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URBANITZACIÓ DE LES PEDRITXES 

Les Pedritxes és una urbanització del municipi de Matadepera a l’alçada del Km. 6 de la carretera de Terrassa a                    
Talamanca. Es va iniciar a mitjans dels anys seixanta i va ser una de les primeres urbanitzacions de Catalunya. En                    
concret, pel que fa a Matadepera, va ser la primera urbanització fora del seu centre històric. 

Situada entre els 500 i els 600 metres d’altitud, orientada a l’est i protegida del nord per la barrera natural que                     
constitueix la serralada de les Pedritxes, aquesta urbanització es beneficia d’una climatologia temperada i d’un ampli                
horari solar. 

Els privilegis més grans de la nostra urbanització són la vista general sobre el massís de Sant Llorenç, coronat per la                     
Mola, l’espectacular franja de mar entre Barcelona i el Maresme que es pot veure des dels punts alts, i el fet d’estar                      
embolcallada pel parc natural de Sant Llorenç del Munt i la serra de l’Obac. 

Les terres on s'ubica la urbanització de Les Pedritxes han estat històricament propietat de la caseria de La Barata. La                    
casa pairal, situada entre el camí ral de Terrassa a Manresa, data del segle XII, quant s'erigí com a primera construcció                     
l'hostal, probablement sobre runes precedents. 

La primera construcció a la serra de les Pedritxes fou el mas de Can Farrés de Dalt, conegut també pel Casalot de Les                       
Pedritxes, que data de finals del segle XIV.  

Quan els murs de la primerenca masia van començar a defallir es va procedir a la construcció de Can Farrés de Baix.                      
Pels documents trobats a les esmentades finques sabem que la propietat de Can Farrés fou adquirida pel senyor de La                    
Barata als voltants de l'any 1627. 

Des d'aleshores la serralada de les Pedrtitxes ha estat una de les terres de la nobiliària família Barata, que comença a                     
convertir en urbanització el propietari Antoni Barata, a mitjans dels anys seixanta. 

El naixement de la urbanització de Les Pedritxes marca l'inici d'unes excel·lents relacions entre veïns des dels orígens                  
del nucli habitat. Les primeres cases, concebudes com a residències d'estiueig, es convertiren ben aviat en cases per                  
viure-hi tot l'any, a escassos minuts de Terrassa i Sabadell. 

Aquesta tradició de germanor, recuperada l'any 2001 per celebrar els 30 anys de l'Associació, s'ha convertit en un punt                   
de retrobament entre els veïns i un acte de referència per a les altres urbanitzacions de Matadepera, manifestant-se                  
actualment en diferents actes, com els concerts de tardor a Can Roure, les trobades familiars o les excursions a La                  
Pastora. 

 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PEDRITXES 

QUI SOM 

L'Associació de Propietaris de Les Pedritxes es va constituir l'any 1971 amb la finalitat d'agrupar tots els veïns de la                    
zona residencial i representar-los davant de les institucions municipals, per resoldre els problemes de manca de                
serveis. 
 
L'Associació va néixer amb clara vocació de servei als veïns, i a fi i efecte d'actuar com una única força a l'hora de                       
salvaguardar-ne els drets. 

A l’Assemblea General Ordinària del 25 de febrer de 2010 es va modificar el nom de l’Associació i va passar a                     
anomenar-se ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PEDRITXES, amb la intenció de poder incorporar també aquelles               
persones que, tot i residint a la urbanització, no siguin propietàries de cap casa ni parcel·la. 

A data d’avui a la urbanització hi ha al voltant d’unes 350 cases, de les quals unes 200 formen part de l’Associació, la                       
qual cosa suposa un nombre significatiu de representació. 

 

 

 



 

FINALITATS i ACTIVITATS 

Les finalitats de l'Associació són:  

-facilitar i promoure les relacions de veïnatge entre els seus membres. 
-la defensa dels drets i interessos comunitaris dels seus membres. 
-tot allò que afecti al benefici de les condicions materials i ambientals del seu àmbit territorial. 
  
Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents:  
 
-organitza concerts, trobades familiars, excursions i altres activitats d'oci i culturals. 
-intercedeix davant l'Ajuntament de Matadepera, així com davant d'altres organismes, empreses i institucions públiques              
o privades per tal de resoldre les queixes i els problemes dels seus membres, tant pel que fa a la prestacions de serveis                       
i subministraments bàsics, com pel que fa a qualsevol altre molèstia, deficiència o anomalia. 
-Col·labora amb l'Ajuntament de Matadepera, proposant i marcant prioritats respecte a la reparació de l'asfalt dels                
carrers, el mobiliari urbà, l'enllumenat i qualsevol altre necessitat en la infraestructura de la urbanització de Les                 
Pedritxes. 

 

ADEQUACIÓ I MILLORA DELS VIALS 
 

Mantenim un contacte directe amb l'Ajuntament de Matadepera per adequar els nostres vials:  
- Asfalt  
- Enllumenat  
- Rotonda  
- Jardineria  

SUPORT DAVANT EMPRESES SUMINISTRADORES 
 

Mantenim un contacte directe amb les empreses subministradores de telefonia, electricitat, gas i aigua 

 
ASSISTÈNCIA A LES REUNIONS FEDAM 

 
Mantenim una estreta col·laboració amb altres Associacions, a través de la Federació d’Associacions. 

CONCERTS DE TARDOR 
 

Els concerts de tardor, anomenats Tardors musicals de Les Pedritxes, es van iniciar ja fa un grapat d'anys, en concret                    
l’any 1995, i any rere any faciliten poder gaudir d'un espectacle musical de primera línia. Es celebren a l'església de                    
Can Roure i estan oberts a tots els veïns del municipi, però preferentment als joves, per despertar-los l'interès per la                    
música.  
L'objectiu és aplegar un bon nombre de persones, despertar l'interès per la música i facilitar la relació i la coneixença                    
entre tots els veïns, fomentant la relació cívica i la participació ciutadana. Al final de cada concert la colla dels Tastets                     
de Les Pedritxes ofereix una degustació dels seus plats més elaborats. Amb aquesta cloenda es facilita molt la relació                   
personal entre els assistents.  

TASTETS DE SANT SEBASTIÀ 
 

Al voltant de la festivitat de Sant Sebastià es celebra la festa major d'hivern, en commemoració d'un dels co-patrons de                    
la vila. Les activitats estan organitzades per la Germandat de Sant Sebastià, entitat que organitza les festes des de                   
l’any 1901. Des de l’any 1995 Les Pedritxes participa en aquests Tastets, millorant any rere any. Entre moltes activitats                   
les més destacada són totes aquelles que giren a l'entorn del pi que es planta al bell mig de la plaça de cal Baldiró per                         
a la famosa grimpada. L'arbre es va a tallar el cap de setmana anterior a la seva pujada. Es fa de vespre i el pi es baixa                           
des del llindar del parc fins al mig de la plaça, a les espatlles dels nombrosos voluntaris i a la llum de les torxes.                        
L'endemà, el tronc es pela (es deixa ben llis) i es planta (es posa dret al mig de la plaça). El cap de setmana següent,                         
es dansa el ball de l'arbre i es fa la grimpada, consistent a pujar al tronc del pi fins a tocar el pernil que hi penja al                           
capdamunt, emportant-se'l aquell qui ho fa amb menys temps. Altres actes arrelats a aquestes festes locals són: el                  
repartiment del tortell, els tastets o el show de Sant Sebastià. 

Cada any l'Associació de Veïns de Les Pedritxes participa en els Tastets, que consisteixen en una degustació dels                  
millors plats, preparats per veïns i veïnes de la nostra urbanització.  

