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La Festa Major ha arribat 

Aquest any 2022 i en un context de nor-
malitat, arriba un dels caps de setma-
na més esperats per a la nostra vila, el 
moment en que totes les matadeperen-
ques i matadeperencs aprofitem per a 
retrobar-nos i explicar-nos com ha anat 
l’estiu, en un esdeveniment que clou les 
vacances i que te lloc uns dies abans 
que tots ens preparem per a retornar a 
l’activitat del dia a dia.

Vull començar aquest escrit amb un fort 
agraïment als membres de la comissió 
de festes, un grup de persones que any 
rere any treballen incansablement per-
què la Festa Major es pugui dur a terme. 
També cal destacar i agrair la feina del 
personal de l’ajuntament i com no, de 
les entitats del teixit associatiu del mu-
nicipi. El sumar multiplica i el resultat és 
evident: Tenim un programa d’actes en-
grescador, amb moltes activitats, on pe-
tits i grans s’ho passaran d’allò més bé.

Aquestes jornades de celebració son el 
moment adequat per reivindicar els va-
lors que volem que la Festa Major porti 
en el seu ADN: Un espai d’oci inclusiu 
i tolerant, cívic i participatiu on tothom 
s’hi trobi bé. La nostra festa d’estiu, és 
una oportunitat per compartir i projectar 
la cultura i la tradició catalana arreu del 
món, però també, per afavorir el retroba-
ment amb els amics de Mariapfarr, muni-
cipi amb qui compartim agermanament. 

Per acabar, t’animo a que et sumis i par-
ticipis activament d’aquests dies de fes-
ta, també et convido a penjar la bandera 
del nostre municipi al balcó per engala-
nar els nostres carrers i places i finalment 
compto amb tu, perquè ho facis de for-
ma responsable i respectuosa. En nom 
de tot el consistori, et desitjo una molt 
bona Festa Major! 

Nil López
Alcalde de Matadepera.
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La Festa Major 2022 vol ser una 
FESTA MAJOR, FESTA MAJOR. Amb 
Majúscules. Amb mes de 50 activitats 
programades al llarg de 4 dies 

Recuperem activitats molt 
emblemàtiques com son  les cercaviles 
de gegants , la pluja de confeti, les barres 
de festa Major, el rocòdrom i tirolina, els 
jocs familiars, la ballada de sardanes, 
el sopar de germanor, la xocolata i el 
piromusical que tancarà la festa.

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 Terrassa i 
l’Av del Massot, les zones esportives, el 
Casal de Cultura, l’Hotel, els carrers del 
centre , el Vial de la riera, ...

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 i, si hi ha 
canvis d’última hora, la web municipal 
Matadepera.cat donarà la informació 
actualitzada al moment.

Amb aquest edició del programa d’actes 
de la Festa Major de Matadepera tanquem 
una etapa que es va iniciar l’any 1974. 
Aquest llibre-programa tant característic 
de les festes Majors de Matadepera on 
es recullen els diferents actes previstos 
per la Festa Major, a més de les diferents 
col•laboracions escrites aportades per 
les entitats, associacions i col•lectius del 
municipi. Un llibre-programa amb un gran 
valor afegit que ha ajudat a escriure la 
història del nostre poble.

Apostem per la sostenibilitat i de cara 
a la Festa Major del 2023 tindrem un 
programa digital amb tota la informació 
necessària i que contribueixi a seguir 
escrivint la nostre història 

Volem donar 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
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Ens tornem a trobar un any més amb la festa major. Després 
d’anys d’incertesa a causa de la covid, sembla que podrem 
tornar a la normalitat. Com a agrupament també hem viscut 
tot aquest canvi. Aquest any ha estat per nosaltres l’assen-
tament del relleu generacional del nostre agrupament, i ara 
les joves que portem des de petites al cau hem passat a ser 
els seus representants. La nostra tasca és voluntària, és a 
dir, dediquem el nostre temps lliure per a educar en el lleure 
a infants i joves dissabte rere dissabte, malgrat que sovint 
no rebem el reconeixement per tots els esforços realitzats.

Aquest any és un any molt especial per nosaltres, i és que 
fem 45 anys. Fa 45 anys es va crear la unió excursionista de 
Matadepera, que 1 any després, s’unirien a Minyons Escoltes, 
del qual avui en dia en continuem formant part. 45 anys inin-
terromputs d’educació en el lleure, ja formant part del poble i 
de nosaltres. Creiem que és un any on ens hem de mostrar or-
gulloses de la nostra feina i reconèixer la nostra tasca, malgrat 
que les institucions no ho facin.

I és que sembla que el nostre agrupament s’ha tornat cada 
cop més invisible per l’Ajuntament. Any rere any hem vist com 
les despeses destinades cap al nostre agrupament minvaven, 

com any rere any veiem els nostres pressupostos retallats i 
any rere any l’Ajuntament ens limitava més i més les nostres 
activitats. 

Hem vist com el nostre espai ha patit vandalisme, i avui en 
dia encara tenim les conseqüències d’aquells fets per arreglar, 
finestres trencades tapades amb cartró en un espai on s’edu-
quen infants. Hem vist com se’ns retallava cada any més el 
pressupost del QCLN, arribant a aquest any tenir la meitat de 
pressupost que l’any previ a la pandèmia. Llavors vam ser els 
herois que havíem de salvar l’estiu dels infants després de me-
sos confinats, i malgrat que nosaltres també havíem patit les 
conseqüències, ho vam fer. Després d’allò vam perdre impor-
tància i ja no calia preservar el lleure.

Volem aprofitar en el nostre 45è aniversari que l’escoltisme i 
l’educació en el lleure ha viscut en aquest poble molts anys, 
desenvolupant una tasca molt important a través de genera-
cions i que és una tasca *voluntària*, que fem invertint el nos-
tre temps lliure sense cap mena de reconeixement, i a més 
cada cop més limitats per part de les institucions. Volem prou 
excuses, prou promeses buides per l’any que ve, volem po-
der decidir el nostre futur i ser reconeguts per la nostra tasca.

AGRUPAMENT ESCOLTA 
I GUIA ABAT ESCARRÉ
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Amb l’objectiu ben centrat a l’estiu de l’any que ve en que ens 
desplaçarem a Mariapfarr per tal de correspondre l’especial 
invitació dels nostres amics austríacs. Ells organitzen la seva 
gran celebració del 1100è aniversari de la vila i els 130 anys 
del seu cos de Bombers i volen que Matadepera hi sigui ben 
present. Els nostres protagonistes seran aquesta vegada, està 
clar, els nostres Bombers i ADF, acompanyats, com sempre, 
dels gegants i altres representacions matadeperenques. Hi 
estem treballant i esperem poder concretar coses ben aviat. 
Això si, apunteu les dates: 1, 2 i 3 de setembre de 2023.

Futbolistes austríacs a la Festa Major
Mentrestant, seguim molt actius. Veureu en aquest mateix 
programa que per aquesta Festa Major recuperem la presencia 
mariapfarenca a la nostra Festa Major. Aquesta vegada seran 
els futbolistes, que vindran a jugar un amistós amb el nostre 
Club Futbol Matadepera amb motiu del seu centenari. Aquesta 
trobada, inicialment previst de fer-se a Mariapfarr va quedar 
truncada per la pandèmia. Ara són ells qui ens visitaran i 
participaran a la nostra Festa Major, que tan els agrada.

Benvinguts !! Herzlich willkommen !!

La Comissió de l’Agermanament Matadepera-Mariapfarr

Amb la mirada 
posada a 
Mariapfarr 2023
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Els cinefòrums
Organitzat pel la nostra Comissió, l’Albert Beorlegui ens ha 
seguit delectant amb els seus cinefòrums. És una activitat 
gratuïta oberta a tothom on l’Albert, expert en cinema, ens 
explica tot el que es cou darrera de les càmeres i més. Us 
convidem a assistir-hi.
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A mà ni Woo és un projecte centrat al Camerun que treballa 
com a primer objectiu, per l’educació i formació en arts 
plàstiques dels infants i adolescents. El segon objectiu és la 
formació d’adults, destinada a obrir possibilitats ocupacionals 
sigui en el món professional, sigui  realitzant treballs a casa per 
reforçar l’economia familiar

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.

Matadepera participa de diverses maneres en l’ajut i promoció 
d’aquest projecte ja sigui institucionalment des de l’Ajuntament 
com des de diferents activitats que es fan al poble. Agraïm 
l’ajuda rebuda de part de moltes persones i entitats que 
donen el seu saber per què es pugui arribar a aconseguir l’ajut 
econòmic necessari perquè la nostra ONG pugui continuar 
donant vida als seus anhels que són també els nostres.

AGERMANAMENT 
sense fronteres
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A la Festa Major de l’any passat vam tenir la col·laboració 
especial del col·lectiu d’art que es va sumar a la campanya que 
vam fer anomenada “Salvem a mà ni Woo”. Diversos artistes 
del col·lectiu varen donar la seva obra que es va vendre en 
forma de làmines de petit format. Tota la recaptació va ser 
íntegrament pel projecte. 

Com cada any es fa sensibilització a les tres escoles de primària 
de Matadepera on s’imparteixen tallers de fang entre altres.

També realitzem una meditació al mes al Parc Pep Ventura de 
diferents temàtiques on hi esteu tots convidats.

S’ha fet un concert de Gòspel a càrrec del cor de l’Escola 
d’Actors de Barcelona amb molta participació de públic.

Amb el títol genèric de “Tallers per a descobrir com som”, els 
últims divendres dels mesos de febrer, març, abril i maig i sota 
la coordinació de Carmen Palomo, professora de ioga, s’ha 

Obres realitzades per artistes
Matadeperencs

treballat el coneixement de la persona humana en totes les seves 
vessants, tant a nivell físic, com psicològic, mental i espiritual.

S’ha treballat l’Aire, l’Aigua, el Foc i la Terra que són els quatre 
elements bàsics que es troben, tant a la natura com a dins 
nostre. Cadascun d’ells ens ajuda a donar una visió específica 
dels nostres comportaments, pensaments, actituds i maneres 
d’afrontar el dia a dia de la nostra vida quotidiana. 

Els més de 25 assistents/alumnes van poden gaudir del 
coneixement, professionalitat dels diversos mestres que van 
participar-hi..

A la part final dels tallers es van realitzar uns petits concerts 
que els vam  titular: Els sons que curen on hem pogut gaudir 
de la veu i arpa, els gongs i els bols tibetans
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El curs 21-22 ha estat per les dues corals la represa presencial –i ja conti-
nuada- de l’activitat després de la pandèmia. Això si, amb totes les me-
sures de seguretat aplicables a cada moment i que realment han sigut 
ben eficaces, i que podem resumir en quatre de principals: mascareta, 
distància, ventilació i que qui es trobés malament no participés aquell 
dia. És evident que no és una situació que sigui òptima, que el so no és 
el mateix, que tot són dificultats, que hem hagut d’adaptar-nos a nous 
horaris,.....però cantem!!! I això és el que realment és important. Perquè 
el cant coral, una vegada més, ha demostrat ser un element cabdal per 
la cohesió i l’acompanyament de les persones durant el confinament i 
tot el període que estem patint per aquesta pandèmia global.

Per l’Agrupació Coral Matadepera aquest curs també hem tingut nove-
tats: s’ha incorporat com a nou director Pol Pastor i la Laia prat continua 
com a professora de tècnica vocal. També hem incorporat nous cantaires 
i ja hem pogut fer els concerts de Nadal i final de curs, participar a la Mis-
sa de Sant Sebastià i a l’acte d’homenatge a Joan Maragall i a més ja hem 
participat a un concert amb dues corals més en una altra població.

El Cor Infantil Coral Clau de Sol va fer el seu concert de Nadal en el marc 
del mercat d’activitats de Nadal “El Soc” i el concert de final de curs con-
juntament amb la coral adulta. També ja ha pogut participar en activitats 
col·lectives fent el grup dels petits un intercanvi amb la coral de Castellar 
del Vallès i el de les grans participant a la 55 Trobada de Corals Infantils. 

Si ja us hem explicat altres anys els beneficis que el cant coral té pels 
membres d’un cor d’adults, molt més important és per l’educació dels 
infants. El cant coral ajuda a la formació al ser una activitat que educa 
no només la veu sinó que ajuda a desenvolupar l’oïda, el gust musical, 
aporta disciplina, participació en una activitat col·lectiva no competiti-
va, responsabilitat, integració, treball en equip, respecte, tolerància, au-
toestima, diàleg, creativitat,...i molts d’altres valors que ajuden a formar 
petits ciutadans. Per tant us demanem que: Feu cantar als infants!!!

I ara, ja enfocant el nou curs us volem convidar a participar en les 
nostres activitats i a fer difusió de la nostra tasca en favor de la mú-
sica, de la cultura i del nostre país. Recordeu que un dels molts be-
neficis no musicals del cant coral és que reforça el sistema immuno-
lògic? Doncs....què espereu a venir a cantar???

Aquest any el nostre concert de Festa Major serà el dissabte 10 de 
setembre al Bosquet. I, com ja és tradicional volem compartir aquest 
concert amb una altra coral. Aquest any hi participarà el Cor de l’Agru-
pació Musical de Cerdanyola del Vallès. Alhora també serà una celebra-
ció de la nostra Diada Nacional.  Us convidem a acompanyar-nos-hi.

Montserrat Cadevall
Presidenta de l’Agrupació Coral Matadepera

Presidenta de la Federació Catalana d’Entitats Corals

El CANT CORAL A MATADEPERA: 
L’AGRUPACIÓ CORAL MATADEPERA 
I EL COR INFANTIL CLAU DE SOL
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Dins el món sardanista matadeperenc, fem referència a la coin-
cidència que el mateix any 2021 es va complir el 25è aniversari 
de la inauguració del parc Pep Ventura i el 40è aniversari de la 
fundació l’Agrupació Sardanista La Mola.

El parc Pep Ventura va ser inaugurat el 1996, al costat de la 
plaça de la Muntanyeta, que era un espai barrancós i que 
l’Ajuntament va fer aplanar, suavitzà l’accés i instal·là taules 
i seients.

La iniciativa de dedicar un espai públic del nostre poble a la 
memòria de Pep Ventura, va ser a suggeriment de l’Agrupació 
Sardanista La Mola, donat que la seva figura va ser clau en la 
renovació de la sardana i la cobla, a la que introduí l’instrument 
de la tenora, que es convertí en un element emblemàtic que 
reflecteix molt bé l’ànima musical de Catalunya.

Amb motiu de la inauguració d’aquest Parc, el dia 25 de maig 
de 1996, es va organitzar un aplec cultural en el qual hi partici-
pà la cobla Vila d’Olesa i moltes i diverses entitats de Matade-
pera, entre elles, els gegants i grallers de l’Escola La Ginesta, 
els gegants i bastoners de l’Escola Montcau La Mola i la Banda 
de Matadepera. Al migdia s’hi va celebrar la festa amb una ar-
rossada popular per a tothom. Fou tota una festa de la cultura 
popular de Matadepera, tal com ho manifestaren el president 
de l’entitat i els representants oficials assistents a l’acte. Foto-
grafia adjunta.

En aquest mateix indret del parc Pep Ventura i amb motiu del 
40è aniversari de l’Agrupació Sardanista La Mola, el dia 25 de 
setembre passat es va celebrar un concert de sardanes amb 
la participació de la Cobla Jovenívola de Sabadell i la soprano 
Ariadna Moraleda, en el que es van interpretar sardanes popu-
lars contemporànies i de balls d’embalat.

Doble aniversari 
sardanista

D’esquerra a dreta: El president l’Agrupació sardanista La Mola, Josep 
Martínez Vinaròs, el tinent d’alcalde de cultura, Joaquim Esquius, 

l’honorable Joan Vidal, president del centre de cultura popular de la 
Generalitat de Catalunya i l’alcalde Lluís Iribarren.
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La sardana La Mola de Matadepera, va ser inclosa entre els 
48 sardanes seleccionades per la Confederació Sardanista de 
Catalunya, per participar en la votació de la Sardana de l’Any 
2021, i després de diferents eliminatòries, en la votació final 
celebrada al Teatre La Faràndula de Sabadell, el dia 28 de maig 
d’aquest any, va ser escollida per votació popular com la millor 
Sardana de l’Any. Tot un èxit!

Per molts anys i que tinguem una Bona Festa Major!!!!

Junta Directiva de
l’Agrupació Sardanista La Mola

Durant el concert de sardanes es va estrenar la sardana La 
Mola de Matadepera, que el compositor Jordi León va com-
pondre amb motiu de la commemoració del 40è aniversari de 
la nostra Agrupació.

