any respectant les mesures sanitàries serà sense TAST DE DOLÇ però amb el cor endolcit de la vostra generositat
Recollim productes d’ús bàsic, llaunes, sucs, oli...
Organitza: Càritas Matadepera

11 DEL MATÍ

Església Parroquial de Sant Joan Baptista
OFICI SOLEMNE

12 DEL MATÍ

Club de Billar de Matadepera (Pompeu Fabra s/n – Golf )
BILLAR
Organitza: Club de Billar de Matadepera
Informació i inscripcions al mateix club de 15 a 22 hores

4 DE LA TARDA

Plaça de l’Ajuntament
LA GRAN ANIMALADA
Organitza: Vilagatzara.
Inscripcions al correu de vilagatzara@gmail.com.
Més informació a les Notes complementàries.

PROGRAMA D’ACTES

2/4 DE 5 DE LA TARDA

Plaça del Casal de Cultura
TRENCACLOSQUES PER A GRANS I PETITS.
Més informació a les “Notes complementàries” i a l’instragram @trencaclosquesmatadepera
Organitza: Comissió de Trencaclosques
Foto concurs trencaclosques
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PROGRAMA D’ACTES

DIUMENGE, 29 D’AGOST
5 DE LA TARDA

Carrer Enric Genescà
GRAN ESLÀLOM DE COTXES SENSE CARNET PER A JOVES
Gimcana de cotxes sense carnet
Activitat creada i dinamitzada pels alumnes de 4t ESO de l’IES Matadepera Amb el suport del Punt Jove.
Més informació i inscripcions a http://www.motorclubsabadell.com
La inscripció serà gratuïta. Els Sponsors donaran una quantitat per cada inscripció i es transferirà a la Marató de
TV3
Organitza: Motor Club Sabadell i el suport dels alumnes de l’IES

2/4 DE 6 DE LA TARDA

Carrer Sant Joan
ESCACS
Organitza: Club d’Escacs Matadepera
Informació i inscripcions: isaacot_10@hotmail.com

PROGRAMA D’ACTES

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”
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DIUMENGE, 29 D’AGOST
8 DEL VESPRE

A l’esplanada (entre la Ctra. de Sabadell i l’Av del Massot)
BRUNA, EL MUSICAL de la cia Grup Amics del Teatre d’Ullastrell
BRUNA és un projecte de teatre comunitari que neix al poble d’Ullastrell. Un viatge a través del
temps i a través de moltes vivències que de ben segur que han estat presents a moltes famílies
d’aquest país. BRUNA neix de la necessitat d’homenatjar als nostres avis i àvies que van viure i
sobreviure la guerra civil. Un record a totes les seves lluites silenciades que han fet que avui en
dia podem ser qui som i expressar-nos lliurement gràcies a l’art.
Idea original i direcció: Mateu Peramiquel i Mar Puig
Guió: Mar Puig
Música i lletres: Mateu Peramiquel
Intèrprets: Mariona Lleonat, Ona Puig, Laia Pastor, Maria Font, Neus Sararich, Bruno Villareal, Laia Call, Martina Call, Marta Serra, Jana Palet, Hannah Pérez, Agnès Font, Bernat Carreras, Queralt Puig, Oriol Simó, Daniel Sucarrats, Vinyet Morral, Ton Carreras i Caterina Palet.
Coreografies: Ceci Montanyà
L’espectacle té música en directe:
Piano: Mateu Peramiquel
Percussió: Iñaqui De La Linde
Violoncel: Núria Conangla
Producció: WeColorMusic i GATU
Organitza: Grup Xarxa Matadepera

9 DEL VESPRE

PROGRAMA D’ACTES

Aparcament de l’Escola de Música
AUTOCINE
AUTOCINE GRINDHOUSE: DOBLE SESSIÓ DE TERROR INFERNAL
Sessió especial de tancament del Cicle d’Estiu Matadepera Grindhouse, on el CineClub recupera el format de les dobles sessions
golfes que es feien antigament als Drive-In d’EEUU, amb petites joies del cinema de sèrie B més freak i underground. Per descomptat,
també hi hauran cadires i espai per qui no vingui amb cotxe.
Nota important: Sessió no apte per menors de 18 anys.
Organitza Cineclub Matadepera i Col·labora Matadepera Ràdio.
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DIUMENGE, 29 D’AGOST
10 DEL VESPRE

Plaça de l’Ajuntament
CANTADA D’HAVANERES
Amb els grups MARINERS DE RIERA I PORT BO