 

 



EXCURSIÓ A LA PASTORA 
 

La intenció d'aquesta excursió és la de fomentar la interrelació amb tots els veïns de Les Pedritxes, tot anant a                    
esmorzar a La Pastora, a la Serra de l'Obac, on es pot gaudir d'un paratge tranquil i agradable per poder compartir un                      
matí tots plegats. L'esmorzar és a càrrec de l'Associació, i té lloc a les instal·lacions del restaurant de la Pastora.  
El punt de trobada és al carrer de l'Alba de la Barata, just on comença el camí de la Riba. 

TROBADA FAMILIAR 
 

Les Trobades Familiars de LES PEDRITXES pretenen fomentar les relacions entre totes les persones que resideixen a                 
la urbanització per tal de conèixer-nos tots millor i fomentar la participació en les activitats de l'Associació.  

L'acte consisteix en un dinar, elaborat pels propis assistents, a l’esplanada del davant de l'església de Can Roure, on                   
s'instal·len taules i cadires per a tothom, i algunes carpes per protegir del sol.  
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ACTUACIONS ANY 2013 

 
 

1) Junta Directiva. 8 de gener.  
 
Acords adoptats:  
-Ja s’ha cobrat al compte UNNIM la subvenció de l’Ajuntament dels Concerts de Tardor de 2012. 
-Els dipòsits a termini d’UNNIM, que s’havien de traspassar al Banc de Sabadell per tenir millors condicions, no ha estat                    
així, perquè finalment les condicions amb aquest banc eren mes restrictives que les que actualment tenim a UNNIM.                  
Per tant, els dipòsits a termini a UNNIM queden en la situació actual. 
-Reclamar el cobrament de la subvenció de la Generalitat dels Concerts de Tardor 2012, i de concretar l’actuació de                   
l’escola de música Frederic Mompou pels Concerts de Tardor 2013, dins les activitats del mil·lenari del municipi. 
-Girar les quotes de soci 2013, mitjançant el Banc de Sabadell. 
-La Sra. Sílvia Verdú serà l’encarregada d’actualitzar i mantenir al dia la BdD de socis, de tal manera que puguem                    
disposar en tot moment d’un llistat de socis al corrent de pagament i d’un altre dels que tenen rebuts pendents.  
-Als socis que no estiguin al corrent de pagament se’ls trametrà una carta indicant-los aquest fet, i sol·licitant-los si                   
desitgen seguir en qualitat de soci, afrontant la despesa pendent, o volen ser donats de baixa de l’entitat.  
-S’acorda que l’Assemblea General Ordinària serà el dia 5 de març de 2013.  
-en la dita Assemblea es farà entrega dels carnets de soci 2013, i també es podran recollir cada primer dimarts de mes                      
a la reunió de la Junta Directiva al CDT. 
-El Sr. Adell ha gestionat amb el CDT la possibilitat de cooperar en l’arranjament de la primera entrada de la                    
urbanització. Així doncs no poden fer cap aportació econòmica al respecte, però si que poden aportar els serveis del                   
club pel que fa a obres i manteniment. Per això el Sr. Adell es posarà en contacte amb l’Ajuntament per tal que ens                       
puguin facilitar a preu de cost el tipus de tanca de fusta que ja ve instal·lant arreu del municipi, per tal que el personal                        
del CDT la instal·li, a banda i banda de les voreres de la primera entrada, prèvia retirada dels xiprers morts i                     
desbrossada de la superfície de les voreres i anivellament, en la mesura del possible. S’estudiarà si després es poden                   
cobrir les voreres amb grava. Es plantejarà a l’Ajuntament si aquestes obres poden ser imputades al romanent de 2.366                   
euros que resten del fons en el seu dia facilitat pel Sr. Barata.  
-El Sr. Adell també ha gestionat l’oferta de serveis del CDT als socis de l’Associació de Veïns. En aquest sentit està a                      
l’espera que el CDT fixi les noves quotes de socis per a 2013 i, en funció de cada activitat, s’oferirà un percentatge de                       
descompte per a la utilització de les instal·lacions del club, presentant el carnet de soci de l’Associació de Veïns de les                     
Pedritxes. 
 