Si bé les recomanacions sanitàries del moment, motivades per la 
pandèmia, van limitar els actes de commemoració del 40è Ani-
versari, el bon temps i l’acollidor entorn del Parc Pep Ventura, de 
tant simbolisme sardanístic, va ser tot un èxit d’assistència i parti-
cipació, tal com ho van manifestar els assistents a l’acte, així com 
la tinent d’alcalde de cultura de l’Ajuntament, Núria Garcia Múrcia 
i el president de l’Agrupació, en Joan Rios Masanell.
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Teams, Jitsi, Zoom,  per exemple. Creiem, sincerament, que 
ens n’anem sortit prou bé, evidentment disminuint l’activitat, 
sobretot el primer any. De tota manera hem realitzat activitats 
que ens han permès seguir la nostra línia i la finalitat de la 
nostra associació. 

Així doncs podem remarcar que durant aquests dos anys 
(2020, 2021) hem realitzat, vist en perspectiva forces activitats 
i ho hem continuat fent el 2022. A continuació en fem un repàs.

El març-abril del 2020, un cicle monogràfic de tres conferències 
a càrrec d’en Joan Vives, un clàssic a la nostra associació,  per 
apropar-nos al temps de Bethoven amb el mateix Bethoven 
i el seu piano, però també la música a l’entorn de Napoleó i 
amb el virtuós de violí Paganini. El setembre amb la Meritxell 
Obiols vam millorar el parlar en públic i a l’octubre amb en Joan 
Vendrell vàrem fer un curs  de Street Photography , acabant-lo 
amb la sessió pràctica realitzada a finals del 2021.

Ja en el 2021, febrer i maig, amb en Daniel Escofet vàrem  
aprendre a usar els dispositius, eines i recursos virtuals 
i a organitzar i gestionar les nostres fotos. A l’abril l’expert,  
David Fernández ens va donar una lliçó de l’epidemiologia de 
la Covid-19 des d’una perspectiva diferent,  amb un èmfasi 
especial en la salut pública, i finalment el juliol en Joan Vives 
ens va presentar tres compositors, poc coneguts, de les terres 
fredes del nord d’Europa, el noruec Edvart Grieg, el finlandès  
Jan Sibelius i el txec Antonin Dvorak. El setembre, un altre 
dels nostres col·laboradors habituals, l’Albert Beorlegui, en 

Després de més de dos anys de pandèmia sembla que 
comencem a sortir del túnel, ja veiem la llum, al final d’aquest 
llarg túnel, encara que de moment és una llum petita, i 
comencem a saber conviure amb aquest maleït virus.

Aquests dos anys ens hem hagut de reinventar i pensar noves 
formes de comunicar- nos, i de fer les coses diferents en molts 
aspectes de la nostra vida i evidentment també en l’aspecte 
cultural. I a l’Aula Interuniversitària de Matadepera - AIUMA, 
també hem aprés a utilitzar la mascareta i a adaptar-nos a les 
restriccions produïdes per la pandèmia, (quin remei !!!),  per tal 
de poder seguir oferint als nostres associats/des i a la resta 
de persones de Matadepera i dels pobles i ciutats del nostre 
entorn, activitats d’interès i per tant hem usat l’enginy i els 
recursos tecnològics que teníem a l’abast, per fer arribar a 
tothom les conferències i cursos a través de programaris com 

AIUMA
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va fer dues conferències sobre el cinema Negre seguint totes 
les lletres de l’abecedari. L’octubre no podia faltar un curs 
sobre salut, a càrrec de les metgesses Clara Biosca i Tònia 
Cortadelles i la farmacèutica Marta Bueno, la  Isabel Compan, 
mestre, pedagoga i kinesiòloga i la biòloga i terapeuta Fina 
Subiñá, que ens van explicar i ensenyar diverses eines per 
mantenir i millorar la salut. El novembre amb el fotògraf Miquel 
Badia i Perpinyà, coincidint amb la Setmana de la Pedra Seca i 
aprofitant el nostre meravellós entorn natural, vam fer un taller 
de fotografia de paisatge.

A l’abril de 2022, vàrem poder fer la sortida a Sant Sadurní d’Anoia, 
per visitar les Caves Mestres, el Castell de Subirats i a la fàbrica 
de xocolata Simon-Coll, llargament ajornada per la pandèmia. El 
maig les dues activitats realitzades van ser, el curs impartit per en 
David Paloma, professor de llengua de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, col·laborador i coautor de diversos llibres,  que ens 
va parlar sobre els neologismes i els localismes, i en Joan Vives 
amb el curs Els virtuosos del Romanticisme. Entre l’expressió i 
l’espectacle,  amb en Nicola Paganini i Franz Liszt. A finals de 
juny i primer de juliol, l’Albert Beorlegui va impartir el curs Ciutats 
de pel·lícula, format per quatre conferències sobre les ciutats de 
Nova York, París, Roma i Londres. 

Les previsions d’activitats que tenim previstes, de moment 
són: el setembre, un curs de salut seguint la mateixa línia del 
que vam realitzar l’octubre del 21, i una sortida a Centelles. 
A l’octubre  la conferència inaugural del curs 2022-2023 i 
un curs de música sobre Schumman i alguna altra cosa que 
encara la tenim al tinter.

Esperem que les diverses activitats us hagin interessat i que 
vulgueu repetir i si teniu algun suggeriment ens el feu arribar.

Finalment, només ens resta desitjar-vos UNA MOLT BONA 
FESTA MAJOR 2022 !!!!!!!!!!
amb la màxima normalitat possible.

La  Junta de l’AIUMA
Matadepera Estiu del 2022
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Aquesta Festa Major els Gegants tornaran a ballar a Matadepera 
després d’uns anys sense sortir. Molta gent tenia ganes de 
veure’ls per les places i els carrers del poble, i els Gegants 
encara en tenien més de veure tothom i de ballar al ritme de 
les gralles.

Els Amics dels Gegants es reactiven i us conviden a conèixer 
els Gegants i a fer més gran la colla. Mai sobra gent per portar 
gegants, tocar gralles i tabals, o aportar el que cadascú pugui 
fer. Quants més serem, més riurem.

El Llorenç, l’Agnès, el Pepet, la Marieta, els gegantons, i fins i 
tot el drac del damunt del Llorenç no es podien esperar més 
per ballar per Matadepera. Tots volien saber si la canalla del 
poble tornaria a sortir a veure’ls a les cercaviles, i ha costat 
molt convèncer-los de no sortir fins la Festa Major. Els vam 
haver de prometre que podran acompanyar els infants des del 
pregó fins la festa del confetti.

El primer ball de l’Agnès i el Llorenç serà en record dels Amics 
dels Gegants que ens han deixat darrerament: Joan Guitart, 
Eduard “Sr. Edi” Torres i Cristian Molina. Els Gegants i els seus 
Amics us durem sempre al cor.

AMICS DELS 
GEGANTS



23

C
O

L•
LA

BO
R

AC
IO

N
S

anc



24

SA
LU

TA
C

IÓ
C

O
L•

LA
BO

R
AC

IO
N

S

Ja ha passat un any i ara podem veure com ha estat tot el fil 
de la nostra evolució com a entitat musical “post Covid”.

Podem dir que la Banda ha sortit airosa dels dos anys de 
pandèmia. El temps ens ha afavorit un respir en un moment 
molt delicat de canvis en la direcció musical. Just un mes 
abans del confinament, la banda s’acomiadava del Director 
Josep Aladid que per motius laborals no podia seguir amb 
la tasca de la direcció. L’entitat va quedar en un impàs que 
el maleït virus va acabar d’arrodonir. La Junta, al cap de poc 
temps va haver de fer el relleu que corresponia, tal com indica 
el reglament intern dels estatuts de l’Associació. Gràcies a 
les noves tecnologies el relleu es va fer sense més dificultats. 
La nova Junta rebia el suport de la Junta sortint que es va 
encarregar d’assessorar en tot moment. Objectiu: buscar 
director/a i buscar músics. Es va fer una crida a la recerca 
de qui volia portar la batuta. Es va presentar l’Estel Vivó com 
un raig de llum, amb una energia i una vitalitat que ens va 
motivar a tots i a totes amb el seu projecte.

L’Ajuntament ha estat un puntal en la reiniciació dels assajos i 
de la nova etapa, això és ben palès a cada actuació que fem, 
procurem no oblidar aquest suport i l’agraïm públicament.

Si, ja fa un any que ens estem preparant amb diferents 
repertoris amb una varietat d’estils que, a vegades, no ens 
en sabem ni avenir. Hem passat per la música clàssica, de 
puntetes, com qui tasta una menja exquisida, per la música 
de gran grups del Rock i del Pop, peces populars i peces 
mundialment conegudes, hem incorporat veus cantades 
sobre les melodies, donant un matís delicat a les nostres 
interpretacions, hem tingut la inestimable col·laboració de 
ballarines que han seguit els compassos de la nostra música 
i darrerament promocionem el paper de músics solistes per 
tal d’esperonar els joves, i no tan joves, a prendre un nou 
concepte d’execució i interpretació dins del grup.

Com un degoter, s’han anat incorporant nous membres 
a la nostra formació, les portes de la banda segueixen 
obertes i hi ha assajos en els que comptem amb visitants 
observadors per veure el tarannà, per decidir-se a formar 
part de la nostra entitat.

Els objectius marcats s’han acomplert.

Ara cal, però, enfrontar nous canvis: la jove Directora vola 
alt i la Banda de Matadepera ha contribuït en estar una 
plataforma d’enlairament. Per motius de projecte de vida i 

LA BANDA US 
DESITJA BONA 
FESTA MAJOR!
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pel nivell musical que l’Estel Vivó mostra en el seu trajecte 
(molts premis), ens ha fet saber que se’n va a Estats Units 
a estudiar amb mestres de renom mundial. És llei de vida. 
Agraïm la seva estada a la Banda i deixem les portes obertes 
per quan torni.

Ens espera un curs mogut i molt interessant, amb nous 
projectes i nova batuta. De moment, gaudirem del present 
amb una bona Festa Major, us hi esperem!

Montse Alberich Angulo
Vicepresidenta de la Banda de Matadepera Agost 2022



26

SA
LU

TA
C

IÓ
C

O
L•

LA
BO

R
AC

IO
N

S

El 2021 i el que portem de 2022 ha sigut un temps de gradual 
recuperació de la normalitat, o d’una nova normalitat per a to-
thom, i, naturalment, també per a la biblioteca. Malgrat que al-
gunes restriccions encara s’han mantingut un bon temps, com 
les limitacions d’aforament, la quarantena dels documents i 
l’obligatorietat de la mascareta, entre tots estem aconseguint 
recuperar de mica en mica, i en alguns casos superar, les da-
des estadístiques pre-pandèmia.

EL QUE HA PASSAT
Els quatre primers mesos d’aquest any han visitat la biblioteca 
una mitjana de 78 persones al dia, 17 persones més que el 
2021 i 21 més que el 2020, però encara lluny de les 103 visites 
al dia del 2019. En canvi, el 2021 vam fer un total de 19.813 
préstecs de documents, molts més dels 15.343 préstecs de 
l’any 2019 i dels 11.182 de l’any 2020. 

El 2021 l’equip de la biblioteca ha posat l’èmfasi en l’amplia-
ció de la nostra oferta d’activitats de foment de la lectura per 

atraure de nou als usuaris que havien deixat de venir a la bi-
blioteca per la COVID-19, guanyar nous usuaris i facilitar a to-
thom l’accés a la cultura, les arts, les ciències i el coneixement 
de forma lliure i gratuïta. La biblioteca ofereix hores del conte, 
clubs de lectura, laboratoris de creativitat, tallers, exposicions, 
activitats d’animació lectora a les escoles i visites escolars. 
L’any passat vam organitzar 97 activitats, que són 29 activitats 
més que l’any 2019 i 51 més que l’any 2020.

BIBLIOTECA 
ÀNGEL GUIMERÀ:
EL PUNT DE TROBADA 
DELS MATADEPERENCS 
AMB LA LECTURA 
I EL CONEIXEMENT
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EL QUE VINDRÀ
Veient aquestes dades i pel que observem a la biblioteca, sem-
bla que degut a la pandèmia l’ús que fan els matadeperencs 
de l’equipament ha canviat, els ciutadans, de moment, venen 
una mica menys a la biblioteca que abans de la COVID-19, 
però quan venen agafen més documents en préstec i assis-
teixen a més activitats. La biblioteca s’ha d’adaptar a aquesta 
nova realitat i tenint-la en compte volem posar l’accent aquest 
any 2022 en tres objectius principals: 

- El creixement de l’abast d’usuaris per posicionar la biblio-
teca pública com a punt de trobada dels matadeperencs 
amb la lectura i el coneixement fent arribar les activitats i 
serveis que oferim a les persones de totes les edats i així 
fomentar la cohesió social. Aquest any ens centrarem es-
pecialment a oferir activitats innovadores i atractives a les 
famílies amb nadons i al públic jove, que són dos grups 
de població amb qui la biblioteca ha d’enfortir relacions.

- La millora dels espais bibliotecaris per mitjà del canvi de mobi-
liari que es troba envellit, com les cadires i les butaques, i l’ad-
quisició de nous expositors, carrets i matalassets per poder 

fer activitats amb els més petits. L’equipament té carències 
importants de falta d’espai i punts de lectura per la població 
que ha d’atendre, però posarem tota la nostra empenta en 
tenir uns espais més segurs, còmodes, accessibles i eficients.

- Impulsar la recuperació econòmica, social i cultural en 
l’àmbit local, per mitjà d’accions que afavoreixen el co-
neixement de l’entorn, de les entitats i dels autors locals, 
l’ampliació de la col·lecció de llibres del racó “Món labo-
ral” i la difusió de recursos de recerca de feina.

I UNA INVITACIÓ
L’equip de la biblioteca anima a tots els matadeperencs a venir 
a la biblioteca, a participar en alguna de les nostres activitats i 
a emportar-se molts documents en préstec de la nostra exten-
sa col·lecció. També us convidem a seguir-nos a Instagram @
bibliomatadepera per estar al dia de tot el que oferim, ja tenim 
més de 1.000 seguidors!

MOLT BONA FESTA MAJOR!

EQUIP DE LA BIBLIOTECA ÀNGEL GUIMERÀ
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Som un club fundat el 1910, degà del hockey espanyol, situats dins 
de Matadepera, a Les Pedritxes, al peu del Parc Natural de ST. 
Llorenç del Munt i l’Obac, amb unes vistes i un entorn excepcional.

El CD Terrassa Hockey disposa d’unes instal·lacions modernes 
i actualitzades pensades per la pràctica de l’esport, que promou 
la formació i la pràctica en les diferents disciplines esportives 
en un entorn social i familiar immillorable. Disposa de diversos 
equipaments esportius, camps de hockey, pistes de tenis, 
pistes de pàdel, frontons, pista poliesportiva, piscines, gimnàs, 
sala d’activitats dirigides, parc infantil i molt més.

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 i del nostre Club, que serviran en el 
futur a tots els joves en el transcurs de les seves vides.

Al nostre club podeu practicar esport de forma individual o en 
grup, tenir cura de la pròpia imatge física, però alhora permet 
trobar-se amb la naturalesa, gaudir de l’oci i de la convivència 
activa o simplement trobar-se amb els amics.

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

Continuem creixent i millorant les nostres instal·lacions perquè 
els nostres socis puguin continuar gaudint del millor club de 
Matadepera. Aquesta temporada hem fet una nova sala social 
i una sala polivalent on oferim activitats dirigides gratuïtes a 
tots els nostres socis i sòcies (pilates, zumba, aeròbic i cycling) 
i diverses sales de reunions.

ESPORTS
El hockey és un dels esports més practicats a la nostra 
entitat. L’Escola de Hockey del nostre club continua nodrint 
de jugadors/es a les seleccions nacionals inferiors, absolutes 
i màsters, amb participació de jugadors i jugadores a les 
Olimpíades des de la primera l’any 1928 fins a l’última el 2021.
Actualment, disposem d’equips de hockey en totes les 
categories i d’alta competició.

L’Escola de Tennis, amb alumnes a partir de 3 anys en endavant, 
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 continuar millorant i gaudint de 
l’esport del tennis.

Els equips absoluts de tennis participen en el campionat 
d’Espanya per equips i als diferents campionats de Catalunya.

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 per nens i per adults us podreu iniciar o millorar la vostra 
tècnica personal i joc en parella.

CD TERRASSA 
HOCKEY, PRIMER 
CLUB ESPORTIU 
DE MATADEPERA
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A part dels tornejos organitzats pel club, també tenim equips 
a les lligues catalanes sèniors. Aquesta temporada els dos 
equips absoluts del club estan jugant a la lliga catalana de 
Divisió d’Honor.

CAMPUS D’ESTIU I TORNEIGS
Cada any el nostre campus d’estiu s’incrementa en nombre 
de participants, on tots els nens gaudeixen de l’esport i de les 
amistats.