DILLUNS, 30 D’AGOST
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”

PROGRAMA D’ACTES

2/4 de 12 DEL MATÍ

Plaça del Casal de Cultura
“Matadepera: 40 anys de Biblioteca” Presentació del JOC del DRAC i de les bosses commemoratives “
En commemoració del 40è aniversari de la biblioteca es presentarà el Joc del Drac, dissenyat per la il·lustradora Mercè Galí i emmarcat en el projecte del grup Parcs i Biblioteques...naturalment! del que forma part la nostra biblioteca. Es tracta d’un joc de taula de
mida 33x33 cm inspirat en el joc de l’oca amb el Drac de Sant Llorenç com a protagonista
i amb elements del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac a cada casella, com:
coves, avencs, fauna, flora, pous de glaç, llegendes, fonts i altres espais emblemàtics. A la Biblioteca disposarem
també a una taula de l’àrea infantil d’un Joc del Drac de grans dimensions de 120 x 120 cm.
El Joc del Drac anirà acompanyat d’una bosseta amb fitxes i un dau i la bossa commemorativa dels40 anys de biblioteca”.
Organitza: Biblioteca Àngel Guimerà i la Regidoria de Cultura
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DILLUNS, 30 D’AGOST
12 DEL MIGDIA

EL BOSQUET
CONCERT PER A LA GENT GRAN
3 TENORS Un concert amb un toc d’humor teatral amb tres veus grans veus Albert Gràcia, Ana Belén Gómez i Jordi Gràcia.

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”

2/4 DE 6 DE LA TARDA

PROGRAMA D’ACTES

A Mas Cellers ( Les Pedritxes,28)
REPARTIMENT DE PREMIS del Concurs de Pintura Infantil i del
concurs de totxos
Vine fins a la masia per visitar-la i a gaudir del FESTIVALET DE MAS
CELLERS &POLOLIMON . Aquest Festivalet estarà obert des del diumenge 29 de les 12.00 a les 22.00 amb música en viu, DJ’S, Food
truck, market de proximitat, tast de vins...,
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DILLUNS, 30 D’AGOST
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.

10 DE LA NIT

PROGRAMA D’ACTES

A l’esplanada (entre la Ctra. de Sabadell i l’Av del Massot)
EL EJERCITO DE LA LUZ de la Cia Brodas Bros
Un espectacle ple de llum, amb un vestuari dissenyat i programat al ritme de la música i sincronitzat a la perfecció
amb els moviments i les coreografies que tant caracteritzen aquesta companyia.
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ALTRES ACTES

ALTRES ACTES
DIJOUS, 2 DE SETEMBRE

DISSABTE, 4 DE SETEMBRE

2/4 DE 10 DEL VESPRE

4 DE LA TARDA

DIVENDRES, 3 DE SETEMBRE

A PARTIR DE LES 4 DE LA TARDA

Sala d´Actes del Casal de Cultura
AUDIOVISUAL A càrrec de Narcís Serrat
Organitza : CLUB BTT MATADEPERA

8 DEL VESPRE

Plaça del Casal de Cultura
CONCERT DE LA FREDI’S JAZZ BAND

Gimnàs municipal
CAMPIONAT D’HALTEROFÍLIA DE FESTA MAJOR
Organitza: Club d’Halterofília de Matadepera
Més informació a les “Notes complementàries”

Instal·lacions del C.D. Terrassa
TENNIS
Campionat de Tennis de Festa Major de Matadepera
2021
Organitza: C.D. Terrassa i col·labora Regidoria d´Esports
Més informació a les “Notes Complementàries”

DIUMENGE, 5 DE SETEMBRE
A 2/4 DE 6 DE LA TARDA

ALTRES ACTES

Al Bosquet
CONCERT DE CANT CORAL DE FESTA MAJOR, amb
l’Agrupació Coral de Matadepera, dirigida per Laia
Prat, i l’Orfeó de Sabadell.
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DIMARTS, 14 DE SETEMBRE