2) Reunió Fedam. 29 de gener 
 
-Neteja de la riera. Es proposaran brigades populars. 
-La nova rotonda a la carretera a l’alçada de Can Prat es començarà a construir properament. Cost, a càrrec de la                     
Diputació.  
-Neteja de parcel·les i reparació de voreres. Es tornarà a fer una fase, marcant prioritats d’actuació.  
 
3) Tastets de Sant Sebastià. 13 de gener. 
 
Al voltant de la festivitat de Sant Sebastià es celebra la festa major d’hivern, en commemoració d’un dels co-patrons de                    
la vila de Matadepera.  

 
Com cada any l’Associació de Veïns de Les Pedritxes ha participat en Els Tastets, que consisteixen en una degustació                   
dels millors plats, preparats per veïns i veïnes de la nostra urbanització.  
 
Aquest any les Pedritxes es va apuntar a ambientar els Tastets de Sant Sebastià en el mil·lenari del municipi, o millor 
dit, de la fundació del monestir a la Mola, que originà el nucli poblat de Matadepera.  
 
Per això l'stand de l'associació de veïns es convertí en un formós castell de l'antiguitat.  
 
Va haver tastets de plats típics d'èpoques passades, i va haver un concurs, el CONCURS DEL MIL·LENARI, consistent 
en que el participant que fos capaç de menjar-se un tastet de conill picant (per passar el fred) se li regalava un pot de 
melmelada casolana REIG, de producció artesanal.  
 
Val a dir que es va acabar el conill i les melmelades, amb la qual cosa va ser tot un èxit.  



 
 
 
Es poden veure les fotos de la jornada en aquest enllaç: Tastets 2013. 
 
 
Altres actes de Sant Sebastià: sopar del pi, baixada del pi i grimpada del pi. 

 
 
4) Junta Directiva.  5 de febrer. 
 
Acords adoptats: 
 
-El pagament de la subvenció de la Generalitat pels concerts de Tardor està tramitat, consta al Departament                 
d’Economia i Coneixement per a fer el pagament, però no hi ha data efectiva encara.  
-Pel que fa a l’Assemblea General Ordinària que es celebrarà el dia 5 de març de 2013, s’encarreguen les següents                    
funcions: 
 
-reservar sala CDT i preparació taula, pantalla, projector i cadires. Montse Clapés. 
-reservar sopar pica-pica per 20 persones, ampliable segons el quòrum. Montse Clapés. 
-còpies de carta de convocatòria. Alícia Mirabent. 
-preparació de power point explicatiu. Alícia Mirabent. 
-preparació balanç de tancament 2012 i previsional 2013. Mercé Bardolet. 
 
-S’acorda la reparació de la tanca de bruc de la plaça de l’hoquei que el vent a tirat al terra.  
 
-S’acorda l’arranjament de la primera entrada de la urbanització. El CDT aportarà la mà d’obra per dur a terme les                    
actuacions de millora. Es demanarà a l’Ajuntament si pot fer una aportació econòmica al respecte. Les actuacions a fer                   
seran les següents: a les dues voreres del carrer, des de la carretera fins a trobar ja el primer tram de vorera feta, es                        
procedirà a la retirada dels xiprers morts, desbrossar la superfície de les voreres i anivellar-les, per cobrir-les                 
posteriorment amb grava. A banda, al costat esquerra, entrant, des de la carretera i fins la primera casa, s’instal·larà                   
una tanca de fusta de les que l’Ajuntament ja ve instal·lant arreu del municipi. 
 
-S’ha acceptat l’oferta de serveis que el CDT ha fet als socis de l’Associació de Veïns, que en resum són els següents:                      
quota d’abonat de 25 euros/mes de dilluns a divendres no festius de 9 a 17 hores, 50% descompte a les noves altes de                       
soci, 25% en les tarifes d’entrada a pistes i pack de 10 tiquets per a fer ús de les instal·lacions. Aquests serveis es                       
podran gaudir presentant el carnet de soci de l’Associació de Veïns de les Pedritxes. 
 