Per continuar creixent en tots els esports el Club 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 organitza el prestigiós Torneig d’Escoles de Hockey 
(TEEH), el més antic d’Europa i referent 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.

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.

SOLIDARITAT I INTEGRACIÓ
Estem identificats amb la solidaritat i integració de les persones.

Els tornejos solidaris també fan vida social al Club, hem 
organitzat 7 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 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, aquest any després 
de la pandèmia hem pogut organitzar el XIII Torneig inclusiu de 
tennis a les nostres instal·lacions.

CLUB SOSTENIBLE
Tota la lluminària del club per tecnologia LED, per tal de 
millorar el consum energètic, reduint les emissions de CO₂, 
afavorint el medi ambient.
Seguim treballant perquè les nostres instal·lacions siguin més 
sostenibles.

Enguany també hem participat en el dia de Let’s Clean Up 
Europe en la nostra població, per tal de millorar i conservar 
l’entorn que envolta el nostre municipi de Matadepera, així 
com educar als nostres nens de les escoles en tenir cura de la 
natura i que aquest és patrimoni de tots i l’hem de cuidar.

La nostra millor carta de presentació, és la satisfacció de 
tots els socis i sòcies.
Podeu passar per al nostre Club a visitar-nos, sereu molt 
benvinguts.

Us desitgem una bona festa major.
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La despesa 
armamentista 

mundial supera 
els 2.113 billions ......... 
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Ens fa molta il·lusió tornar a organitzar l’Open Infantil i Juvenil 
de BTT a Matadepera des de fa una pila d’anys i que per motius 
prou sabuts, hem hagut de suspendre durant 2 anys. Animeu-
vos doncs, nens i nenes, joves i pares i mares dels nens i nenes 
inscrits, a participar en aquesta cursa perquè Matadepera pugui 
gaudir d’una festa com aquesta, dins de la Festa Major.

També us fem memòria de totes les sortides que organitzem 
en BTT cada any dins i fora del nostre país. Les sortides dels 
dissabtes als matins de 8 a 10. Els dimecres al migdia i des de 
fa temps també les sortides dels dijous al migdia,  per a totes 
les noies que ens vulguin acompanyar en BTT i anar millorant. 
És una sortida tranquil·leta.

Recordeu que és molt important, durant l’estiu, la hidratació i 
l’aliment per tal de pedalar sense ensurts. Sobretot, quan fa calor, 
les sals minerals son imprescindibles, portar barretes és molt 
important per un moment crític; i seguiu tot allò que diuen; beure 
sense tenir set i menjar sense tenir gana. És un molt bon consell.

Bona Festa Major i ens veurem al Mas Sot.

BTT MATADEPERA 
btt@bttesport.com

BTT ESPORT 
DE MATADEPERA 
DES DE 1990
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Des del CLUB FUTBOL MATADEPERA us desitgem una gran 
Festa Major!

Després de gairebé dos  anys marcats per la pandèmia de la 
COVID-19, podem tornar a celebrar la nostra Festa Major, po-
dem tornar a fer poble. I aquesta és una de les millors, si nola 
millor, notícia que podem rebre tots els/lesmataparencs/ques. 
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.

El CFM som un club de futbol nascut el 1922, any que es va 
disputar el primer partit de futbol al poble.

“En Matadepera a 23 de agosto de 1922 reunidos el ayuntami-
ento del mismo en sesión  ordinaria y pública…se acordó; 

Haber visto con simpatía la invitación realizada por la co-
misión de foot-ball local y asistir en corporación a la inau-
guración del campo….”

100 ANYS DE 
CLUB FUTBOL 
MATADEPERA!
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En aquella històrica acta del ple de l’ajuntament de Matade-
pera de l’agost del 1922 es va acordà que durant la Festa Ma-
jor, l’alcalde d’aleshores, el Sr. Juan Arola sigués l’encarregat 
d’oficialitzar l’estrena del primer camp de futbol situat a la ur-
banització Verge de Montserrat.

Aquí va néixer el Club Futbol Matadepera.

El camp es traslladà el 1929 al 
terreny situat entre els carrers 
Sant Joan, Àngel Guimerà i Nar-
cís Monturiol. Una fusteria pro-
pera li va donar el nom popular 
de “camp de la serradora”.

El tercer terreny de joc es va tornar a ubicar a la urbanització Verge 
de Montserrat. Els jugadors ja lluïen l’escut a la samarreta....blanca!

Després d’un impàs de 5 anys sense camp es va fer un nou 
terreny de joc just al bell mig de la riera de les Arenes, a l’al-
çada de l’actual pont de Sant Jordi. Era a tocar de l’edifici que 
proveïa de gel per a les antigues neveres, d’aquí el nom de 
“camp de la nevera” . S’adopten els colors del Barça per sim-
patia amb els culers. La riuada del 1962 va posar el punt i final 
a la curta història d’aquest terreny de joc.
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No va ser fins al 1965 que es va estrenar el terreny de joc del 
carrer Enric Genescà. Fou el primer en disposar de llum artifici-
al. Els mateixos jugadors el van equipar amb grades. L’alcalde, 
en Josep Mª Margarit en va fer la inauguració oficial.

Han calgut 46 anys, i molta paciència dels jugadors per su-
portar les incomoditats del sauló, fins que, el 20 de març del 
2011 s’estrena el nou camp de futbol Municipal de  Matadepe-
ra amb gespa artificial de darrera generació. 

L’alcaldessa de Matadepera, Sra. Mireia Solsona i el president 
del C.F. Matadepera, n’Enric Barrull, varen rebre l’enhorabona, 
en representació de tots els socis, d’un dels millors jugadors 
del mon, en Xavi Hernández.

Per arrodonir l’estrena, el primer equip queda campió aquella 
mateixa temporada i puja, per primera vegada en la seva his-
tòria, de categoria.

Des de llavors, amb més o menys continuïtat hem anat prac-
ticant aquest esport al poble, i portant el nom de Matadepera 
per tot Catalunya. Són molts anys fent-ho i molts més que ho 
continuarem fent. Una entitat esportiva que arriba als cent anys 
és una fita que mereix tot el reconeixement.

I per a celebrar-ho, i estar-ne ben orgullosos, els nostres 
equips ja gaudeixen de la samarreta exclusiva del Centenari 
del Matadepera!

Des del club sempre hem mantingut que el futbol no es tracta-
va només d’ensenyar tècnica, sinó que aquesta havia d’estar 
acompanyada d’un aprenentatge de valors. Inculcant des dels 
més petits fins als més grans: companyonia, treball en equip, 
disciplina, constància... Tot això només es pot aconseguir si 
aquest aprenentatge ve impartit per persones qualificades i que 
tenen passió pel que fan.

Treballem la metodologia des de tres punts diferents: formació 
dels jugadors, crear estructures de treball i crear un estructura 
de joc. 

Amb aquests tres punts diferents assolim inculcar als jugadors 
els valors positius de l’esport, aplicar i compartir una metodo-
logia comuna de treball i construir un model de joc en comú.

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 
Major. BONA FESTA MAJOR!!!!
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El CLUB PATÍ MATADEPERA es va constituir el 2005 amb l’ob-
jectiu de dotar d’una nova activitat esportiva i més opcions a 
les nenes i nens del poble.

També volíem promocionar aquest esport del Patinatge Artístic 
tan difícil i bonic al nostre municipi.

És un esport de superació individual, on lluites per la millo-
ra continua contra tu mateix. Un esport que millora aspectes 
de formació intel·lectual, concentració, esperit de superació i 
constància.

En aquests 17 anys de història, el Club ha passat per mol-
tes fases. Des de ser una activitat merament extraescolar a un 
canvi radical de concepció de club Esportiu.

Aquest canvi ha provocat que el club participi en competicions 
esportives arreu de Catalunya, i que passes de ser un club desco-
negut a ser un club molt respectat i admirat per altres municipis.

A més a més hem fet les coses bé i l’admiració i respecte no és 
només pels èxits aconseguits sinó per l’educació i comporta-
ment dels nostres participants, equip tècnic i pares. Uns valors 
molts enraigats que fomentem i no volem perdre. Hem portat 
el nom de Matadepera amb molt d’orgull per tota Catalunya, 
Espanya, Europa i el Món.

El CLUB PATÍ 
MATADEPERA

Sotscampiones Del Món
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Tenim varies disciplines dintre del patinatge artístic i hem acon-
seguit grans fites: varies vegades campions de Barcelona, o 
campions de Catalunya (en els últims cinc anys no hem baixat 
del pòdiums). També hem fet diverses participacions al Campi-
onat d’Espanya (amb diversos pòdiums) i d’Europa. I la última 
gran fita va ser el Subcampionat del Món a Paraguai al 2021.

Aquest any 2022 hem sigut sots campions de Barcelona, ter-
cers de Catalunya i d’aquí poc participarem al campionat d’ 
Espanya. També hem assolit medalla d’or a la Copa Catalana.

Com a club som ja una institució molt reconeguda i admirada, 
però no hem perdut la nostra humilitat i sentiment d’equip de 
poble, del poble de Matadepera.

Per la nostra escola de patinatge artístic han passat quasi un 
miller de nenes i nens, dels quals n’hi ha que avui ja són dones 
i homes de profit i això ens congratula molt.

Seguim formant nenes i nens de Matadepera i rodalies, des 
dels 4 anys en endavant, tan esportivament com socialment. 
I ho fem tots el dilluns, dimecres i divendres al pavelló de Ma-
tadepera entre les 17h i les 20h, en funció de horaris i grups.

Jose Luis Pérez
President Club Pati Matadepera

Campiones copa catalana
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Just després de Festa Major, Còdol tornarà a rodolar i inicia-
rem un nou curs, el setè ja!

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 desenvolu-
pament de la imaginació i la creativitat.  

Un dels projectes actuals que impulsa l’entitat és M’expliques 
un conte? el festival #EscampaContes de Matadepera amb la 
col·laboració de la Biblioteca Àngel Guimerà de Matadepera, 
Xarxa Matadepera, l’Associació de Comerciants, Stas Tarat en 
sintonia amb d’altres persones del poble i amb el suport de la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Matadepera.

El Festival, celebrat a principis d’abril, el Dia Internacional del 
Llibre Infantil i Juvenil commemora i  presenta un programa 
que inclou vàries i diverses activitats relacionades amb la lite-
ratura infantil i juvenil i amb els contes i la narració oral dirigi-
des a públic de totes les edats.

Volem fer créixer el festival, buscar noves sinergies i complici-
tats entre les entitats i altres agents de Matadepera per col·la-
borar en la dinamització cultural a partir dels contes i les his-
tòries, la creativitat i la imaginació, la narració oral i la literatura, 
especialment la infantil i juvenil. 

Vols col·laborar-hi o donar-nos alguna idea? Posa’t en contac-
te amb nosaltres! somcodol@gmail.com 

Ens agrada pensar que en totes les activitats que impulsem acon-
seguim encomanar les ganes de llegir i l’amor per la literatura. 

Per això avui volem compartir amb vosaltres 9 maneres d’en-
senyar als nens i nenes a odiar la lectura, una de les reflexions 
de Gianni Rodari (escriptor, poeta, pedagog i periodista) reco-
llida en el llibre Escola de fantasia, Reflexions sobre educació 
per a mestres, pares i nens. Va ser escrita fa més de 50 anys 
però pensem que la seva vigència és indiscutible.

9 MANERES D’ENSENYAR ALS NENS I NENES A ODIAR LA 
LECTURA

● Presentar el llibre com una alternativa a la televisió.
● Presentar el llibre com una alternativa als tebeos.
● Dir als més petits que els nens i nenes d’altres èpo-

ques llegien més.
● Considerar que els nens i nenes d’avui tenen massa 

distraccions.
● Culpar als més petits si no els agrada llegir.
● Transformar el llibre en un instrument de tortura.
● Negar-se a llegir als infants.
● No oferir prou varietat.
● Obligar a llegir.

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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 www.codol.cat 
@somcodol 
a  twitter i a  Instagram
 somcodol@gmail.com
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Quan parlo de la festa no em refereixo a la Festa Major. Em 
refereixo a aquesta mena de disbauxa col·lectiva de l’èxit 
fàcil, del fenomen viral, del “que guai” superficial, de la poca 
connexió amb la vida.

Venim d’on venim i estem on estem: quan surt als mitjans 
alguna notícia sobre art és per deixar constància del preu que 
s’ha pagat per una determinada obra.

No ens cansarem de dir que l’art no té res a veure amb els diners.

L’art té a veure amb una actitud vital, podria dir sensible. L’art 
és un llenguatge que ens parla de l’ara i l’aquí, és un llenguatge 
que conforma i transforma.

El que és car és bo, el que és barat és dolent; això és fals. 
Menjar una cirera sota un cirerer al juny, no és el mateix que 
menjar una cirera per Nadal.

Quant estaríem disposats a pagar per “La Font” de Marcel 
Duchamp? 

No volem entendre el valor de denúncia i ruptura que significava 
aquella obra?

L’art i la festa: 
el parent pobre

El sistema ho degluteix tot, inclòs, la nostra capacitat de 
ser crítics. Ens vol alienats, com un ramat, obedients i cecs, 
obedients i callats, i sobretot distrets, molt distrets... 

Tampoc és nou: és l’evolució del pa i circ dels Romans.

En aquest marc, per què serveix l’art?

Quin sentit té l’esforç dels artistes quan les institucions culturals 
públiques, fan el joc al sistema, confonent art amb espectacle?

L’art no és espectacle, el teatre, la dansa, el circ, la música, la 
literatura, la poesia... No, no son espectacle. Són la nostra 
presència inevitable, el coixí de mal seure, el mirall on es poden 
veure, també, les nostres misèries tant personals com col·lectives.

L’art no està de festa, en aquesta situació, no pot estar de festa.

Pep Busquet
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El sol d’estiu..... Quan Zaratustra tenia 30 anys va marxar a les 
muntanyes i allà va gaudir de la seva soledat durant 10 anys. 
Quan en va fer 40......es va cansar..... i es va col·locar davant 
el sol i li va dir:

-TU....GRAN ASTRE.....que seria de la teva felicitat si no 
tinguessis aquells que il·lumines!!!!!
Zaratustra  el dansaire..... Zaratustra el lleuger..... el que agita 
les seves ales disposat a volar, fent senyals a tots els ocells,
llest, àgil,..... divinament veloç... .....mirant al SOL

EL SOL A MUNTANYA

El sol que a la ciutat ara ens consumiria, 
dels plecs de la muntanya se n’és amorosit.

No es deixondeix encara, que el gall ja l’anuncia; 
per saludar-lo troba clavells al negre ampit.

Tothom al tros l’espera quan ell desfà la nit,
i tot de brins i fulles li donen el bon dia;

abelles, mosques d’ase per ell s’han revestit
de tota llur diversa i folla pedreria.

És el bon sol que aplana qui puja per drecera,
és el bon sol que mira pel mig de la gatera,

és el bon sol que escampa, fressoses, les gallines,
i mou sota les branques randes de llum divines

Amb “ELSOL”

i fa l’ullet, quan ve migdia, a aquell recó
dels ametllons i al ventre topazi del porró.

Josep Carner.

...... i mou sota les branques randes de llum divines.....És el bon 
sol que sota el brancam dels arbres dibuixa a terra, entremig de 
l’ombra, amb la claror i amb la llum movedisses, unes randes 
divines, unes puntes de coixí, gracioses i belles com cap altre. 
.....De randes hem parlat a “Dama de Nit” del mes d’abril.

.... i fa l’ullet, quan ve el migdia, a aquell recó dels ametllons i al 
ventre topazi del porró..... Us imagineu el sol fent l’ullet al recó 
dels ametllons, i fent la rateta, il·luminant, damunt la taula, el 
ventre del porró ple d’un vi daurat i transparent com el topazi?

Imaginem.....només llavors... podem fer art!!!

“dama matadepera” 

Cristina Ballbè
Presidenta.

Música: Gioachino Rossini. 
Tantum ergo.
https://www.youtube.com/
watch?v=JNdEqB6YZxQ
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A l’Escola Bressol Ralet Ralet estem convençudes que el millor 
espai d’aprenentatge és a l’aire lliure. No només per a intentar 
esquivar els virus i fer salut, sinó també perquè l’entorn natural 
ens aporta la majoria de coses que necessiten els infants per 
a desenvolupar les seves capacitats: reptes motrius millors 
que la millor aula de psicomotricitat, material inespecífic que 
ja voldria el joc heurístic, l’entorn canviant durant el curs que 
ens encanta plasmar en murals i racons a l’aula, centenars 
de metres quadrats per a fer que tothom tingui el seu espai i 
moltíssimes coses més.