DIVENDRES, 24 DE SETEMBRE

7 DE LA TARDA

7 DE LA TARDA

Sala Frederic Mompou de l’Escola de Música
Plaça Sant Jordi S/N
EL CICLE GAUDÍ DE CINEMA CATALÀ
LA DONA IL.LEGAL . Direcció : Ramon Térmens
En Fernando Vila (Daniel Faraldo) és un advocat
d’immigració que accepta un cas aparentment senzill:
evitar la deportació d’una jove kosovar, la Zita Krasniqi (Klaudia Dudová).
Tot canvia quan la noia apareix morta al CIE (Centre d’Internament d’Estrangers) i les autoritats declaren que s’ha
suïcidat. En Fernando busca l’ajuda de l’única amiga de
la víctima, la Juliet Okoro (Yolanda Sey), una immigrant
nigeriana atrapada en una xarxa de prostitució. Mentre
el Fernando prova d’esclarir els fets, troba la fèrria oposició del cap de policia Oriol Cadenas (Isak Férriz) i aviat
comença a descobrir la corrupció, els abusos sexuals i
els “falsos suïcidis” que tenen lloc dins del sistema de
deportacions de l’Estat espanyol.
En Fernando lluitarà contra aquest sistema arriscant la
seva pròpia vida.

ALTRES ACTES

Sala Frederic Mompou de l’Escola de Música
EL DOCUMENTAL DEL MES.
As I want de Samaher Alqadi, 2021.
El moviment feminista a Egipte està agafant més força
que mai. Cada cop hi ha més dones que s’atreveixen a
alçar la veu contra l’assetjament sexual, però aquesta
irrupció de coratge ve de lluny.
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DISSABTE, 25 DE SETEMBRE
12 DEL MIGDIA

Parc Pep Ventura
AUDICIÓ DE SARDANES
Celebració del 40è aniversari de l’Agrupació Sardanista La Mola

DIUMENGE, 26 DE SETEMBRE
ESCENARI SECRET
Vols venir ?
Aforament limita
Informació i reserva al Casal de Cultura, al telèfon 937 300 132 o per correu electrònic cultura@matadepera.cat

DIMARTS, 28 DE SETEMBRE

ALTRES ACTES

7 DE LA TARDA

Sala d’Actes del Casal de Cultura
PRESENTACIÓ DEL MAPA DEL PATRIMONI CULTURAL DE MATADEPERA per conèixer la riquesa cultural i natural del municipi.
La elaboració d’aquest inventari s’ha fet amb el suport de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona.
Els Mapes del patrimoni local pretenen la detecció exhaustiva, la descripció i la valoració del patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics i jaciments arqueològics), del patrimoni moble
(objectes singulars i col·leccions), del patrimoni documental (fons fotogràfics, documentals i bibliogràfics), del
patrimoni immaterial (manifestacions festives, tècniques artesanals, costumari, tradició oral, cuina, música i
dansa) i del patrimoni natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars).
El que es tracta, és de facilitar a l’Ajuntament i a la ciutadania d’aquell municipi una eina de coneixement de la
globalitat dels seus béns patrimonials, des d’una visió àmplia del concepte patrimoni. Es tracta, alhora, d’obtenir un instrument que permeti l’establiment de mesures per a la seva salvaguarda. Entesa aquesta com el con-
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ALTRES ACTES

junt de mesures adoptades per a la seva protecció i conservació que faciliti el seu accés públic i la transmissió
a les generacions futures amb les millors condicions.
El Mapa també pretén facilitar la planificació de projectes de rendibilització social o l’elaboració de programes
de difusió, ja siguin rutes didàctiques o turístiques, publicacions, jornades de debat, conferències, etc. També
ha de servir per facilitar la presa de decisions en el planejament urbanístic, la planificació de senyalització o la
coordinació de programes conjunts amb municipis veïns
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NOTES COMPLEMENTÀRIES

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 vianants, romandran tancats a l’accés dels cotxes
durant els actes als carrers
Per a tots els actes i activitats programades durant la
Festa Major se seguiran les mesures en matèria de salut
pública dictades per les autoritats sanitàries.
La web municipal informarà i actualitzarà les noves
mesures que afectin el funcionament de les activitats
programades: aforaments permesos, si cal cita prèvia
per les actuacions i activitats, i si hi ha canvis d’última
hora.

NOTES COMPLEMENTÀRIES

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 A LA WEB MUNICIPAL I
MATADEPERA@MATADEPERA.CAT

La Comissió de Festa Major
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BASES DEL CAMPIONAT
DE PETANCA DE FESTA
MAJOR 2021

BASES DEL CAMPIONAT
D’HALTEROFÍLIA DE
FESTA MAJOR 2021

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

DATES: El Campionat d’Halterofília es farà el dissabte
4 de setembre, coincidint amb la II Jornada de Lliga
Catalana Infantil 2021 de la Federació Catalana d´Halterofília. Competició de caràcter mixt d´aixecaments
i habilitats sota els principis de “tècnica, no càrrega” i
“habilitats generals primer, després específiques” respectivament.