S’acorda sol·licitar a l’Ajuntament una reunió per tractar dels temes pendents següents: 
 
-Tanca a la Riereta de l’Avinguda de Catalunya 21-23.  

http://pedritxes.matadeperaentitats.cat/files/11-222995-foto/2013-01-13_132900.jpg
http://pedritxes.matadeperaentitats.cat/files/11-223010-foto/img-20130123-wa0008.jpg
http://pedritxes.matadeperaentitats.cat/files/11-223002-foto/2013-01-13_173602.jpg
http://pedritxes.matadeperaentitats.cat/files/11-223004-foto/2013-01-13_174008.jpg
http://pedritxes.matadeperaentitats.cat/files/11-223005-foto/2013-01-13_175646.jpg
http://pedritxes.matadeperaentitats.cat/files/11-223007-foto/2013-01-13_181101.jpg
http://lespedritxes.cat/actes-socials/tastets-de-sant-sebastia-2013/
http://pedritxes.matadeperaentitats.cat/files/11-223015-foto/2013-01-12_200647.jpg
http://pedritxes.matadeperaentitats.cat/files/11-223016-foto/2013-01-12_200714.jpg
http://pedritxes.matadeperaentitats.cat/files/11-223020-foto/img-20130123-wa0010.jpg
http://pedritxes.matadeperaentitats.cat/files/11-223022-foto/img-20130123-wa0013.jpg
http://pedritxes.matadeperaentitats.cat/files/11-223017-foto/img-20130119-wa0004.jpg
http://pedritxes.matadeperaentitats.cat/files/11-223018-foto/img-20130119-wa0005.jpg


-Possibilitat dels veïns de desbrossar parcel·les i recollir llenya. Recollida de brossa del parc del Coll de l’Ós amb                   
excavadora i advertiment de la Policia.  
-Excavadora estacionada en vivenda. 
-Arreglar plaça JJ Rubí. Substrat restes vegetals triturats. 
-Voreres. Llistat de les d’urgent reparació. Eliminar rètol de la carretera. 
-Neteja de parcel·les. 
-Canvi dels pals d’electricitat.  
-Trenat del cablejat elèctric.  
-Arreglar primera entrada juntament amb CDT. Contribució Ajuntament?. Imputable fons Sr. Barata? -Manteniment del  
parc del Coll de l’Os.  
-Avisar Associació quan es facin actuacions a la urbanització. 
 
5) Reunió amb l’Ajuntament. 20 de febrer. 
 
Alcaldessa Mireia Solsona 
Regidor d’Obres Joan Figueras 
Cap de la Brigada d’Obres, Josep Lao 
Emili Torrente 
Gerard Mancebo 
Joan Carles Adell 
 

1) Es posarà una tanca a la riereta de l’avinguda de Catalunya número 23 i al davant. Ja se’n a han posat a tota                       
l’avinguda de Catalunya.  

2) Es repararan les tanques del carrer del Turó de la Carlina. 
3) Es pot recollir llenya i desbrossar parcel·les, sempre que siguin de titularitat pública, posant-ho prèviament en                

coneixement de l’Ajuntament. Pel que fa a les de titularitat privada, ja s’ha requerit als propietaris per a que                   
les mantinguin netes, i s’està estudiant que fer en el cas de no atendre el requeriment. Cas que es vulgui                    
desbrossar una d’aquestes parcel·les, o recollir-hi llenya, cal demanar autorització a l’Ajuntament            
expressament. 

4) A la plaça JJ Rubí, s’està estudiant la solució més viable per a la seva reparació. O bé posar triturat de                      
restes vegetals o travesses de tren, etc... en breu ho decidiran. 

5) El parc del Coll de l’Ós es procedirà a netejar a la primavera, quan hagi brotat la vegetació.  
6) S’està permanentment duent a terme una tasca de reparació de voreres malmeses. Se’ns demana un llistat                

de les que considerem més urgents per reparar. Es traurà el rètol de la carretera referent a l’última reparació                   
de voreres. Es va requerir a tots els propietaris per fer les voreres al seu càrrec i s’està estudiant que fer en el                       
cas de no atendre el requeriment.  