És per això que el curs passat a l’escola vam fer un procés 
de reflexió, ens vam formar, i vam decidir millorar el pati de 
l’escola per acostar-lo una mica més al que ens podríem trobar 
en el bosc. Els que veniu a l’escola hi haureu vist que han anat 
apareixent novetats durant el curs: més material de sorral, 
l’hort al pati principal per a tenir-lo sempre present, uns troncs 
per a fer equilibris i una muntanya per a pujar ben amunt!

D’aquesta manera donem el valor que mereix al pati de l’escola 
i en fem un espai educatiu pensat i planificat per cobrir els 
interessos i les necessitats dels petits ralets.

Esperem que tingueu una molt bona Festa Major!

Equip de l’EBM Ralet Ralet

ESCOLA
BRESSOL
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Des de l’Escola Ginesta us volem desitjar una bona Festa 
Major a tots i totes! Com a entitat del municipi, i al primer 
centre educatiu nascut després de les escoles municipals, 
sempre hem estat i hem viscut el compromís cívic i social amb 
les celebracions del poble. Aquest compromís ens interpel·la 
permanentment i, val a dir-ho, ens alegra i motiva constantment.

A l’Escola Ginesta tenim un projecte integrador, acollidor 
i obert a totes les famílies del municipi. Sempre hem volgut 
ajuda i col·laborar en l’educació dels vostres fills i filles i hem 
vetllar per oferir el millor projecte educatiu, adaptat a les noves 
tendències metodològiques tot recordant i tenint en compte 
d’on venim, el lloc on som i les persones que en formem part.

Ja fa molts cursos que l’escola té consolidat un projecte 
cohesionat on les noves metodologies i estratègies educatives 
conviuen amb l’experiència i saber que any a any anem 

Escola Ginesta

assolint. Fa temps que la metodologia de treball per projectes, 
el projecte literari, els racons i ambients de treball i el treball 
col·laboratiu forma part del dia a dia de les aules. Espais de 
trobada, de compartir, de tenir en compte el punt de vista dels 
alumnes i d’aprendre conjuntament nens i mestres. Fa temps 
que portem a terme i posem a l’abast dels alumnes recursos 
per acompanyar i potenciar les habilitats i coneixements 
dels alumnes, com el mètode Ubinding d’aprenentatge de la 
lectoescriptura o el projecte Innovamat de matemàtiques.

Els darrers mesos s’han incorporat els ordinadors personals 
pels alumnes de 5è i 6è, la incorporació de les tauletes per 
als projectes d’investigació i tasques d’aula habituals, i la 
substitució de les pissarres digitals per pantalles interactives.

Però si un projecte ens fa especial il·lusió és el d’auxiliars de 
conversa en llengua anglesa, compartit amb els altres centres 
públics del poble, i amb el suport de l’Ajuntament de Matadepera. 
Després d’anys d’esforç des del centre per superar les traves 
administratives i tècniques, podem dir que Matadepera compta 
amb un projecte de molt valor afegit a disposició dels seus 
alumnes, que de ben segur millorarà la capacitat d’expressió oral 
dels nens i nenes i dona resposta a un aspecte molt ben valorat 
per les famílies. Aquest projecte s’ha de consolidar els propers 
cursos i esperem el tinguem les escoles durant molts anys.

Com sempre, estarem al costat de les famílies de Matadepera 
per acompanyar el creixement i aprenentatge dels seus fills i 
filles. Que tingueu tots i totes una molt bona Festa Major!
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El curs que hem tancat, ha estat ple d’emocions, vivències i 
per sobre de tot canvis constants per anar guanyant terreny a 
la COVID-19 avançant alhora en dinàmiques d’acollida d’iden-
titat i cura del benestar per part de tothom.  Vam iniciar el curs 
amb mascaretes i amb el desig de deixar enrere la pandèmia, 
el primer trimestre va ser intens i la tornada després de Nadal 
molt difícil amb 14 grups de l’escola confinats i més de la mei-
tat de la plantilla de baixa. Tot i la forta angoixa del moment 
vist amb perspectiva, només tenim paraules d’agraïments pels 
màgics infants que s’han adaptat amb èxit a totes les situa-
cions, l’espectacular claustre que ha fet esforços titànics per 
reajustar totes les dinàmiques i, les famílies pel seu suport i 
acompanyament confiant en la nostra tasca dia rere dia. 

El tercer trimestre, teníem previst un canvi important, quina mà-
gica sorpresa quan vàrem saber que tornàvem a l’escola sense 
mascaretes. Dir-vos que ens va costar dies acostumar-nos a 
veure els somriures de totes i tots sense emocionar-nos per tot 
el que hem passat.

Ara toca gaudir d’una meravellosa festa major i aquest any sí, 
sense mascaretes i amb tots els retrobaments i abraçades tot 
tornant de les vacances d’estiu que de segur tothom ha gaudit 
al màxim. Quin valor més important aquest contacte físic, des 
de l’abraçada o el petó a la galta que ens ha privat la pandèmia 
durant molt de temps. 

Tot seguit, es reinicia la vida a l’escola i estem segures que serà 
amb la màxima normalitat i sobretot reprenent totes aquelles 
dinàmiques que tant estimem i ens caracteritzen com a centre, 
des dels espais d’aprenentatge, els voluntaris del municipi que 
participen en tallers de la vida de l’escola, fins a cuidar l’en-
trada i participació de les famílies a l’escola per poder-la viure 
amb molta més proximitat ...

Alhora el claustre està molt engrescat per continuar dibuixant 
propostes pedagògiques potents i per sobre de tot innovado-
res. És per aquest motiu que ens retrobarem amb les dinà-
miques d’acollida d’identitat continuant sent els nostres in-
fants la pedra angular del nostre dia a dia.  Els projectes dins 
l’àmbit lingüístic, l’entorn proper i els reptes matemàtics tot 
tenint les inquietuds dels nens/es com quelcom indispensable 
per aconseguir uns sabers amb sentit i coherència. El luxe de 
disposar d’una auxiliar de conversa per part de l’ajuntament 
amb el desig de potenciar l’expressió oral en anglès. Alhora 
des de l’escola també dinamitzarem sortides de dia i estades 
en anglès, cuidant paral·lelament els “Englis days”. Continuar 
potenciant el mètode científic i la competència digital com a 
desdoblaments importants. I dinamitzarem la nostra participa-
ció com a claustre en diferents formacions des del programa 
coeduca’t per estructurar encara millor la coeducació i la in-
clusió a l’escola, o la competència digital a partir de l’estratè-
gia digital de centre. 

Recordeu que l’escola la fem entre tots i totes, així doncs, la 
vostra implicació i participació sempre és del tot benvinguda, 
continuem remant plegats i és per això que aquest curs se-
guim dibuixant projectes compartits amb l’AFA , iniciats el curs 
anterior, com són la transformació de l’espai de biblioteca, la 
transformació dels patis i l’espai exterior com a espais coedu-
catius d’aprenentatge,  la transformació de les aules dels grans 
per potenciar la mirada global i d’espais, la mirada inclusiva i el 
dia de la dona, la transformació dels corralets a nivell d’enjardi-
nament i horts, més tot allò que es vagi teixint.  

L’equip del Torredemer us desitgem una molt bona festa major 
i carregueu piles per la tornada emocionant a l’escola.

Escola Torredemer
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La Fredi’s Jazz Band és una  formació instrumental que va 
néixer a l’Escola Municipal de Música Frederic Mompou de 
Matadepera, al 2013. Com a projecte musical educatiu té el 
propòsit de gaudir del llenguatge universal: la música que 
impulsa a compartir, treballar amb equip i fer-nos créixer 
com a persones.

Tenim el repertori habitual d’una big band, amb peces de 
diferents estils com swing,  bossa nova, blues, boogie i 
balades.

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 l’aprenentatge musical de dues maneres. La base 
s’enfoca a tenir un coneixement del llenguatge musical, 
escoltant música i practicant-la a través d’exercicis melòdics 
i tècnics, i amb intercanvi de partitures. La segona manera 
és més creativa, juguem amb la música, 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.

Festa Major de 
Matadepera 22’

Som un espai de creació emergent, i en un racó que tenim 
cedit per l’Ajuntament a l’escola de música Frederic Mompou, 
ens trobem, provem, practiquem i parlem de 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 
des de una assignatura de grup per a instruments de vent. 
Vivim amb molta energia i entusiasme,  construint un esperit 
creatiu en què el músic 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 fer concerts i oferir la 
nostra música a molts llocs, entre d’altres: finals de curs de 
l’Escola Municipal de Música Frederic Mompou, Festa Major 
de Matadepera (agost del 2018 i 2019, 2021), inauguració del 
curs 2017-2018 de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, 
Forat del Pany (maig del 2018 i 2019), un espai musical que 
fan programacions setmanals a Vilafranca del Penedès, al 
Festival de Jazz de Terrassa (2021 i 2022). També hem actuat 
en alguns concerts solidaris, com el de la  Fundació Oncolliga 
a l’Auditori de Terrassa (Abril 2022)  al Casal de la Cultura de 
Matadepera (desembre del 2018) Concert per la gent gran 
al Pavelló (Abril 2022), a la sala Luz de Gas de Barcelona 
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(octubre del 2019). Volem mencionar també els  memorables 
concerts a la Nova Jazz Cava de Terrassa (desembre 2019 
i març del 2021).  I davant nostre tenim al juny un concert 
d’esdeveniment privat al castell de Perelada, el 15 de Juliol al 
Festival internacional de música de Cadaqués,  el17 de Juliol 
FestivalMusicVeu per la fundació Pinnae caves Joan Sarda. 
Finalment, hem creat la  “Fredi’s noujazz Band “ grup reduït 
de la mateixa Fredi’s amb algunes actuacions 22 de juny 8 
setembre i 12 de novembre.

Tenim un disc que va sortir l’any 2021 amb un finançament 
aconseguit amb la participació de molta gent a traves de la 
plataforma de finançament participatiu Vercami. Tenim molta 
energia i continuarem fent molts concerts properament i 
d’il·lusió en pensar en un proper disc

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.  

Fredi’s Jazz Band
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La Germandat de Sant Sebastià és l’entitat més antiga 
de Matadepera i actualment la seva principal activitat és 
l’organització de les Festes de Sant Sebastià, les festes que 
ens recorden aquella Matadepera d’abans, íntimament lligada a 
activitats econòmiques o de lleure que han anat desapareixent 
o essent si més no marginals, especialment aquelles vinculades 
amb l’explotació del bosc, la vinya i la pagesia, Activitats que 
són senyal d’identitat de l’origen de l’actual Matadepera. És 
objectiu de la germandat la preservació d’aquesta ensenya.

El desenvolupament d’aquesta tasca es porta a terme gràcies 
a una Junta directiva i un president que és elegit directament 
pels germans en assemblea. Aquesta junta és renovada 
cada 4 anys segons manen els estatuts de l’entitat. Ja que 
sense aquests relleus continus no hauria sigut possible que la 
Germandat continues perdurant durant els anys.

Enguany s’ha procedit a la renovació dels càrrecs essent 
nomenat com a president en Pau Betriu, formant una nova 
junta caracteritzada per la joventut dels integrants, amb una 
mitjana d’edat de 31 anys.

Sortim d’una dura etapa de pandèmia, on s’ha d’agrair a la 
junta passada i en especial al seu president, Guillem Montagut, 
que entre tots s’hi han deixat la pell per reinventar-se i fer vibrar 
el poble, en uns moments difícils, i buscant la manera més 
segura possible per celebrar les festes.

Els nous adquireixen el repte de seguir amb la promesa que 
l’Antonio Garcia “Pintoret” va fer al Florenci Sellarés l’any 
1973, acceptar el repte de no deixar morir la Germandat de 
Sant Sebastià. La junta agafa amb molt honor i respecta 
aquest relleu.

Però també d’una forma molt diferent d’aquells anys passats, 
on la Germandat va estar a punt de desaparèixer, actualment 
l’entitat es troba en una situació molt més favorable, on fins i 
tot té una web (www.germandatmatadepera.cat) on poder fer-
se germà / germana.

La feina que ha dut a terme la junta passada ha estat excel·lent 
i han deixat el llistó molt alt, és per això, que la nova junta 
haurà de treballar de valent per assolir aquest nivell i poder 
seguir amb aquestes grans festes, seguint amb allò que les 
fa autèntiques, i que ens recorda la Matadepera d’abans. Per 
aquest motiu, si no existissin la germandat i les festes de sant 
Sebastià, s’haurien d’inventar, perquè és feina de tots recordar 
els orígens del poble i la seva gent.

Germandat de Sant Sebastià

La Germandat 
de Sant Sebastià
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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 hi pugui prendre part!

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 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!

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.

Esperem que gaudim tot(e)s plegats/des!
J.A.M.

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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Des d’aquesta publicació voldria fer un petit balanç de aquest 
últim any.

Ha estat un any molt dur, la pandèmia, la guerra, la política, 
vaja tot en general, però de les coses mes importants 
que malauradament han passat ha estat que molta GENT 
CONEGUDA I estimada ens ha deixat, si i parlem de les arrels 
del poble, si aquelles persones que han gaudit i els hem gaudit 
i amb qui hem compartit conjuntament vivències.

I que ara ja no estan entre nosaltres i des de aquí voldria 
rendir un homenatge, us parlaré nomes de alguns, ja que per 
desgracia son molts els que han marxat.

Un de ells es una persona que des de molts anys col·laborava en 
aquest programa, un home senzill, que estimava Matadepera, 
la muntanya, els bolets, la família, vaja tot.

Si parlem de l’ Antonio Garcia Sellarès “el Pintoret”, cada any li 
feia algun escrit sobre persones del poble, i aquest any un dels 
protagonistes és ell.

L’Antonio un home que de sempre s’ havia mogut per aquests 
indrets del poble, des de petit ja li interessa la natura, el bosc, la 
muntanya, es va casar amb la Teresa Riba Casas i fou pare de 
4 fills que tots han heretat el seu amor per allò que ell gaudia.

LES ARRELS 
DEL POBLE

Ara avi de nets i besnéts a qui ha sabut transmetre el seu ampli 
saber. Un home fet a si mateix, ha viscut, ha fet el que li ha agradat 
i deixa un molt bon llegat com diu la cançó my way.. o a mi manera.

Aquest any tot just acabant les festes de Sant Sebastià 22 que 
en fou impulsor i que estimava molt, doncs eren les festes del 
poble “les autentiques”

Ens assabentem que el Antonio ens ha deixat, si aquell home 
que semblava etern, doncs ha fet la ultima excursió de la seva 
vida. Ara esta amb tots els que l’ han precedit, de segur que 
estarà descobrint coses noves allà on es i serà el personatge 
que aquí ha deixat o millor.

Al llarg de la seva vida ha tingut diferents càrrecs ben merescuts 
a entitats, associacions, etc.

Ha dirigit des de mainada a gent gran a explicar les seves 
savieses, fent cursos, tallers, sortides, etc. i a les que tothom 
gaudia i agradava.

Cosí segon del meu pare, amb qui havia fet caramelles, i altres 
activitats.

l Pintoret, l’ Antonio, aquell home inquiet, amb el seu caliquenyo, 
l’hort, el bosc, el boletaire, l’ amic, el veí, el col·lega, el marit, el pare, 
l’avi el fill, ens ha deixat per sempre, però com diu la cançó “la vall 
del riu vermell “..el record de la vall on vas viure, no l’ esborra la pols 
del camí, trobarem a faltar el teu somriure Antonio. D.E.P.
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Una altra de les persones que aquest any ens ha deixat es la 
Montserrat Santamaria Moreno, si la meva mare. Pocs dies 
després de marxar l’Antonio que era cosí segon del meu pare, la 
Montserrat també ens deixa el 15 de febrer una tarda de hivern.

Una dona senzilla, humil, de casa, treballadora, familiar, 
entregada a tots els seus. Una gran dona.

La Montserrat Santamaria nasqué a Monistrol de Montserrat, 
però de ben petita vingueren a viure a Matadepera al carrer 
sant llorenç al costat de cal “croc” amb els seus pares el 
Salvador i la Carme i el seu germà petit el Josep Maria.

Una nena que participa en moltíssims actes del poble, cantava 
caramelles, era de les filles de maria, excursions, moltes 
activitats gran boletaire que anava amb el seu pare a caçar i 
acompanyar a caçadors del poble, era la nena, amb el soley el 
sr banchs etc,etc..i resta del grup els agradava que l’avi portes 
aquella nena amb ells.

Eren èpoques molt dures on es tenia que anar al bosc a buscar 
llenya, pinyes, escorça, etc i que junt amb la seva mare i una 
colla anaven a collir olives, a la verema, cuidant criatures de 
famílies benestants, buscant bolets, a plegar carbó i terregada, 
i moltes coses mes a part de anar a col·legi amb la senyoreta 
maria de qui aprengué molt .