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)

CATEGORIES: Mixtes (masculí i femení) Sub9, Sub11 i
Sub13 (entre els 6 i els 13 anys)

HORARI DE LA COMPETICIÓ: a les 16:00 pesatge dels
esportistes participants, a les 16:30 inici de les proves
5.- L’organització cedirà, amablement, pilotes reglamen- físiques i 18:00 inici dels aixecaments olímpics de tècnica.
tàries a tots aquells participants que no en tinguin
6.- El Torneig es farà per eliminatòries fins arribar a l’encreuament dels dos equips finalistes

ORGANITZA: Club Halterofília Matadepera

NOTES COMPLEMENTÀRIES

7.- L’organització es permet la potestat de canviar les
bases si així ho creu necessari.
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BASES DEL CONCURS D’INSTAGRAM
Hola a tot(e)s!
Som Vilagatzara i us presentem el concurs d’instagram
de Matadepera! Tranquil(e)s no busquem professionals,
busquem la foto més original de Matadepera durant la
Festa Major! Sabem que Matadepera és molt fotogènica només li has de posar el teu toc i en l’edició d’aquest
any tenim una sorpresa!

NOTES COMPLEMENTÀRIES

En el concurs d’enguany es pot participar o bé penjant
una foto o bé una instahistory. Teniu fins al dia 1 de
setembre per penjar-les, després un jurat especialista
triarà la foto o instahistory més original i divertida. El
guanyador o guanyadora s’anunciarà el dilluns dia 2. La
foto pot ser de qualsevol tema (completament lliure),
però ha d’estar relacionat amb les activitats de la Festa
Major d’enguany.
Per participar heu de seguir les següents bases:
-Penjar les fotos amb el hashtag #FMmatadepera2021
-Etiquetar Vilagatzara a les històries.
-Seguir l’instagram:
• Vilagatzara: @vilagatzara
• Consell Local de Joves de Matadepera: @la_caserna
• Jovent Agrupat de la Muntanyeta: @jammatadepera
• Dones Lliures Matadepera: @doneslliuresmatadepera
• Casal Popular els Pins: @cp_elspins
El sorprenent i fantàstic premi l’anunciarem quan
s’acosti la festa major!
Molta sort a tot(e)s!
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Dibuix fet per Bel Gestí

CONCURS DE DIBUIX I
PINTURA INFANTIL
1. E l concurs es realitzarà el dilluns, dia 30 d’agost , a la
Plaça del Casal de Cultura.
2. C
 omençarà 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. C
 al 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.

NOTES COMPLEMENTÀRIES

5. E l lliurament de premis i l’exhibició de les obres
guanyadores es farà durant el mateix dilluns, dia 30
d’agost a 2/4 de 6 de la tarda a Mas Cellers. Al carrer
les pedritxes, 28 08230 Matadepera

117

BASES CONCURS DE
TOTXOS 2021
1. Enguany, el concurs, consta d’una única categoria, seguint així les mesures de la covid que
es marquen des del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
2. Tots aquells que hi vulguin participar es podran
inscriure al Casal de Cultura a partir del dia 28
de Juny fins el dia 30 de Juny de 10 a 11 del
matí, i de 17 a 18 de la tarda.
3. El preu de la inscripció serà de 10€ per grup. Les
places estaran limitades a 30 grups.
4. El mateix dia de la inscripció es proporcionarà
una bossa amb material per cada grup, amb
aproximadament 1.000 totxanes variades.
5. L’entrega de la maqueta serà el dissabte 28
d’agost a les 11h al Casal de Cultura.
A diferència d’altres anys, les obres NO s’hauran
d’acabar allà, s’hauran d’entregar ja finalitzades.
NOTES COMPLEMENTÀRIES

6. Cada obra ha de tenir un nom, títol o lema. A
més, pot contenir, voluntàriament, un petit dossier explicatiu del procés.
7. Les obres seran exposades durant els dies de
Festa Major, al Casal de Cultura, seguint les mesures de la covid que es marquen des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
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8. Es valoraran els aspectes originals i artístics.
9. El repartiment de premis serà el dilluns 30
d’agost a 2/4 de 6 de la tarda a la Masia de
Mas Cellers.
10. El jurat constarà de representants de l’Organització, de l’Ajuntament, el Col·lectiu d’Art de
Matadepera, el Consell de Joves i els nostres
col·laboradors: Domus Kits i Croquis.
11. Les obres es podran recollir des del dia 1 al 7 de
setembre. Les obres que no hagin estat reclamades, quedaran a disposició de l’Organització.
12. La inscripció obliga a la participació i a l’acceptació d’aquestes bases.
13. L’Organització es reserva el dret a modificar i
adaptar aquestes normes en cas necessari, sempre que ho cregui oportú i justificat.
14. Podeu estar al corrent de les últimes novetats i
comunicacions a través del Instagram @totxosmatadepera .