7) S’ha requerit a tots els propietaris de parcel·les per mantenir-les netes, i s’està estudiant que fer en el cas de                    
no atendre el requeriment. 

8) Els pals d’electricitat que hi ha davant del CDT son per substituir els pals podrits que hi ha al perímetre del                     
poble i carretera amunt cap a la Barata. La resta dins del municipi seran de formigó, i ja s’estan substituint. És                     
competència de la companyia, i ho està fent planificadament.  

9) S’està substituint el cablejat elèctric de 4 fils per cablejat trenat, però per poder-ho fer és necessari que hi                   
hagi pal de formigó, els de fusta no aguantarien la pressió, per això no s’està fent la substitució tota alhora. 

10) Pel que fa a la reparació de la primera entrada de la urbanització, es proposa per part l’Ajuntament fer el                    
següent: baixant a la dreta, des de l’última casa i fins a arribar al camp de hockey, posar tanca metàl·lica de                     
reixat amb xiprers, per evitar abocaments de deixalles com ara és habitual, donat que allà hi ha la claveguera                   
general de la urbanització i podria ser perillós. La resta de vorera fins a la carretera, i l’altre costat, posar                    
tanca de fusta com s’està fent a la resta del municipi, retirant els pals de formigó trencats, els xiprers morts i                     
arreglant la vegetació. Les voreres, anivellar-les i mantenir-les netes d’herbes. Es parlarà amb CDT fins on                
poden contribuir, i la resta ho assumirà l’Ajuntament i l’Associació. 

11) La rotonda nova de Can Prat es començarà a construir a la tardor, i pot durar uns 8-10 mesos. Ocasionarà                     
restriccions de trànsit i fins i tot talls de circulació. 

12) S’avisarà a l’empresa Transports Generals d’Olesa per tal que avisi als conductors de bus que han de fer la                   
parada a la marquesina de la plaça de l’Hockey i no a la vorera del costat del CDT, perquè molesten la                     
circulació de vehicles. 

13) Reserva d’una plaça d’aparcament al carrer de Mas Sallés. S’ha instal·lat el senyal vertical on la policia ha                  
considerat més adient i manca pintar el terra indicant aquesta reserva. Com que els veïns implicats no hi                  
estan d’acord, s’ha aturat l’actuació a l’espera d’una solució. 

14) S’avisarà a la policia per tal que sobre les 8 del matí, a la zona de l’entrada al camí de la Riba intenti                       
localitzar una furgoneta de l’empresa mundopan.es, que circula cada dia a gran velocitat repartint pa a                
domicili, per tal d’advertir-la de la situació de risc que provoca.  

15) S’instal·larà un mirall a la cantonada dels carrers Castell Sapera i Font de la Pola, per garantir la seguretat                   
dels vehicles que surten d’aquest últim carrer, i que no tenen visió suficient en les actuals condicions. 

16) L’Ajuntament es compromet a avisar a l’Associació cada vegada que es dugui a terme una actuació a la                   
urbanització, del tipus que sigui, per tal que puguem estar assabentats i informar als veïns implicats. 

 
6) Assemblea General Ordinària. 5 de març. 
  
ORDRE DEL DIA. Resum: 
 
-aprovació acta any 2012 



-recàrrecs/derrames per reparació de voreres, neteja de parcel·les i arranjament de la primera entrada de la                
urbanització. 
-explicació activitats any 2013 
-aprovació liquidació pressupost any 2012 i previsional any 2013 
-proposta activitats any 2013 
-carnets de soci. Oferta serveis 
BdD de socis, carnet de soci/prestacions. Entrega de carnets 2013. 
-demostració funcionament del WEB de l’Associació 
-import quota anual any 2013 
-Propostes, queixes i reivindicacions per presentar a l’Ajuntament. 
-precs i preguntes  
 
En relació al punt segon de l’ordre del dia, el dia 4 de març es va rebre a la seu de l’Associació el següent escrit:  
 