Ja de molt joveneta entra a treballar a la fabrica Humet a 
terrassa on era molt apreciada i treballadora i amiga de tothom. 
Després anar a viure al carrer sant quirze on vivim encara ara, 
allí es casa i fou mare de 4 fills el Joan la Mª Carme, el Rafalet 
i la Montsina, uns fills a qui ha estimat i cuidat amb devoció i 
amor de mare. L’any 1977 la seva filla Mª Carme ens deixar 
als 13 anys i ell a tot i el extrem dolor es bolcar amb la resta. 
Uns anys molt durs va passar però el amor i carinyo de tota la 
família que ens teníem tot ho feu mes passable.

Va treballar de cartera al poble tenint la oficina a casa, a 
la escola ginesta on era molt estimada, després funda la 
“floristeria Montserrat Matadepera” que a dia d’avui i després 

de 33 anys continuem la família, va tenir a mes una botiga 
de xuixes a la carretera de terrassa on era amiga de tothom i 
ajudava a qui sigues en tot.

Ha estat una bona filla, esposa, germana, mare, avia veïna, 
amiga sempre disposada a ajudar a qui fos, una gran dona.

De joveneta era molt presumida i sempre anava impecable 
pentinada i vestida i polida

Després de tota una vida estimant a tothom i estimant el seu 
poble Matadepera, seguint totes les tradicions, fent poble. 
Aquestes febres una tarda d’hivern ens deixa, també anant 
amb els que ens han precedit família amics veïns, estic segur 
que des d’allà continua estimant, cuidant, vigilant als que 
quedem aquí.

La Montserrat ,tot un Personatge i una autentica arrel del poble 
que tant ha estimat. D.E.P. MONTSERRAT.

Aquestes només són dues de les moltes arrels que ha creat 
aquest poble, l’ arbre ha marxat però les arrels queden fermes 
i la llavor que han sembrat deixa un record del seu inoblidable 
pas per aquest mon.

Ara aquests plançons tenen la obligació de continuar la feina 
que ells van començar fills, nets, besnéts, no deixeu caure la 
feina feta per ells. D.E.P.

De ben segur que quan surti aquest programa alguns mes ens 
hauran deixat. Aquest escrit va en memòria de tots els que ens han 
deixat i que han marxat aquest any, però que no oblidarem mai.

Les arrels continuen creixent amb força....

Joan Moreno Santamaria 
2022.
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El president Ton Pons acabava el seu escrit de comiat de l’any 
passat donant la benvinguda i desitjant molta sort a la nova 
junta directiva i a la nova presidència que, aleshores, tot just 
iniciàvem el nostre mandat.

Tal com esperàvem, ha estat un primer any intens i d’adap-
tació, amb alguns canvis i molta feina. Doncs sens dubte és 
tot un repte prendre el relleu del president i junta directiva que 
han estat més temps al capdavant del Matadepera 88 Hoquei 
(M88H); de les persones que han dedicat la major part dels 
seus esforços a fer créixer el M88H i en fer realitat una fita 
històrica i, alhora, clau per al futur del nostre estimat club, el 
Camp Municipal d’Hoquei Herba de Matadepera.

Durant el primer any, coincidint amb la tan desitjada tornada a 
la normalitat, la nova junta directiva ens hem dedicat, principal-
ment, a identificar i definir bé les prioritats i les accions neces-
sàries, per evolucionar (que no revolucionar) el nostre model 
del M88H  amb l’objectiu principal de consolidar un projecte 
en constant creixement que va començar aviat farà 34 anys.

Des de la seva fundació el 1988, l’eix principal i la prioritat del 
nostre model de club ha estat sempre la nostra preuada Escola 
d’Hoquei M88H i així mateix continuarà sent durant tot el man-
dat de la junta directiva actual.

M88H, EL CLUB 
DE SEMPRE I 
PER SEMPRE

Alhora i de forma gradual, durant el primer any, hem anat intro-
duint una sèrie de canvis, tant en l’estructura esportiva com en 
el model de gestió del club, que ja han començat a donar els 
seus primers fruits i algun que altre títol. D’ara endavant, i es-
pecialment durant el segon any, la majoria d’aquestes accions 
aniran orientades a potenciar la nostra Escola d’Hoquei M88H 
en tots els seus àmbits; això sí, sense perdre de vista la missió 
principal del nostre club, que no és cap altre que formar i educar 
a través de l’hoquei en base a uns valors ètics i de respecte.

Des d’aquí volem aprofitar per agrair a l’Ajuntament de Ma-
tadepera, a la Regidoria d’Esports i la Federació Catalana 
d’Hoquei el seu suport i l’acompanyament durant aquest pri-
mer any del nostre mandat.

Finalment, no podríem acabar aquest escrit, sense agrair a tots 
els socis i sòcies, petites, petits i grans, també a les famílies, 
mares i pares, i a tot l’staff del Matadepera 88 Hoquei, la vostra 
confiança i suport que ens demostreu dia a dia. 

Ens fem grans! Continuem creixent, seguim fent hoquei i 
seguim fent Matadepera. En nom de la nova junta i de tot el 
Matadepera 88 Hoquei, us desitgem que gaudiu d’una molt 
bona Festa Major de Matadepera 2022!

Junta Directiva M88H
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Tenim mapes, gps i mòbils per no perdre’ns. Anem a 
la muntanya per diferents senders i camins, però un va 
caminant, l’altre corrent, més enllà bicicletes de muntanya, 
d’altres obren vies en les parets. Som senderistes, corredors, 
escaladors.  Molts practicants d’aquestes especialitats no 
es consideren excursionistes en el sentit antic de la paraula: 
anar caminant, xarrant, amb la motxilla, les xiruques, la 
cantimplora, l’entrepà, etc. 

Ens preguntem: els centres excursionistes han passat a un 
segon pla? No ho crec. D’una banda, la majoria de centres 
s’han hagut d’adaptar a tots els esports moderns, creant les 
diferents seccions que demana, principalment, la joventut. 
L’excursionisme, doncs, sembla ser que ha esdevingut més 
esportiu, més ràpid, amb més preparació física.  D’altra, 
molts continuen practicant el senderisme: ho demostra la 
quantitat de senderistes federats. Es manté l’esperit de 
sempre: caminant per veure aquella font, o l’ermita romànica, 
o aquella vall, o pugem a aquell pic sense més ajut que els 
bastons. El nom no fa la cosa. Tots som excursionistes i tots 
els practicants ens estimem la muntanya, adaptant-nos-en, 
en la pràctica, a l’activitat que el nostre cos ens permet. 
Salut, muntanya i Bona Festa Major!

Marià Lamana

L’EXCURSIONISME,
AVUI

Excursió a les Agudes del Montseny
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Amics matadeperencs, sant 
tornem-hi!

El diumenge compartirem 
el gaudi de les havaneres i 
cançons de taverna amb un 
renovat Port Bo.

I van...

Seran 37 anys de presència a 
la nostra Festa Major, sempre 
amb els mateixos dos grups.

Potser acabarem sortint al 
Guiness dels rècords...

Us deixem amb la lletra d’un 
tema d’en Carles Casanovas 
– que enguany ja no serà a 
l’escenari – que retrata molt 
bé l’ambient de taverna en 
el que el nostre gènere es va 
conservar fins a sortir al carrer 
als anys 60 del segle passat.

Bona Festa Major!

MARINERS 
DE RIERA
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Lola la Tavernera

Ja de negra nit, buscant aixopluc, entra a la taverna
El vent i la pluja van malmenant dies de tardor
Mariner jove, tibat i fort
Amb fulard negre lligat al coll
Alt, roda-soques, perdonavides i adulador

Corre, Lola, posa’m un got de vi
I et cantaré una cançó!

I mentre l’hi canta una havanera amb la guitarra
Ella mou el cul, balanceja els pits, xiscla una rialla
I mirant coqueta pica l’ullet al noi de Calella
Gronxolant el cos, marcant el compàs d’aquella havanera
EI teu cos m’encén, el teu cos em pot, mulateta bella
Jo t’estimaré fins la fi del temps, si tu vols ser meva
I la bella Lola, llença el davantal
Mans a la cintura, balla amb soltura, pel seu amant

I com cada vespre la tavernera encisadora
Espera el galant que com cada nit, l’ha d’enamorar
Amb la guitarra i un got de vi
Cantarà alegre tota la nit
Cançons de Cuba, cants de mulates i blau marí

Corre, Lola, posa’m un got de vi
I et canto tota la nit!

I mentre l’hi canta una havanera amb la guitarra
Ella mou el cul, balanceja els pits, xiscla una rialla
I mirant coqueta pica l’ullet al noi de Calella
Gronxolant el cos, marcant el compàs d’aquella havanera
EI teu cos m’encén, el teu cos em pot, mulateta bella
Jo t’estimaré fins la fi del temps, si tu vols ser meva
I la bella Lola, llença el davantal
Mans a la cintura, balla amb soltura, pel seu amant

Lletra: Carles Casanovas i Rigall
Música: Josep Bastons i Fàbrega
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Matadepera Comerç ha iniciat aquest any, amb la nova junta i 
amb la col·laboració de l’Àrea de Promoció Econòmica Local 
de l’Ajuntament de Matadepera, una nova etapa que té per 
objectiu donar visibilitat i reactivar el comerç local. Vols formar 
part del procés? t´hi apuntes?

MATADEPERA
COMERÇ

Què oferim?

• Assessorament i informació als associats
• Participar en campanyes, actuacions i esdeveniments
• Col·laboracions amb la xarxa associativa local
• Centralitzar compres per generar estalvi als associats
• Facilitar recursos formatius específics
• Oferir visibilització del teu negoci a la nostra web i xarxes 

socials
• Descomptes entre els comerços associats
Si tens un negoci a Matadepera i encara no formes part de la 
comunitat de professionals de Matadepera Comerç, participa 
en una de les nostres accions. Si t´agrada l’experiència, 
associa´t i podràs gaudir d’avantatges com ara:

• Descomptes exclusius
• Espai de treball en xarxa
• Centre de recursos i eines que poden fer més fàcil les 

gestions del teu negoci
• Promocions,....

CONTACTA AMB NOSALTRES!!!!! T’HI ESPEREM!!!
#sommatadeperacomerç

comunicació@matadeperacom.com
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Gràcies, capità!

Devia córrer la tardor del 2008 quan vaig baixar per primera ve-
gada les escales del Casal de Cultura de Matadepera. Alesho-
res, el poble encara no disposava dels magnífics estudis que 
miren cap al carrer Pere Aldavert. Era un locutori més auster i 
menys ventilat. No ens enganyem, un soterrani.

Un joveníssim Ricard Ustrell em va presentar l’etern capità de 
l’emissora, l’Albert Beorlegui. En aquell moment, el Ricard diri-
gia un programa que es deia “Històries humanes”, on persona-
litats del poble, conegudes i anònimes, anaven desfilant per fer 
un recorregut a través de la seva biografia i les seves aficions. 
Segurament no era la proposta radiofònica més original de 
la història de les ones hertzianes. Però els convidats sempre 
s’obrien més del que es pensaven inicialment i acabaven fent 
una declaració d’amor a Matadepera.

A diferència de Pere Arquillué, la meva veu quan vaig debutar tre-
molava més que el dia que va néixer el meu fill. Poques vegades 
a la vida m’he posat més nerviós. Però un cop es va encendre la 
llumeta vermella, tot va anar fluint. Recordo programes des del 
cim de la Mola i matinades senceres fent la nit dels Òscars amb 
una nevada històrica que gairebé no ens deixa tornar a casa. 
Programes musicals, magazins i una col·laboració especial que 
encara enyoro, la de Josep Maria Francino, el “Xino”. Amb ell 
vam compartir bones estones de ràdio a Matadepera. La covid 
se’l va emportar fa poc. Allà on sigui, segur que ens escolta.

De Matadepera Ràdio, em quedo amb una anècdota que es 
repetia massa sovint. Haver de pidolar un cedé verge al Be-
orlegui. En efecte, sense cedé no hi havia gravació. La digita-
lització encara estava per arribar. No han passat ni 15 anys. I 
estic convençut que quan li expliqui al meu fill que vaig néixer 
en un món sense internet em mirarà com si tingués un pare 
del Neolític.

Llarga vida a Matadepera Ràdio. Inesgotable escola de ta-
lent radiofònic. Però, més enllà de les estrelles de pa sucat 
amb oli que ens hem anat escampant per les emissores naci-
onals, el 107.1 de la FM és un servei públic local descomunal. 
Gràcies infinites!

PD: Algun dia, capità Beorlegui, espero saldar el deute dels 
cedés que et dec. Si és que encara en fabriquen.

Roger Escapa (Sabadell, 1988) va entrar a Matadepera Rà-
dio l’any 2008 col·laborant amb Ricard Ustrell al programa 
“Històries humanes”. Des de llavors va presentar “Jo també 
t’estimo” i “Velles Glòries”, a banda de col·laborar a “El noti-
ciari d’en Pinotxo” i d’altres programes. Des del setembre del 
2018, presenta i dirigeix “El suplement” de Catalunya Ràdio. 
També ha format part d’”El matí de Catalunya Ràdio”, progra-
ma que va dirigir l’estiu del 2018. A TV3, ha presentat i codiri-
git recentment «Conflicte interior». 

Un any més, hem demanat a un antic col·laborador de Mata-
depera Ràdio que ens expliqui els seus records i impressions 
del seu pas per l’emissora municipal. En aquesta ocasió, la sig-
natura convidada és la de Roger Escapa 

MATADEPERA
RÀDIO
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Prop de 15 anys separen aquestes imatges: a la primera, Roger Escapa amb Francesc Asens 
i l’antena de la mòbil de Matadepera Ràdio a la plaça de Cal Baldiró als volts del 2008. Al 

costat, i en una fotografia recent, presentant “El suplement” a Catalunya Ràdio.
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El meu amic, Jordi Robirosa, periodista esportiu i la veu del basquet 
a TV3, coneixedor de que jo col·lecciono coses relacionades amb 
el Hockey, em va regalar el llibret “HOCKEY por José M. Alonso. 2 
pesetas. Editorial Ibérica 1930”. És un recull del què era el Hockey:  
una mica d’història; com s´ha aprèn a jugar; manera de jugar en 
cada lloc; el capità i la formació d´un equip; entrenament; regla-
ment... Cal destacar que el canvi més rellevant és l’experimentat en 
la composició del terreny de joc. Ha passat a jugar-se  sobre ter-
reny de sorra batuda i per gespa, a l’actual superfície de “plàstic”. 

Aquet escrit pretén valorar les innovacions i modificacions del 
hockey al llarg del temps i perquè ressalti més, es transcriu en 
l´idioma original de l’esmentat llibret.  

“ El Hockey es un juego colectivo, toman parte dos equipos de 
once jugadores distribuidos , a saber:  un portero, dos defensas, 
tres  medios y cinco delanteros. El juego se practica en un campo 
rectangular y que debe ser de césped , o por lo menos presentar 
una superficie bien lisa para evitar el peligro de que salte la bola, 
inesperadamente. La bola se golpea con un palo de forma espe-
cial, de madera curvada en su parte inferior y con una cara plana 
que es  con la única con que se puede tocar la bola. La bola pue-
de pararse con cualquier parte del cuerpo pero recomendamos 
que no se empleen para el objeto, más que los pies y las manos, 
por mor a los cardenales. Está prohibido cargar, empujar, golpear, 
agarrar, enganchar y obstruir a un contrario. No puede intervenir 
en el juego un jugador que no tenga el palo en la mano.

Al principio de la partida y cada vez que se reanuda después 
de un tanto, se hace un golpe de salida ( bully) en el centro del 
campo. Los dos delanteros centros se colocan a uno y otro 
lado de ella, sobre la linea central y dando frente a las lineas 
de lado . En esta posición golpean con el palo tres veces al-
ternativamente al suelo, a la derecha de la bola y al palo del 
contrario, sobre la bola, después de lo  cual pueden dar a la 
bola para ponerla en juego. Cuando la bola sale por las lineas 
laterales, la pone en juego un jugador del equipo contrario al 
que últimamente la tocó, tirándola con la mano en cualquier 
dirección pero de modo que vaya rodando por el suelo, sin 
botar y todos los jugadores estarán a 4,50 m. por lo menos de 
la linea de lado, para cuyo efecto estan señaladas en el campo 
dos lineas paralelas a las laterales distantes 4,50 metros. 

Cuando la bola sale fuera  por la linea de fondo, sin ser gol pero 
empujada por un jugador del equipo que ataca, se hace un gol-
pe de salida (bully) en la linea paralela a la de fondo y situada 
a la cuarta parte del campo, en un punto correspondiente a 
aquel en que salió. El golpe de salida se hará de modo análogo 
al explicado antes, al inicio del partido pero por los delanteros 
correspondientes, al punto en que se efectúa y cada uno de 
sus jugadores situados a uno y otro lado de la linea . 