DATES: El campionat de Frontennis es farà el diumenge
29 d’agost de 2021.
CATEGORIES: Només hi haurà una categoria, serà un
torneig casolà de Festa Major, adreçat al poble, on
podran participar 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 29 de agost de les 10 del mati a les
2 del migdia
INSCRIPCIONS: A les piscines, del dilluns 26 de juliol
al diumenge 22 d’agost, o fins a cobrir el número de 8
parelles.
INFORMACIÓ: TELÈFON: 93.730.16.15
DIRECCIÓ TÈCNICA: Pere Fité

JORNADA DE PORTES
OBERTES AL CAMP DE
GOLF
El proper dilluns 30 d’agost 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.
NOTES COMPLEMENTÀRIES

BASES DEL TORNEIG DE
FRONTENNIS 2021
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BASES DE LA GRAN ANIMALADA 2021
1. La Gran Animalada 2021 està oberta a tothom, els
equips seran de 4-5 persones (un cotxe).

9. Tota la competició es realitzarà amb el mateix
vehicle.

2. La Gran Animalada es farà el dia diumenge 29
d’agost, però es poden anar fent algunes proves els
dies abans.

10. Qualsevol actitud considerada antiesportiva per
l’organització, comportarà l’automàtica desqualificació de l’equip.

3. La inscripció estarà limitada a 20 cotxes.

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

4. Tot(e)s les participants de la Gran Animalada hauran de venir disfressades i el seu cotxe també.
5. La inscripció es farà enviant un correu a vilagatzara@gmail.com fins al dijous dia 26 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
carnet de conduir i cotxe pel concurs. *Les persones entre 16-18 hauran de portar una autorització
dels pares que es podrà aconseguir enviant-nos un
correu.
7. La inscripció serà de 10€ per persona.

NOTES COMPLEMENTÀRIES

8. Les participants s’hauran de presentar a les 15h
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12. L’organització pot variar qualsevol d’aquestes bases i si ho creu oportú i justificat afegir-ne de noves.
13. Drets d’imatge que resultin dels participants seran
propietat de l’organització.
14. TOTS els participants queden subjectes a les normes de circulació vigents.
15. En tot moment s’hauran de respectar les mesures
sanitàries establertes.
16. Recordeu que el nom és LA GRAN ANIMALADA,
abstenir-se totes les persones que vinguin sense
ganes de fer l’animal!!

DATES: Dissabte 4 de setembre
MODALITAT: Dobles
CATEGORIES: Primera, Segona i Tercera
HORARI: de 16 a 21h.
INSCRIPCIONS: Fins al 31 d’agost a les 20h, o fins a cobrir el número de 30 parelles
PREU: 10€
INSCRIPCIONS: oriol.garrido@cdterrassa.cat
INFORMACIÓ: 93.787.05.02
INFORMACIÓ ADDICIONAL:
- Edat mínima: 14 anys
- Mínim 4 partits per parella de 25 minuts.
- Fase de grup + fase final
El torneig es realitzarà a les instal·lacions del CD Terrassa Hockey

BASES DEL TORNEIG
DE FESTA MAJOR 2021
D’HOQUEI HERBA
ORGANITZAT PEL
MATADEPERA 88 HOQUEI
El torneig s’adreça a les següents categories:
- Sènior ( a partir de 2004)
- Cadet (nascuts 2005-2006
- Infantil (nascuts 2007-2008)
- Aleví (nascuts 2009-2010)
Els equips podran ser masculins, femenins o mixts en
totes les categories.
S’acceptarà un màxim de 8 equips per categoria.
La competició per a totes les categories tindrà lloc durant les següents dates:
26 d’agost entre les 10 i les 20 hores
27 d’agost entre les 10 i les 20 hores
28 d’agost entre les 10 i les 20 hores
29 d’agost 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 herba, 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 31 de
juliol, i es faran a través de la següent adreça electrònica: info@m88h.com
121