ESPERAMOS QUE EL CONTENIDO DEL PUNTO B) DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE SU CLUB DE ASOCIACIÓN                
VECINAL DE ESTA URBANIZACIÓN, SE TRATE TAN SOLO DE UNA OCURRENCIA PARTICULAR Y QUE              
OBEDEZCA A UN DERRAME CEREBRAL DE ALGUNO DE SUS COMPONENTES. EN CASO CONTRARIO, Y DE               
TRATARSE DE UNA INICIATIVA QUE CONLLEVE UN POSIBLE AUMENTO DE IMPUESTOS, (INVENTADO POR             
USTEDES), EN LOS TIEMPOS QUE CORREN ACTUALMENTE LES ACONSEJAMOS QUE SE INICIEN EN EL              
AHORRO, PUES QUIZÁS EN EL FUTURO TENGAN QUE DEDICARLO AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE              
LÁPIDAS. LOS MALOS HÁBITOS, HOY EN DÍA ESTÁN POR TODOS LOS RINCONES Y ESTA ASOCIACIÓN NO SE                 
ESCAPA, PUES TENEMOS INFORMACIÓN DEL USO DE CIERTOS MANJARES QUE SE UTILIZAN EN SUS              
JUERGAS CON CARGO A ESTA ASOCIACIÓN Y QUE AL FINAL, Y EN PARTE, SE DEDICAN A USO DE CIERTOS                   
PARTICULARES. 
 
!!!USTEDES SABRÁN LO QUE HACEN!!! 
 
Vist aquest escrit, el president de l’Associació, en nom de tota la Junta Directiva, va interposar la corresponent                  
denúncia davant dels Mossos d’esquadra el dia 5 de març, als efectes oportuns. 
 
Després de l’oportuna discussió dels assistents respecte a aquesta anòmala pràctica antidemocràtica d’alguna persona              
sòcia, o be resident a la urbanització, s’acorda el següent:  
 
-Fer tots els passos possibles per part de l’Associació i dels seus associats per esbrinar la persona autora o autores de                     
l’amenaça rebuda. 
-Recolzar l’Ajuntament en la tasca d’obligar a les persones propietàries a mantenir la seva parcel·la en perfecte estat de                   
neteja i a fer la corresponent vorera al seu càrrec.  
-Participar, juntament amb l’Ajuntament i el CD Terrassa Hockey, en l’arranjament de la primera entrada de la                 
urbanització, amb les característiques proposades per l’Ajuntament en la reunió del dia 20 de febrer.  
 
AL FINALITZAR L’ASSEMBLEA I PER TAL DE PROMOURE LES RELACIONS DE VEINATGE L’ASSOCIACIÓ VA              
CONVIDAR A UN SOPAR PICA-PICA A LES MATEIXES INSTAL·LACIONS DEL CDT 
 
Podeu veure la còpia de l’acta de l’Assemblea en aquest enllaç: Actes de les reunions del 2013. 
 
 
7) Junta Directiva. 9 d’abril. 
 
Acords adoptats: 
 

1) La direcció del CDT ha mostrat la seva conformitat en participar conjuntament amb l’Ajuntament i l’Associació                
en l’arranjament de la primera entrada de la urbanització. Properament ho sotmetrà a la seva Junta Directiva i                  
com que en data 20 de febrer en reunió a l’efecte l’Ajuntament ja va mostra el seu acord en aquest tema, en                      
Joan Carles Adell es posarà en contacte amb ambdós per tal de començar a executar l’actuació. 

2) Després de la reunió amb l’Ajuntament del dia 20 de febrer queden pendents els següents temes, els quals                  
es reiterarà la seva petició: 
-Arreglar plaça JJ Rubí. Substrat restes vegetals triturats. 
-Voreres. Eliminar rètol de la carretera. 
-Manteniment del parc del Coll de l’Os.  

3) S’ha detectat un abocament de runa no controlat a la cantonada del carrer del Coll de l’Ós amb l’Avinguda de                    
les Pedritxes. Es posarà en coneixement de l’Ajuntament per comprovar si hi ha atorgada alguna llicencia                
d’obres pels voltats i es pot esbrinar qui ha estat el causant i, si s’escau, sancionar-lo. 