Si la bola sale fuera empujada por un jugador del equipo que 
defiende se hará un golpe de esquina (corner) o golpe de castigo 
(penalty corner) según los casos . Un jugador del equipo contra-

H O C K E Y 
2022



65

C
O

L•
LA

BO
R

AC
IO

N
S

rio da a la bola desde un punto de la linea de fondo y el resto del 
equipo que ataca estará fuera del círculo , en el campo de juego 
y todo el equipo que defiende, detrás de su linea de fondo y no 
podrán salir hasta que la bola esté en juego. Para evitar desgra-
cias está prohibido a los jugadores del ataque rematar este gol-
pe de bolea, siendo preciso para hacer goal haber parado la bola 
antes de lanzarla a la portería , sin que esto quiera decir que ten-
ga que quedar completamente parada.  Otro castigo mayor para 
el caso en que se hubiera hecho un goal de no haber intervenido 
la falta cometida por el jugador del equipo que defiende, es el 
penalty bully. Es como el golpe de salida del inicio del partido 
(bully), pero dentro del àrea de goal por el jugador que cometió 
la falta y un jugador cualquiera del otro equipo, estando los otros 
veinte, detrás de la linea de cuarta parte. 

Se castiga el estar fuera de juego, siempre que un jugador lleva 
la bola , cualquier otro de su equipo que en aquel momento está 
más cerca de la puerta contraria que él, está fuera de juego , si no 
tiene por lo menos tres contrarios entre el mismo y dicha Puerta.”

Des de llavors fins ara s´han produït molts canvis amb la fi-
nalitat d’obtenir un joc més atractiu; és de suposar que en el 
transcurs dels propers anys es vagin, també, canviant les actu-
als normes. En aquet escrit queden exposats alguns dels can-
vis més importants que s´han dut a terme en el temps. Tot ha 
d’anar evolucionant.  Bona Festa Major amb Hockey.

Santiago Ventalló i Surrallés 
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Les restriccions de la pandèmia van fer que comencessin les 
activitats de senderisme el mes d’abril del 2021.Vam encetar 
pel Parc de Sant Llorenç fent quatre excursions:  Carena 
de l’Espluga, Pels voltants de Mura, La Torrota i l’entorn de 
Vacarisses i Els avencs del Picarol  i del Llest. Les sortides a 
altres comarques es van fer a Els Empedrats (Berguedà) i Les 
Gorges de Carançà (Pirineu francès). Desprès d’un any sense 
la Ronda de Matadepera, a l’octubre vam fer la 35ª edició, 
amb un recorregut, en part inèdit, per l’ermita de Santa Agnès 
amb 178 participants. L’inici de l’any 2022 va ser espectacular 
amb la XIIIª Cursa de Muntanya Mont-rodon, “tècnicament 
extraordinària” com deia la publicitat.Van participar 424 
corredors, sent el guanyador d’homes l’atleta mataperenc Jan 
Margarit, del Club la Sportiva i la guanyadora de les dones va 
ser la Mireia Hernàndez, del C.E.Terrrassa. El senderisme va 
continuar amb La Batalla de Talamanca, la Serra de l’Obac, 
Sant Jeroni de Montserrat i Els Cingles de Vallcebre (Berguedà). 
Al moment d’escriure aquestes línies, tenim previst a l’estiu fer 
els cims de La Tossa d’Alp (2.537m) i la Tossa Plana de Lles 
(2.916 m), ambdòs de la Cerdanya.

UNIÓ 
EXCURSIONISTA 
MATADEPERA  
TEMPORADA 2021/2022
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Xarxa Matadepera som una entitat sense ànim de lucre que 
organitzem programació i activitats per a públic infantil i 
familiar: teatre, música, circ, contes, tallers, xerrades, i tot allò 
que pensem que pot ser d’interès i gaudi pels nens i nenes 
del poble. Aquest any hem iniciat noves col·laboracions amb 
l’Escola de Música Frederic Mompou i l’Escola de Dansa 
Entreactes amb l’organització d’un espectacle de música 
i dansa interpretat per l’alumnat dels centres i destinat a un 
públic familiar. El resultat va ser molt satisfactori, tant pels 
intèrprets que van poder mostrar amb satisfacció una part del 
que havien après durant el curs, com pels assistents que van 
poder gaudir d’un espectacle molt especial, així que tenim la 
voluntat de seguir creant sinèrgies amb les altres entitats del 
poble per organitzar conjuntament activitats per a tothom.

Darrera de totes aquestes accions hi ha uns valors que creiem 
que són fonamentals per tal de fomentar la participació, 
generar convivència, crear vincles socials, superar prejudicis i 
donar força al teixit social de Matadepera.

Xarxa Matadepera es manté viva gràcies a la dedicació de 
persones desinteressades i motivades per la programació 
cultural infantil i familiar i per això també aprofitem l’ocasió per 
fer una crida per sumar voluntaris i voluntàries a la nostra entitat 
i poder seguir desenvolupant aquesta tasca tan gratificant. 

Anna Farràs, Xarxa Matadepera

XARXA
MATADEPERA
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PROGRAMA D’ACTES FESTA MAJOR 2022
DIVENDRES, 26 D’AGOST 
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
 TORNEIGD’HOQUEI HERBA
6 DE LA TARDA  SkatePark
 SKATEJAM.
7 DE LA TARDA  Campanar 
 REPIC DE CAMPANES 
¼ DE 8 DEL VESPRE  Balcó de l’Ajuntament
 PREGÓ DE FESTA MAJOR
2/4 de 8 DEL VESPRE  Plaça de l’Ajuntament
 BALL D’HOMENATGE DELS 

GEGANTS presentació de la 
MATUKADA i CERCAVILA

8 DEL VESPRE  Plaça de Cal Baldirò
 PLUJA DE CONFETI 
2/4 de 9 DEL VESPRE  Casal de Cultura 
 INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA 

D’ART, INAUGURACIÓ DEL 
REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL 
40è ANIVERSARI DE LA PRIMERA 
TROBADA INTERNACIONAL DE 
GEGANTS A MATADEPERA, 

 INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
DE FOTOGRAFIES DELS 100 
ANYS DEL CLUB DE FUTBOL 
MATADEPERA i OBERTURA DE 
L’EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES 
DELS 25 ANYS DE L’INSTITUT A 
MATADEPERA

Re
ta

lle
u 

pe
r l

a 
lín

ia
3 DE LA TARDA  Camp de Golf Municipal JORNADA 

DE PORTES OBERTES.
5 DE LA TARDA  Plaça de l’Ajuntament XOCOLATADA. 
2/4 DE 6 DE LA TARDA  Plaça de l’Ajuntament 

REPARTIMENT DE PREMIS 
6 DE LA TARDA  FESTA DE L’ESCUMA 
2/4 DE 8 DEL VESPRE  Església Parroquial de Sant Joan Baptista
 MISSA DE DIFUNTS
¼ D’11 DE LA NIT  Al Vial de la riera entre el carrer Mateu 

Turu i el carrer Sant Ignasi 
 ESPECTACLE PIROMUSICAL.

ALTRES ACTES
DIMARTS, 30 D’AGOST 
DURANT TOT EL DIA  Camp de Futbol Municipal de Matadepera
 TORNEIG DE FUTBOL-7 I TORNEIG 

DE FUTBOL 3X3 “ ESCOLETA”

DIMECRES, 31 D AGOST
DURANT TOT EL DIA  Camp de Futbol Municipal de Matadepera
 TORNEIG DE FUTBOL-7 I TORNEIG 

DE FUTBOL 3X3 “ ESCOLETA”
DIJOUS, 1 DE SETEMBRE  
7 DE LA TARDA  Sala d´Actes del Casal de Cultura  

AUDIOVISUAL : CAMÍ IGNASIÀ EN BTT
DIJOUS, 8 DE SETEMBRE 
5 DE LA TARDA. Plaça del Casal de Cultura 

JORNADES INTERNACIONALS 
FOLKLÒRIQUES DE CATALUNYA.

DISSABTE, 10 DE SETEMBRE 
A 2/4 DE 6 DE LA TARDA  Al Bosquet
 CONCERT DE CANT CORAL DE FESTA 
DIMARTS, 13 DE SETEMBRE
7 DE LA TARDA  Sala Frederic Mompou de l’Escola de 

Música
 EL DOCUMENTAL DEL MES.

DIUMENGE, 18 DE SETEMBRE 
6 DE LA TARDA ESCENARI SECRET Vols gaudir de 

l’espectacle SLIDERS dels BRODAS 
BROS? La companyia internacional 
de hip hop,  dansa urbana 

DIUMENGE, 25 DE SETEMBRE 
7 DE LA TARDA  Sala d’Actes del Casal de Cultura 
 TEATRE  LES TRACES DEL SILENCI 

de la cia Therkas Teatre 

DIMECRES, 28 DE SETEMBRE 
7 DE LA TARDA  Sala d’Actes del Casal de Cultura 

Xerrada : LA RIUADA.
DIVENDRES, 30 DE SETEMBRE
7 DE LA TARDA  Sala Frederic Mompou de l’Escola de 

Música 
 EL CICLE GAUDÍ DE CINEMA CATALÀ

D
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le
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10 DE LA NIT El Bosquet  TEATRE ADREÇA DESCONEGUDA 

de Kressmann Taylor 
11 DE LA NIT  A l’esplanada (entre la ctra. de Sabadell 

i l’Av del Massot)
 VA PARIR TOUR de FLAIXBAC

DISSABTE, 27 D’AGOST
9 DEL MATÍ  Camp de Golf Municipal
 GOLF Torneig de Festa Major
9 DEL MATÍ  Plaça de l´Església 
 ANEM A FER UN TOMB
10 DEL MATÍ  Camp d’Hoquei Municipal de 

Matadepera 
 TORNEIG D’HOQUEI HERBA
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 de Cal Baldiró
 JOCS INFANTILS 
11 DEL MATÍ  Plaça del Casal de Cultura ENTREGA 

I FINALITZACIÓ DEL CONCURS DE 
TOTXOS I TALLER PER A MENUTS

11 DEL MATÍ  Plaça del Casal de Cultura
 TALLER DE TOTXOS PELS MÉS 

PETITS. 
11 DEL MATÍ  Parc Pep Ventura
 MOMENTS DEDICATS A LA MEDITACIÓ
11 DEL MATÍ  Ctra. de Terrassa.
 ROCÒDROM I TIROLINA
11 DEL MATÍ  Plaça del Casal de Cultura
 TORNEIG DE PING-PONG. 
11 DEL MATÍ  Ctra. de Terrassa  
 “Un CAU de tallers”.
11 DEL MATI  Plaça de la Germandat de Sant 

Sebastià.
 GEGANTS PER A PETITS
2/4 DE 12 DEL MATÍ  El Pla. Plaça del Pla de Sant Llorenç, 2 
 INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 

DEL CENTRE D’ART 
CONTEMPORANI EL PLA.

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

MATADEPERA
4 DE LA TARDA  Camp de futbol municipal
 PARTIT DE FUTBOL DE FESTA 

MAJOR 
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  Plaça de Cal Baldiró ITACA: 

HISTÒRIES &MÚSICA 
6 DE LA TARDA  El Bosquet DANÇONS.
 Espectacle Familiar a càrrec de 

Carles Cuberes
A ¼ DE 7 DE LA TARDA  Camp de futbol municipal 
 PARTIT DE FUTBOL MATADEPERA-

MARIAPFAR
2/4 DE 7 DE LA TARDA  Plaça del Casal de Cultura 
 BALLADA DE SARDANES Amb la 

COBLA CONTEMPORÀNIA.

2/4 de 10 DEL VESPRE  A l’esplanada (entre la ctra. de Sabadell 
i l’Av del Massot)

 SOPAR DE GERMANOR
11DE LA NIT  A l’esplanada (entre la ctra. de Sabadell 

i l’Av del Massot) CONCERT DE 
BALAHITS i a continuació MIREIA DG 

DIUMENGE, 28 D’AGOST
9 DEL MATÍ  Camp de Golf Municipal 
 GOLF Torneig de Festa Major
9 DEL MATÍ  Camp de Futbol Municipal de Matadepera
 FINALS TORNEIG D’HOQUEI HERBA
 Més informació a les “Notes 

complementàries”
10 DEL MATÍ  Avinguda del Mas Sot 
 OPEN BTT INFANTIL I JUVENIL
10 DEL MATÍ  Plaça. de l’Església 
 UN TAST DOLÇ
11 DEL MATÍ  Església Parroquial de Sant Joan 

Baptista 
 OFICI SOLEMNE
11 DEL MATÍ  Club de Billar de Matadepera (Pompeu 

Fabra s/n – Golf) 
 BILLAR
11 DEL MATÍ  Plaça de l’Ajuntament 
 PLANTADA DE GEGANTS 
2/4 DE 12 DEL MATÍ  Carrers del centre 
 CERCAVILA DE FESTA MAJOR 
4 DE LA TARDA  Camp de Futbol Municipal de 

Matadepera 
 FINALS TORNEIG D’HOQUEI HERBA
2/4 DE 5 DE LA TARDA  Plaça del Casal de Cultura 

TRENCACLOSQUES PER A GRANS I 
PETITS.

2/4 DE 6 DE LA TARDA  Carrer Sant Joan 
 ESCACS
2/4 DE 6 DE LA TARDA  Casal de la Gent Gran
 TORNEIG DE BRIDGE
2/4 DE 6 DE LA TARDA  Camp de Golf Municipal
 GOLF 
2/7 DEL VESPREA  l’esplanada (entre la Ctra. de Sabadell i 

l’Av del Massot) 
 “VULL CANTAR I BALLAR “a càrrec 

de la cia EL POT PETIT
2/4 DE 10 DEL VESPRE  Plaça de l’escorxador 
 CINEMA A LA FRESCA  

SESSIÓ DOBLE DE CINEMA DE 
TERROR A LA FRESCA

10 DEL VESPRE  Plaça de l’Ajuntament 
 CANTADA D’HAVANERES Amb els 

grups MARINERS DE RIERA I PORT BO

DILLUNS, 29 D’AGOST
DURANT TOT EL DIA  Camp de Futbol Municipal de Matadepera 
 TORNEIG DE FUTBOL-7 i TORNEIG 

DE FUTBOL 3X3 “ ESCOLETA”
10 DEL MATÍ  Plaça del Casal de Cultura CONCURS 

DE PINTURA INFANTIL
12 DEL MIGDIA  Pavelló 1r d’octubre
 CONCERT PER A LA GENT GRAN 

“LA VEU DE LA COBLA” a càrrec de 
la Cobla Selvatana





76

PR
O

G
R

AM
A 

D
’A

C
TE

S



77

PR
O

G
R

AM
A 

D
’A

C
TE

S

DIVENDRES, 26 D’AGOST
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”

6 DE LA TARDA
SkatePark
SKATEJAM 
Scooters, patins, música i menjar.
Organitza: Punt Jove de Matadepera

PROGRAMA D’ACTES 
FESTA MAJOR 2022
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DIVENDRES, 26 D’AGOST 
7 DE LA TARDA 
Campanar
REPIC DE CAMPANES per convidar el poble a la Festa Major.

¼ DE 8 DEL VESPRE 
Balcó de l’Ajuntament 
PREGÓ DE FESTA MAJOR
A càrrec de la Sra. Maria Glòria Farrés,  la veu degana de la ràdio a Catalunya
Va ser una de les veus principals de Ràdio Terrassa en els anys 1953-1958. 
Els programes que destaquen en la seva vida professional, en aquells anys 
son: “Contrapunt”, “Nosotras”, “Cigronet” i ser una de les veus de radioteatre, 
programa de gran audiència.
Als anys 80 va reprendre aquesta activitat al ser reconstituït el grup de radioteatre, 
amb velles i noves veus que va funcionar fins a la desaparició de Ràdio Terrassa.
La Maria Glòria està vinculada a Matadepera Ràdio des de 1993, fent diversos 
programes relacionats amb la música clàssica. L’inic amb “Adagio”, que contenia 
entrevistes a destacats convidats, després “El Gran Auditori” i finalment “ Nomes 
Clàssica” 
Des de 2012 dirigeix “Ràdiotreatre a Matadepera Ràdio” amb un grup de veus 
seleccionades per interpretar obres del teatre clàssic i contemporani en antena 
el darrer dimecres de cada mes a les 10 de la nit.
Aquest 2022 ha estat distingida amb una Menció d’Honor a la 22ª edició dels 
Premis Ràdio Associació de Catalunya premiant la seva trajectòria.