NOTES COMPLEMENTÀRIES

BASES DEL CAMPIONAT
DE TENNIS DE FESTA
MAJOR 2021

TORNEIG DE FUTBOL – 7
Lloc: Camp Municipal de futbol de Matadepera
DATES: El campionat de Futbol 7 es farà del dijous 26 al
dissabte 28 d’agost.
CATEGORIES:
- Sènior: a partir del 1999
- Juvenil : jugadors nascuts el 2000/01/02 Aquesta
categoria participarà a la competició de Sèniors.
- Cadet : del 2005/06
- Infantil: del 2007/08
- Aleví: del 2009/10
- Benjamí: 2011/12
- Prebenjamí: 2013/14 i posteriors.
L’organització es reserva el dret d’unir categories en
funció del nombre d’equips inscrits.

NOTES COMPLEMENTÀRIES

HORARIS: Hi haurà una lligueta prèvia entre els equips
participants els dijous 26 i divendres 27 d’agost en horari de matí i/o tarda.
La categoria sènior començarà la lligueta en horari de
tarda a partir de les 19h.
DIA I HORARI DE LES SEMIFINALS I FINALS:
El dissabte 28 d’agost s’efectuaran les semifinals i finals
de totes les categories en horari de matí i/o tarda.
- Prebenjamí: a les 11:00h. El 3r i 4t lloc es disputarà en
una tanda de 5 penals a les 11:30h
- Benjamí: a les 12:00h.
- Aleví: a les 13:00 h
- Infantil: a les 16:00h.
- Cadet: a les 17h.
- 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.
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- Sènior: a les 19:30h.
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 PREBENJAMÍ,BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL, CADET i JUVENIL : 50€/equip
Import categoria SÈNIOR: 100 €/equip
Tots els enfrontaments son a una part de 20 minuts.
L’import s’ha de liquidar a l’organització just abans del
primer partit.
Només podran participar en el 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 dimecres 25 d’agost a la web del club: www.
cfmatadepera.cat
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.
- Telèfon mòbil de contacte i nom del responsable de l’equip.
S’admeten inscripcions fins al diumenge 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

BASES DEL TORNEIG DE GOLF FESTA MAJOR 2021

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 Masculí
1r. Classificat Scratch Femení
INSCRIPCIONS: A les oficines del Camp de Golf Municipal de Matadepera
INFORMACIÓ: 93.730.05.16 – 607.242.121 o golf@
matadepera.cat

NOTES COMPLEMENTÀRIES

Modalitat de joc: STABLEFORD INDIVIDUAL 18 FORATS
Stableford Handicap
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BASES DEL CONCURS DE TRENCACLOSQUES
FESTA MAJOR 2021
1. El concurs consta de 3 categories i les places són
limitades.
ADULTS (500 peces)
• A partir de 2009 (+12 anys)
INFANTIL (200 peces)
• De 2010 – 2013 (8 -11 anys)
MENUTS EN FAMÍLIA (200 peces)
• Un adult (+12 anys) + Un menut (menys de 8 anys)
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 26 d’agost
al dissabte 28 d’agost. (No s’admetran inscripcions
abans del dia assenyalat). S’haurà d’omplir un full
d’inscripció i dret d’imatges.
4. El cost de la inscripció és de 4€ per parella que
s’haurà d’abonar el mateix dia de la inscripció.

NOTES COMPLEMENTÀRIES

5. Enguany, només es permetrà l’entrada als participants i un adult com a responsable de la parella
infantil que concursi.
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6. El concurs es farà a la plaça del Casal de Cultura,
seguint les mesures de la covid que es marquen
des del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya.
7. Començarà a 2/4 de 5 de la tarda i es disposarà de
dues hores per realitzar el trencaclosques. *Cal arribar mitja hora abans per recollir el trencaclosques.
8. El premi serà per a les tres primeres parelles de cada
categoria que hagin acabat el trencaclosques en el
millor temps. El lliurament dels premis està previst al finalitzar el concurs, a l’escenari del Casal de
Cultura.
9. Qualsevol actitud considerada antiesportiva per
l’organització, comportarà l’automàtica desqualificació de l’equip.
10. L’organització pot variar qualsevol d’aquestes bases
o afegir-ne de noves.
11. Seguiu el instagram @trencaclosquesmatadepera,
per estar al dia de les novetats i altres informacions.

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

NOTES COMPLEMENTÀRIES

INFORMACIÓ: 93.787.15.49 (Sr. Toni)
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