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MÉS TEMES Per tal de commemorar el 25è aniversari del cicle de les Tardors Musicals a les Pedritxes, l’Associa-
ció de Veïns de Les Pedritxes, amb el suport de la Regidoria de Cultura, va organitzar el 4 i 18 d’oc-
tubre passats, dos concerts a l’església de Sant Joan de Can Roure. Enguany, el cicle estava dedicat 
a la veïna Sílvia López, qui va traspassar el novembre de 2019. Les actuacions van anar a càrrec de 
Cabaret Berlinpes i The Barbershop Metropolitan Union.

Reobre la farmàcia La Mola
A principis d’aquest 2020, va reobrir 
les portes la Farmàcia La Mola, al 
carrer de Sant Llorenç, 91, al costat 
de la plaça Sant Jordi. El farmacèu-
tic Xavi Palacio, qui n’ha assumit la 
gestió, explica que la seva voluntat 
és “oferir un servei de salut proper i 
de qualitat a la població”.
Especialitzada en teràpies naturals, 
homeopatia, flors de Bach, dermo-
farmàcia i cosmètica natural, ortopè-
dia menor i dental, aquesta farmàcia 
integrativa ofereix assessorament 
personalitzat en aquestes disciplines, 
així com en dietètica i nutrició. Tam-
bé realitza anàlisis ràpides de coles-
terol i sucre i ofereix servei a domicili 
via whatsapp. 

BREUS

A través d’un vídeo, les masove-
res de Can Pèlacs expliquen els 
secrets de les plantes que recullen 
al bosc. És part de l’Inventari que 
ha creat la Fundació Bosch i Car-
dellach, amb la col·laboració del 
Centre d’Estudis de Granollers. 
L’objectiu del projecte és identi-
ficar, mostrar i difondre tots els 
elements de patrimoni cultural 
immaterial de les comarques del 
Vallès per salvaguardar-lo, fer-ne 
recerca i sensibilitzar la població.
L’expedient de Can Pèlacs s’ha 
realitzat amb la supervisió de l’an-
tropòloga Marta Valdivieso Font. 
En la documentació es fa un re-

pàs de les característiques, els 
usos i les ubicacions de les herbes 
autòctones que tenen propietats 
curatives. A través de l’experiència 
d’Alba Escalona i Alba Beltran, 
també es fa recull de les tècniques 
per tractar les plantes.
Les Festes de Sant Sebastià són 
l’altre element de Matadepera 
present en l’Inventari. Es va in-
troduir l’any 2018. El projecte 
busca documentar les tradicions i 
expressions socials que “es trans-
meten de generació en generació 
i són recreades per les comunitats 
i grups infonent-los un sentiment 
d’identitat i continuïtat per con-

tribuir a promoure el respecte per 
la diversitat cultural i la creativitat 

humana”.

EL PROJECTE BUSCA DOCUMENTAR LES TRADICIONS O EXPRESSIONS SOCIALS DEL TERRITORI

Les herbes remeieres de Can Pèlacs, 
patrimoni immaterial del Vallès
Formaran part de l’Inventari creat per la Fundació Bosch i Cardellach i el Centre d’Estudis de Granollers.

Miquel Altisent i Domenjó 
Sch. P. (1898-1975), escolapi, 
musicòleg, pedagog i mestre de 
cant gregorià. Va néixer a Bala-
guer el 22/10/1898 i des d’infant 
el va atraure la música, rebent les 
primeres lliçons per part de l’or-
ganista de l’església.
Entrà al seminari de la Seu 
d’Urgell i ordenat sacerdot el 
26/5/1921 al convent dels Pares 
Franciscans de Balaguer. Conti-
nuà la seva formació musical als 
monestirs benedictins de Besalú 
i Solesmes -França-, referent del 
cant gregorià i amb Gregori M. 
Sunyol O.S.B, monjo de Mont-
serrat de qui fou deixeble i suc-
cessor com a director del Institut 
Pontifici de Música Sagrada de 