2/4 de 8 DEL VESPRE 
Plaça de l’Ajuntament
BALL D’HOMENATGE
Els Gegants de Matadepera faran un ball en record als geganters que ens han 
deixat darrerament. 
A continuació presentació de la MATUKADA, la primera batucada de Matadepera. 
Es tracta d’una batucada infantil creada a finals de 2021 per l’AFA de l’Escola 
Joan Torredemer. És una colla batucaire que s’ha iniciat en la percussió, formada 
per pares i fills on els més petits toquen els instruments més lleugers i els pares 
toquen els instruments més grans i pesats. Un grup amb moltes ganes de fer 
gresca i gatzara a les festes del poble i moltes ganes d’aprendre per seguir 
millorant  de mica en mica.
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DIVENDRES, 26 D’AGOST
2/4 de 8 DEL VESPRE 
Plaça de l’Ajuntament 
CERCAVILA
La Banda de Matadepera i les gegantons dels Amics dels Gegants de 
Matadepera i la Matucada de Matadepera, juntament amb el consistori 
iniciaran el cercavila  fins a la plaça de Cal Baldiró.

8 DEL VESPRE 
Plaça de Cal Baldirò 
PLUJA DE CONFETI 

2/4 de 9 DEL VESPRE
Casal de Cultura
INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA D’ART 
Propostes individuals amb l’aire com a tema.
La exposició romandrà oberta del 26 d’agost al 2 de setembre, amb l’horari de 
19h a 21h i el dissabte i diumenge d’11h a 13h i de 19h a 21h
Organitza: Col·lectiu d’Art de Matadepera
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DIVENDRES, 26 D’AGOST
9 DEL VESPRE 
Casal de Cultura 
INAUGURACIÓ DEL REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL 40È ANIVERSARI DE 
LA PRIMERA TROBADA INTERNACIONAL DE GEGANTS A MATADEPERA 
La sala per visionar el reportatge fotogràfic romandrà oberta del 26 al 30 
d’agost, amb l’horari d’obertura del Casal de Cultura de 10h a 20h.
Organitza: Amics dels Gegants de Matadepera

A continuació 
Casal de Cultura 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DELS 100 ANYS DEL 
CLUB DE FUTBOL MATADEPERA
L’exposició estarà oberta del 26 al 30 d’agost, amb l’horari d’obertura del Casal 
de Cultura de 10h a 20h.
Organitza: Futbol Club Matadepera i Gent Gran 

I seguidament 
Casal de Cultura 
OBERTURA DE L’EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DELS 25 ANYS DE 
L’INSTITUT A MATADEPERA
L’exposició estarà oberta del 26 al 30 d’agost, amb l’horari d’obertura del Casal 
de Cultura de 10h a 20h.
Organitza: IES Matadepera 

10 DE LA NIT
El Bosquet
TEATRE
ADREÇA DESCONEGUDA de Kressmann Taylor a càrrec dels Amics del Teatre 
amb Xavi Pujade i Anselm Ayala i dirigit per Vicenç Pujol
San Francisco (Califòrnia) a principis de l’any 1933. L’amistat fraternal que 
uneix els dos protagonistes serà posada a prova pel desigs d’un d’ells de 
tornar a la seva Alemanya natal. Una història escrita sense complaença ni 
demagògia que descriu la tragèdia íntima i col·lectiva de l’Alemanya nazi.

Adreça 
desconeguda

Kressmann Taylor

Anselm Ayala

Dirigit per
Vicenç Pujol

Xavier Pujade

Divendres 26 d’agost a
les 22h al Bosquet de 

Matadepera
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DIVENDRES, 26 D’AGOST
11 DE LA NIT 
A l’esplanada (entre la ctra. de Sabadell i l’Av del Massot)
VA PARIR TOUR DE FLAIXBAC
A Matadepera gaudirem d’una nit espectacular per saltar, cantar, suar i cridar al 
món que estem més vius que mai. Al xou musical del VA PARIR TOUR sonarà la 
millor música i l’escenari s’omplirà d’efectes visuals. La festa està garantida amb 
els locutors de FLAIXBAC: Carles Pérez, Mar Arans, Andreu Presas, Marc Frigola 
i l’humor del Gran Germán. No t’ho pots perdre.
Des de les 10 de la nit i fins que s’acabi la festa hi haurà barres amb servei de 
begudes i entrepans a càrrec de les entitats de Matadepera 
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DISSABTE, 27 D’AGOST 
9 DEL MATÍ 
Camp de Golf Municipal 
GOLF 
TORNEIG DE FESTA MAJOR
Modalitat Stableford individual
Organitza: Regidoria d´Esports
Més informació a les “Notes Complementàries”

9 DEL MATÍ
Sortida de la Plaça de l´Església
ANEM A FER UN TOMB
Itinerari guiat i comentat per Narcís Serrat
Caminada de poca dificultat amb una durada d’unes 3 hores.
Farem un petit esmorzar amb coques, xocolata i vi dolç. Us hi esperem !!

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” 

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”
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DISSABTE, 27 D’AGOST
11 DEL MATÍ 
Plaça de Cal Baldiró 
JOCS INFANTILS 
A càrrec de Tot Lleure 

11 DEL MATÍ
Plaça del Casal de Cultura
ENTREGA I FINALITZACIÓ DEL CONCURS DE TOTXOS 
I TALLER PER A MENUTS
Més informació a les “Notes complementàries 
Organitza: Comissió de Totxos.
Col·labora 

11 DEL MATÍ 
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. 
Organitza: Comissió de Totxos
Col·labora 
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DISSABTE, 27 D’AGOST 
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 Isabel Renom, parlarem de La Pau.
Quan actuem amb coherència, o sigui, que pensem, sentim, diem i fem el 
mateix, llavors la Pau es manifesta.
Dialogar, negociar i mediar, son bones eines per aconseguir que la Pau pugui 
continuar subsistint.
Organitza: Delegació d’Agermanament Sense Fronteres de Matadepera
Nota: En cas de pluja l’acte es farà al Casal de Cultura

11 DEL MATÍ 
Ctra. de Terrassa.
ROCÒDROM I TIROLINA
S’instal·laran dues agulles amb pont i tirolina i el Gaia Bloc, el rocòdrom que no 
s’acaba mai. Una activitat d’aventura per als més intrèpids.

11 DEL MATÍ 
Plaça del Casal de Cultura
TORNEIG DE PING-PONG. Categories per edats.
Organitza: Punt Jove de Matadepera
Més informació  a la web del Punt Jove www.matadeperajove.cat  i Inscripcions 
a l’Instagram
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DISSABTE, 27 D’AGOST
11 DEL MATÍ 
Ctra. de Terrassa 
“UN CAU DE TALLERS”. Taller de manualitats A càrrec de l’Agrupament Escolta 
i Guies Abat Escarré

11 DEL MATI
Plaça de la Germandat de Sant Sebastià.
GEGANTS PER A PETITS
La canalla podrà pintar dibuixos dels gegants de Matadepera 
Circuit de portar i fer ballar gegantons 
Organitza: Amics dels gegants de Matadepera 

2/4 DE 12 DEL MATÍ
El Pla. Plaça del Pla de Sant Llorenç, 2 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
DEL CENTRE D’ART CONTEMPORANI EL PLA.
Inauguració Projecte grupal amb l’aire com a tema que complementa 
la Mostra d’Art.
L’exposició romandrà oberta del 27 d’agost al 25 de setembre d’11h a 13h.
Organitza Col·lectiu d’Art de Matadepera
FOTO Art 2

2/4 D’1 DEL MIGDIA  
El Bosquet (carretera de Terrassa)
CONCERT amb la BANDA DE MATADEPERA
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DISSABTE, 27 D’AGOST
4 DE LA TARDA 
Camp de futbol municipal 
PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MAJOR 
entre el juvenil “A” de 1ª divisió VS equip convidat 
Organitza: Club de Futbol de Matadepera
Més informació a www.cfmatadepera.cat

5 DE LA TARDA 
Casal de Cultura 
EXPOSICIÓ DE TOTXOS 
Organitza: Comissió de Totxos 
Veniu a veure les maquetes que han fet els diferents grups, coneixeu els 
guanyadors i participeu al joc: “Fest-te’ls tots teus”. L’exposició estarà oberta 
durant els dies de la Festa Major de les 10 del matí a les 8 del vespre

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
Plaça de Cal Baldiró
ESPECTACLE LITERARI AMB MÚSICA EN DIRECTE
ITACA: HISTÒRIES &MÚSICA 
Al menjador de casa hi havia una fotografia en blanc i negre: dues barques lligades 
amb una corda, cases prop de la mar i unes muntanyes llunyanes. Quan era nena 
podia estar molta estona contemplant aquesta imatge i deixar-me bressolar per 
aquell lloc desconegut. Un dia el meu pare em va dir “És Ítaca! I algun dia hi 
aniràs. ”La narradora ens ho explica mentre el músic toca el contrabaix. El viatge 
ja ha començat i va acompanyat dels relats de Mercè Rodoreda, dels àlbums 
il·lustrats de Beatriz Martínez i de la poesia de Gloria Fuertes. Descobriràs que 
potser Penélope no esperava Ulisses, que va ser al 1767 quan per primera 
vegada una dona va donar la volta al món i que a vegades els viatges comencen 
acompanyats, però que tard o d’hora hem de seguir sols.
Si t’arrisques a viatjar has de saber que el viatge a Ítaca és ple d’aventures inesperades. 
T’hi atreveixes?
Sherezade Bardejí (actriu)
Wassylli ( músic)
Organitza: Benestar Social 
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DISSABTE, 27 D’AGOST
6 DE LA TARDA 
El Bosquet (carretera de Terrassa)
DANÇONS. Espectacle Familiar a càrrec de Carles Cuberes
Espectacle d’animació musical molt dinàmic i de caire festiu, amb cançons, 
danses i jocs musicals amb un component de complicitat i participació que 
n’és la clau.

A ¼ DE 7 DE LA TARDA 
Camp de futbol municipal 
PARTIT DE FUTBOL MATADEPERA-MARIAPFAR
Partit amistós entre el CF Matadepera de Tercera Catalana i el FC Mariapfarr.
Partit de del centenari del CF Matadepera 
Organitza: Club de Futbol de Matadepera i Agermanament Matadepera-Mariapfarr.

2/4 DE 7 DE LA TARDA 
Plaça del Casal de Cultura 
BALLADA DE SARDANES 
Amb la COBLA CONTEMPORÀNIA.
Organitza: Agrupació Sardanista La Mola
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DISSABTE, 27 D’AGOST
2/4 de 10 DEL VESPRE 
A l’esplanada (entre la ctra. de Sabadell i l’Av del Massot)
SOPAR DE GERMANOR
BALAHITS, el grup de versions que us farà ballar, cridar, saltar i cantar amb els 
hits més populars dels últims 60 anys. i la MIREIA DG la deejay de moda a les 
nits de tot Catalunya que el primer cop que va entrar en una discoteca  va ser 
per punxar, tancarà la festa .

Cadascú es portarà el seu menjar i l’organització posarà 2300 cadires i suficients 
taules per a tothom. 

De les 9 del vespre fins que s’acabi l’activitat hi haurà servei de barres que 
oferiran, cafès, begudes i refrescs a càrrec de les entitats de Matadepera 
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DIUMENGE, 28 D’AGOST  
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 2 DEL MIGDIA
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”

10 DEL MATÍ
Avinguda del Mas Sot
OPEN BTT INFANTIL I JUVENIL
Organitza: Club BTT Matadepera 
Més informació a les “Notes complementàries” 
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DIUMENGE, 28 D’AGOST 
10 DEL MATÍ FINS A LES 12
Plaça. de l’Església
UN TAST DOLÇ
Per agrair-vos la vostra entrega solidària d’aliments, al llarg de l’any.
Us esperem de 10h 12h a la plaça de l’Església per poder intercanviar aquest 
tast dolç per el que bonament pugueu aportar en aliments.
Donar les gràcies a la pastisseria St. Honoré que fa possible aquest tast dolç.
Organitza: Càritas Matadepera 

11 DEL MATÍ 
Església Parroquial de Sant Joan Baptista
OFICI SOLEMNE

11 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

11 DEL MATÍ
Plaça de l’Ajuntament 
PLANTADA DE GEGANTS 

2/4 DE 12 DEL MATÍ
Plaça de l’Ajuntament 
CERCAVILA DE FESTA MAJOR 
Els Gegants i gegantons de Matadepera juntament amb la Banda , la Matucada i 
els gegantons de les escoles de Matadepera, iniciaran el seu recorregut a la Plaça 
de l’Ajuntament i seguiran per la ctra. de Terrassa o esperaran a les autoritats 
que surtin de l’ofici religiós. La cercavila continuarà per la ctra. de Terrassa, Plaça 
de Cal Baldiró, carrer Sant Isidre, Carrer Sant Llorenç,, carrer Sant Joan Carrer 
Pere Aldavert i ballada final a la plaça del Casal de Cultura 
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DIUMENGE, 28 D’AGOST
4 DE LA TARDA 
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”

2/4 DE 5 DE LA TARDA 
Plaça del Casal de Cultura 
TRENCACLOSQUES PER A GRANS I PETITS.
Torna l’acte més esperat de Festa Major. Enguany amb novetats per la categoria 
menuts.
Més informació a les “Notes complementàries” i a l’instragram @
trencaclosquesmatadepera
Organitza: Comissió de Trencaclosques

2/4 DE 6 DE LA TARDA
Carrer Sant Joan
ESCACS
Organitza: Club d’Escacs Matadepera
Col·labora: Taller d’escacs del Casal de la Gent Gran 
Informació i inscripcions: isaac.reynes@gmail.com

2/4 DE 6 DE LA TARDA 
Casal de la Gent Gran
TORNEIG DE BRIDGE
En record de Josep Maria Oliveras.
Informació i inscripcions : Albert Busqueta 685613434
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DIUMENGE, 28 D’AGOST
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

7 DEL VESPRE
A l’esplanada (entre la Ctra. de Sabadell i l’Av del Massot)
“VULL CANTAR I BALLAR “A CÀRREC DE LA CIA EL POT PETIT

En Pau i la Jana es troben sols fora del Pot i sense els seus amics a prop no 
saben què fer! Cantant i ballant els aniran retrobant. Qui serà el primer en sortir 
a fer-los bellugar sense parar? El mico? Els pirates Rodamons? El Drac Rac? 
Sigui qui sigui segur que els farà cantar i cantar com mai!

Organitza: Grup Xarxa Matadepera 
Des de les 6 de la tarda i fins que s’acabi l’actuació hi haurà servei de bar 
amb begudes i berenars gelats i algunes llaminadures a càrrec de les entitats 
de Matadepera 
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DIUMENGE, 28 D’AGOST  
2/4 DE 10 DEL VESPRE 
Plaça de l’escorxador
CINEMA A LA FRESCA
SESSIÓ DOBLE DE CINEMA DE TERROR A LA FRESCA 
Sessió especial de tancament del #MatadeperaGrindhouse2022, la nostra 
temporada d’estiu on recuperem el format de les dobles sessions golfes que 
es feien als anys 80, amb petites joies del cinema més freak i underground: 
amb vampirs, monstres mutants, escenaris apocalíptics, terror psicològic... 
Vine a gaudir de l’última sessió del #MatadeperaGrindhouse2022: crispetes, 
cerveses, refrescs i el cinema més trash!
Nota important: Sessió no apte per menors de 18 anys.
Organitza Cineclub Matadepera i Col·labora AEiG Abat Escarré.

10 DEL VESPRE
Plaça de l’Ajuntament 
CANTADA D’HAVANERES
Amb els grups MARINERS DE RIERA I PORT BO
I a l’entreacte recuperarem el tradicional cremat. N’hi haurà per a tothom.
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DILLUNS, 29 D’AGOST  
DURANT TOT EL DIA 
Camp de Futbol Municipal de Matadepera 
TORNEIG DE FUTBOL-7
Lligueta classificatòria per a Prebenjamí, benjamí, Alevi, infantil , cadet, juvenil i 
Sènior. Els partits tindran una durada d’una sola part de 20 minuts en totes les 
categories.
Organitza: C.F. Matadepera 
Més informació a les “Notes complementàries” i www.cfmatadepera.cat

DURANT TOT EL DIA 
Camp de Futbol Municipal de Matadepera 
TORNEIG DE FUTBOL 3X3 “ ESCOLETA”
Per jugadors nascuts el 2016, 2017 i 2018. Els partits es disputaran en equips 
de 3 jugadors en un perímetre inflable de 10X20.
Organitza: C.F. Matadepera 
Més informació a les “Notes complementàries “i www.cfmatadepera.cat
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DILLUNS, 29 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”
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DILLUNS, 29 D’AGOST  
12 DEL MIGDIA
Pavelló 1r d’octubre 
CONCERT PER A LA GENT GRAN 
“LA VEU DE LA COBLA” a càrrec de la Cobla Selvatana

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”
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DILLUNS, 29 D’AGOST  
5 DE LA TARDA
Plaça de l’Ajuntament 
XOCOLATADA. També hi haurà xocolata i melindros aptes per a celíacs
Amb la Col·laboració de Xarxa Matadepera.

2/4 DE 6 DE LA TARDA
Plaça de l’Ajuntament 
REPARTIMENT DE PREMIS del concurs de pintura infantil, del concurs de 
totxos i dels guanyadors dels trencaclosques per a grans i petits 

A continuació FESTA DE L’ESCUMA al Carrer Joan Paloma amb la participació 
del Cos de Bombers de Matadepera.



116

PR
O

G
R

AM
A 

D
’A

C
TE

S

DILLUNS, 29 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.

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



ALTRES ACTES
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DIMARTS, 30 D’AGOST 
DURANT TOT EL DIA 
Camp de Futbol Municipal de Matadepera 
TORNEIG DE FUTBOL-7
Lligueta classificatòria per a Prebenjamí, benjamí, Alevi, infantil , cadet, juvenil i Sènior. Els 
partits tindran una durada d’una sola part de 20 minuts en totes les categories.
Organitza: C.F. Matadepera 
Més informació a les “Notes complementàries” i 
www.cfmatadepera.cat

DURANT TOT EL DIA 
Camp de Futbol Municipal de Matadepera 
TORNEIG DE FUTBOL 3X3 “ ESCOLETA”
Per jugadors nascuts el 2016, 2017 i 2018. Els partits es disputaran en equips de 3 jugadors 
en un perímetre inflable de 10X20.
Organitza: C.F. Matadepera 
Més informació a les “Notes complementàries “ i 
www.cfmatadepera.cat

DIMECRES, 31 D AGOST
DURANT TOT EL DIA 
Camp de Futbol Municipal de Matadepera 
TORNEIG DE FUTBOL-7
Lligueta classificatòria per a Prebenjamí, benjamí, Alevi, infantil , cadet, juvenil i Sènior. Els 
partits tindran una durada d’una sola part de 20 minuts en totes les categories.
Organitza: C.F. Matadepera 
Més informació a les “Notes complementàries” i 
www.cfmatadepera.cat

ALTRES ACTES
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DIMECRES, 31 D AGOST
DURANT TOT EL DIA 
Camp de Futbol Municipal de Matadepera 
TORNEIG DE FUTBOL 3X3 “ ESCOLETA”
Per jugadors nascuts el 2016, 2017 i 2018. Els partits es disputaran en equips de 3 jugadors 
en un perímetre inflable de 10X20.
Organitza: C.F. Matadepera 
Més informació a les “Notes complementàries “ i 
www.cfmatadepera.cat

DIJOUS, 1 DE SETEMBRE  

7 DE LA TARDA
Sala d´Actes del Casal de Cultura 
AUDIOVISUAL : CAMÍ IGNASIÀ EN BTT  un viatge interior
A càrrec de Narcís Serrat
De mar a mar un càntic espiritual a la naturalesa tot pedalant amb solitud. Viatjant vols 
buscar l´altre jo, quan en realitat ets tu mateix.
Us hi esperem !!
Organitza: Club Btt Matadepera

DIJOUS, 8 DE SETEMBRE 
5 DE LA TARDA
Plaça del Casal de Cultura
JORNADES INTERNACIONALS FOLKLÒRIQUES DE CATALUNYA.
L’Associació per a la difusió del Folklore (ADIFOLK), organitza aquest festival en que 
hi participen grups folklòrics de diversos països que mostren les seves danses d’arrel 
folklòrica a diferents municipis de Catalunya. Matadepera s’adhereix a aquestes jornades.

DISSABTE, 10 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 Pol Pastor, i el Cor de l’Agrupació Musical de Cerdanyola del 
Vallès, dirigit per Manel Cubeles.



120

AL
TR

ES
 A

C
TE

S

DIMARTS, 13 DE SETEMBRE
7 DE LA TARDA 
Sala Frederic Mompou de l’Escola de Música  
EL DOCUMENTAL DEL MES.
EL SECRET DEL DOCTOR GRINBERG de Ida Cuéllar, 2020
Thriller trepidant sobre la desaparició de Jacobo Grinberg, especialista en l’estudi de la 
telepatia i considerat per a molts com l’Einstein de la consciència 
L’entrada és de franc. Cal fer reserva a Entrapolis.com 
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DIUMENGE, 18 DE SETEMBRE 
6 DE LA TARDA
ESCENARI SECRET 
Vols gaudir de l’espectacle SLIDERS DELS BRODAS BROS? LA COMPANYIA 
INTERNACIONAL DE HIP HOP,  DANSA URBANA 
Apunta’t a l’Escenari Secret. Treu la teva entrada a www.entrapolis.com  Aforament limitat 
Activitat gratuïta 

DIUMENGE, 25 DE SETEMBRE 
7 DE LA TARDA 
Sala d’Actes del Casal de Cultura 
TEATRE . Dins de la programació del segon cicle de la temporada estable d’arts escèniques 
i música 
LES TRACES DEL SILENCI DE LA CIA THERKAS TEATRE 
Una obra que hibrida teatre de la memòria i teatre documental a partir d’una investigació 
relacionada amb la riuada del 1962 i una de les seves conseqüències mes silenciades: el 
tràfic d’infants. Una historiadora i una arxivera protagonitzen aquesta història que busca 
compartir amb el públic una recerca real per a plantejar un debat de memòria i de reparació 
dels crims del franquisme, en un cas on les seves protagonistes encara son vives i encara 
esperen justícia.

Direcció: Alba Saura 
Intèrprets: Rosa Aguado i Ester Làzaro 
Venda d’entrades a : entrapolis.com
Preu : 5 €
En record a la riuada del 1962 que enguany fa 60 anys 



122

AL
TR

ES
 A

C
TE

S

DIMECRES, 28 DE SETEMBRE 
7 DE LA TARDA
Sala d’Actes del Casal de Cultura
Xerrada : LA RIUADA .
En record a la riuada del 1962 que enguany fa 60 anys 

DIVENDRES, 30 DE SETEMBRE
7 DE LA TARDA 
Sala Frederic Mompou de l’Escola de Música 
Plaça Sant Jordi S/N
EL CICLE GAUDÍ DE CINEMA CATALÀ 

ESCAPE ROOM d’Hèctor Claramunt
Quatre amics. Una habitació. Molts secrets. I una única via de sortida: la veritat. La comèdia 
més delirant de la temporada capgira els plans de dues parelles disposades a passar una 
gran nit a una escape  room. Si volen sortir d’aquest joc tan imprevisible com esbojarrat 
hauran de posar a prova la seva amistat. Els ha arribat l’hora de la veritat.

Venda d’entrades a : entrapolis.com
El preu general de l’entrada és de 4,5 €uros i 3 €uros amb descompte amb Carnet Jove, 
Carnet de la Biblioteca, Carnet de Família Nombrosa o monoparental o majors de 65 anys, 
Carnet de Soci de la Federació d’Ateneus de Catalunya o Targeta del Club Vanguardia.



NOTES 
COMPLEMENTÀRIES
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BASES DEL 
CAMPIONAT 
DE PETANCA 
DE FESTA 
MAJOR 2022

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

2.- Es jugarà per parelles (per tant cal inscriu-
re’s dues persones).

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

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

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

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

7.- L’organització es permet la potestat de 
canviar les bases si així ho creu necessari.
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CONCURS DE 
DIBUIX I PINTURA 
INFANTIL

1. El concurs es realitzarà el dilluns, dia 29 d’agost 
, a la Plaça del Casal de Cultura.

2. Començarà a les 10 del matí i es podran presen-
tar els treballs fins a 2/4 d’1 del migdia

Les inscripcions es faran el mateix dia, abans 
de començar el concurs

3. Categories:

• De 2 a 4 anys

• De 5 a 7 anys

• De 8 a 10 anys

• D’11 a 15 anys

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

5. El lliurament de premis i l’exhibició de les obres 
guanyadores es farà durant el mateix dilluns, dia 
29 d’agost  a 2/4 de 6 de la tarda a la plaça de 
l’Ajuntament
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Bases Concurs 
de Totxos 2022

1. El concurs, consta d’una única categoria en 
grup i enguany, girarà al voltant d’una temàti-
ca que us l’anunciarem el dia de la inscripció. 

2. Tots aquells que hi vulguin participar es 
podran inscriure al Casal de Cultura des 
del 27 fins el dia 30 de Juny de 10 a 11 i 
de 17 a 18 de la tarda, i durant tot el mes 
de Juliol, a la recepció del Casal. 

3. El preu de la inscripció serà de 5€ per grup. 
Cal portar els diners en efectiu. Les places 
estaran limitades a 30 grups.

4. El mateix dia de la inscripció es propor-
cionarà una bossa amb material per cada 
grup. Com a novetat, aquest any també 
es farà l’entrega d’un personatge incòg-
nit que caldrà afegir a la maqueta. 

5. L’entrega de la maqueta serà el dissabte 
27 d’agost a les 11h al Casal de Cultura. 
Com altres anys, es disposarà de 2 ho-
res per finalitzar la construcció.(Requisit 
indispensable). 

6. Cada obra ha de tenir un nom, títol o lema. 
A més, pot contenir, voluntàriament, un 
petit dossier explicatiu del procés. 

7. Es valoraran els aspectes originals, artístics 
i que tingui el màxim de totxos utilitzats. 

8. Si durant el procés, el grup es fa enrere, 
s’haurà de tornar el material al Casal de 
Cultura, per tal que el puguem tornar a uti-
litzar. (Requisit indispensable). 

9. El repartiment de premis serà el dilluns 
29 d’agost a 2/4 de 6 de la tarda a plaça 
de l’Ajuntament de Matadepera, després 
de la xocolatada. 

10. El jurat constarà de representants de l’Or-
ganització, de l’Ajuntament, el Col·lectiu 
d’Art de Matadepera, i els nostres col·la-
boradors: Domus Kits i Croquis. 

11. Les obres seran exposades durant els 
dies de Festa Major al Casal de Cultura 
i es podran recollir des del dia 1 al 6 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 modi-
ficar i adaptar aquestes normes en cas 
necessari, sempre que ho cregui oportú i 
justificat.

14. Podeu estar al corrent de les últimes no-
vetats i comunicacions a través del Insta-
gram @totxosmatadepera .
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TORNEIG 
D’HOQUEI HERBA 
DE FESTA MAJOR

La competició per a totes les categories tindrà 
lloc durant les següents dates:

• Divendres, 26 d’agost  entre les 10.00 i 
les 20:00 hores

• Dissabte, 27  d’agost entre les 10:00 i 
les 20:00 hores

• Diumenge, 28 d’agost  entre les 9:00 i 
14:00 i entre les 16:00 i les 2:00 hores 
per a disputar les finals

En funció del número d’equips inscrits aquests 
horaris es poden modificar i començar la com-
petició el dijous 25 d’agost.

La competició es regirà segons el reglament vi-
gent d’hoquei herba, podent-se variar la dura-
da dels partits en funció del nombre d’equips.

Els equips seran lliures de vestir la indumen-
tària que vulguin, però en cap cas la de cap 
club específic.

Les inscripcions tindran com a data límit el dia 
22 d’agost, i es faran a través de la següent 
adreça electrònica: info@m88h.com. Cal posar 
a l’assumpte Torneig Festa Major i en el mis-
satge indicar el nom de l’equip  la categoría on 
s’inscriu i el noms dels jugadors/es que formen 
l’equip. El preu d’inscripció de l’equip és de 50€

El torneig se celebrarà el camp municipal 
d’hoquei herba.

S’adreça a les següents categories :

• Benjamí (2012-2013)

• Aleví (2010-2011)

• Infantil (2008-2009)

• Cadet (2006-2007)

• Sènior (+2005)

Els equips poden ser mixtes amb un mínim de 
7 jugadors/es per equip i un màxim de 13.



129

N
O

TE
S 

CO
M

P
LE

M
EN

TÀ
R

IE
S

TORNEIG DE 
FUTBOL–7

Lloc: Camp Municipal de futbol de Matadepera

DATES i horaris : El campionat de Futbol 7 
es farà els dies 29,30 i 31 d’agost en horari de 
matí i/o tarda. En categoría sènior  la lligue-
ta  començarà en horari de tarda a partir de 
les 19h. Hi haurà una lligueta prèvia entre els 
equips participants el dilluns 29 i el dimarts 30 
i semifinals i finals el dimecres 31 d’agost. 

Durada partits: Tots els enfrontaments son 
a una part de 20 minuts excepte, semifinals 
i finals, que es disputen a dues parts de 15 
minuts.

Lliurament de trofeus:  El dimecres 31, a l´a-
cabament de cada final.

Enfrontaments: Es publicarà el quadre d’en-
frontaments i horaris definitius de partits el 
dissabte 27 d’agost a la página web del club: 

PREU: (inclou ; arbitratges, pòlissa de res-
ponsabilitat civil, pilotes, petos pels partits ,i 
trofeus pels equips millor qualificats). Import 
categoria PREBENJAMÍ,BENJAMÍ, ALEVÍ, 
INFANTIL, CADET i JUVENIL : 50€/equip. Im-
port categoria SÈNIOR: 100 €/equip

CATEGORIES:

• Sènior: 2003 i anteriors

• Juvenil : Jugadors nascuts el 2004,2005 
i 2006. Participen en la competició de 
Sèniors.

• Cadet-Infantil : Jugadors nascuts el 
2007,2008, 2009 i 2010

• Aleví- Benjamí:  Jugadors nascuts el 
2011,2012,2013 

• Prebenjamí: 2014 i 2015

Informació i  Inscripcions: A través del for-
mulari publicat a la página web del club: www.
cfmatadepera.cat
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TORNEIG DE 
FUTBOL 3X3 
“ESCOLETA”

HORARIS: Hi haurà una lligueta prèvia entre 
els equips participants el dilluns 29 i el dimarts 
30 i semifinals i finals el dimecres 31 d’agost. 

PREU: (inclou ; arbitratges, pòlissa de res-
ponsabilitat civil, pilotes, petos pels partits, i 
trofeus pels equips millor qualificats). Import: 
25€/equip

DATES i horaris : El campionat de Futbol 3x3 
es farà els dies 29,30 i 31 d’agost en horari de 
matí i/o tarda. 

Durada partits: Tots els enfrontaments son 
a una part de 15 minuts excepte, semifinals 
i finals, que es disputen a  dues parts  de 10 
minuts.

Lliurament de trofeus:  El dimecres 31, a l´a-
cabament de cada final.

Enfrontaments: Es publicarà el quadre d’en-
frontaments i horaris definitius de partits el 
dissabte 27 d’agost a la página web del club:

 

Informació i  Inscripcions: A través del 
formulari publicat a la página web del club: 
www.cfmatadepera.cat  

Lloc: Camp Municipal de futbol de Matadepera. 

Els partits el disputaran equips de 3 jugadors 
en un perimetre inflable de 10x20 mtrs. 

DATES: El campionat de Futbol 3X3 es farà 
els dies 29,30 i 31 d’agost.

CATEGORIES: Jugadors nascuts el 2016, 
2017 i 2018.
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BASES
DEL TORNEIG
DE GOLF
FESTA MAJOR 2022

Modalitat de joc: STABLEFORD INDIVIDUAL 
18 FORATS

Stableford Handicap

El jugador rep la totalitat del seu Handicap de 
joc corregit com en les proves Medal Play, ad-
judicant-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 alge-
braica 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  
golf@matadepera.cat 
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JORNADA DE 
PORTES OBERTES 
AL CAMP
DE GOLF

El proper dilluns 29 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 obten-
ció del corresponent Green Fee gratuït a les 
oficines del camp de Golf. 

Podran accedir dins del mateix horari, to-
tes aquelles persones que vulguin accedir al 
Camp de practiques, previ obtenció del cor-
responent Green Fee gratuït, a les oficines del 
camp de Golf.  

Els menors de 16 anys hauran de estar acom-
panyants en tot moment d’un adult que se’n 
faci responsable.

Recordem que si no passen per les oficines, 
se’ls demana el Green Fee i no el porten, se-
ran convidats a sortir de les instal·lacions, ja 
que si hi ha cap incident el camp no es farà 
responsable.
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BASES OPEN 
BTT INFANTIL 
JUVENIL 
(cursa infantil i juvenil de BTT)

El Club BTT Matadepera organitza una prova 
de bicicletes de muntanya amb diferents dis-
tàncies que en funció de l’edat dels partici-
pants, 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 tin-
guin als nens inscrits a l’OPEN. 

INSCRIPCIONS:  
BTT  Esport c/ Sant Joan, 79 Matadepera

INFORMACIÓ: 93.787.15.49 (Sr. Toni)