Milà.
L’any 1929 fou destinat als Esco-
lapis de Terrassa, desplegant una 
destacada activitat pedagògica i 
musical que el portà a dirigir la 
Schola Cantorum, de Terrassa, 
Sabadell i pràcticament totes les 
escoles del principat. 
Allà es relacionà amb el nota-
ri Francesc Badia, qui acabaria 
sent-ne president i amb el que 
va mantenir una gran amistat. El 
notari Badia va comentar-li que 
construiria una casa d’estiueig a 
Matadepera i destinaria una habi-
tació com a oratori, i el P. Altisent 
li va suggerir de fer una capella 
independent per donar servei al 
veïnat, donada la distància fins a 
l’església parroquial. La capella 

fou inaugurada solemnement el 
10/05/1936 per l’abat de Mont-
serrat, Antoni M. Marcet. Fran-
cesc Badia va morir tristament 
assassinat a l’inici de la guerra ci-
vil, però el P. Altisent mantingué 
sempre una estreta relació amb la 
família Badia i desplegà, al voltant 
de la capella, una gran activitat 
religiosa i de cohesió social entre 
el veïnat de Can Prat i de La Pla-
na, afavorint visites de destacades 
personalitats de l’Església i del 
cant gregorià.
El P. Altisent va morir a Barcelo-
na el 31/1/1975 i l’Ajuntament va 
acordar donar el seu nom a una 
placeta, inaugurada el 1985, molt 
a prop de la capella on ell tantes 
vegades havia celebrat l’eucaristia. 

Carrers amb noms vinculats a Matadepera 
Per Joan Rios i Masanell - Promotor cultural

Fotografia de la placa actual.   
©Lídia Marimon                                                                   Pare Miquel Altisent, il·lustrat per Josep Gutés, “Trapet”

L’Assemblea Nacional 
Catalana a Matadepe-
ra ha participat de cinc 

actuacions aquesta tardor. La 
primera, l’11 de setembre. A la 
Diada de Catalunya, va partici-
par de les protestes organitzades 
al parc dels Catalans de Terrassa 

en un acte amb les territorials de 
la mateixa ciutat, d’Ullastrell i 
Viladecavalls. A la concentració 
van participar més de 500 per-
sones amb les mesures de dis-
tanciament físic requerides pel 
PROCICAT.
L’organització també va convo-

car el 28 de setembre, en col·la-
boració amb l’Ajuntament de 
Matadepera, una protesta da-
vant el Consistori com a mostra 
de rebuig per la inhabilitació del 
President de Catalunya, Quim 
Torra. En una concentració on 
van participar més d’un cente-
nar de persones, la coordinado-
ra de l’ANC a Matadepera, Olga 
González, va llegir un manifest 
de protesta per exigir també 
l’alliberament dels presos i pre-
ses polítiques i dels exiliats.
Amb motiu de la commemo-
ració del Primer d’Octubre de 
2017, van penjar un mural amb 
la paraula “Llibertat” a la tanca 
del camp municipal de futbol, 
ubicat en una de les entrades al 
poble. És una pancarta similar a 
la que ja es va penjar al costat 
del Pavelló. Uns dies més tard, 
el 8 d’octubre, com a resposta 

a la visita oficial del rei Felip VI 
a Barcelona, es van concentrar 
a la plaça del Casal de Cultura 
per reclamar la independència 
i la República Catalana. A l’ac-
te, van cremar una fotografia 
del monarca. El 9 d’octubre, la 
delegació matadeperenca es va 
afegir a la cadena humana que 
es va organitzar des de l’estació 
de França fins a l’estàtua de Co-
lom.
Per últim, també van participar 
en la marxa que l’ANC va orga-
nitzar fins a la presó de Lledo-
ners, el 16 d’octubre, per recla-
mar la llibertat de Jordi Sánchez 
i Jordi Cuixart, empresonats tres 
anys enrere, així com de Dani 
Gallardo, un activista que fa 
un any que està entre reixes per 
protestar contra la sentència del 
Procés.

LA DELEGACIÓ LOCAL HA PARTICIPAT DE DIVERSES CONVOCATÒRIES ELS DARRERS MESOS

L’ANC es mobilitza actívament
La delegació local de l’ANC ha participat de tots els actes nacionals i n’ha organitzat alguns a nivell local.

L’Alba Escalona i l’Alba Bertran explicant els seus coneixements sobre les herbes autòctones.
   ©Arxiu

Vista interior de la Farmàcia La Mola.
   ©Cedida