4) S’acorda que l’Associació participarà en la tómbola del IV Torneig de Hockey Solidari a celebrar a l’ATHC el                  
dia 8 de juny d’enguany, amb dos vals per a sopar dues persones al restaurant Tapiñas. 

5) S’acorda fer una recopilació de documents antics de l’Associació, escanejar-los i oferir la seva consulta via                 
web. 

6) S’acorda sol·licitar permís a l’Ajuntament per instal·lar una senyera a cada entrada de la urbanització, tal i                 
com es va acordar a l’última Assemblea General. 

7) S’acorda sol·licitar permís a l’Ajuntament per poder fer a càrrec de l’Associació la vorera de la casa del carrer                    
del Mas Sallés, cantonada amb el carrer de la Serra del Gall, a la plaça de l’hockey, de propietari desconegut,                    
tal i com es va acordar a l’última Assemblea General.  

http://lespedritxes.cat/reunions/actes-reunions-2013/


 
8) Reunió FEDAM. 30 d’abril.  
 
-Alerta de robatoris a vehicles d’alta gama estacionats al carrer durant la nit. Els roben les llantes i els deixen sobre                     
pedres o tacs de fusta. 
-La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Matadepera han signat un conveni per a la revisió/reparació de tots els                   
ponts que travessen la riera, donat que en alguns s’hi han detectat esquerdes. 
-L’Ajuntament ha tancat l’any 2012 amb superàvit del voltant de 300.000 euros. Aquests diners té previst destinar-los,                 
entre d’altres conceptes a:  

-expropiació d’un terreny al final del Passeig de Matadepera (carrer sense sortida des del Mas Sot fins a la                   
font de les canyes) per en el futur poder connectar amb Terrassa.  
-netejar la riera en el tram central del poble 
-construir un mini camp de hockey a la zona esportiva 
-reparació de les vivendes del Mas Sot titularitat de l’Ajuntament. 
-voreres, enllumenat i clavegueram. 

-La FEDAM proposarà a l’Ajuntament:  
-que no es dugui a terme l’expropiació del terreny del Passeig de Matadepera perquè no és un tema que      
ara es consideri necessari. El cost de la seva urbanització (asfalt, clavegueram, voreres, enllumenat,...) ho               
desaconsella actualment, i a més, no es veu la necessitat o interès de connectar amb Terrassa per aquesta                  
via, millor seria pels laterals de la riera de les Arenes.  
-que s’urbanitzi l’espai existent entre el pavelló poliesportiu i l’escola de música per aparcament de vehicles,    
amb l’enjardinament corresponent, si s’escau.  

 
9) Junta Directiva. 7 de maig. 
 
Acords adoptats: 
 
1) S’expèn un xec de 100 euros per pagar la participació de l’Associació en la tómbola del IV Torneig de Hockey                     
Solidari a celebrar a l’ATHC el dia 8 de juny d’enguany, amb dos vals per a sopar dues persones al restaurant Tapiñas. 
 
2) La Sra.Mercé Bardolet comunica que s’ha posat en contacte l’Àngels Ferrer, e l’Ajuntament, la qual ha confirmat que                   
segons informació del servidor del WEB de l’associació, (DIBA), per problemes tècnics no es podrà entrar a la intranet                   
fins a mitjans de juny, per la qual cosa la dita web no es pot actualitzar en aquests moments. 
 
3) La Sra Sílvia Verdú presenta esborrany d’actualització de la BdD de socis, amb dades cartogràfiques, imatges de                  
google earth i altre informació per tal de poder localitzar totes les finques de la urbanització, i la seva relació amb                     
l’Associació. (qualitat de soci o no, al corrent o no de pagament, característiques de la finca, ...). 
 
4) La Sra. Sílvia López ha fet arribar a la Junta Directiva més documentació antiga escanejada, en concret, els estatuts                    
de l’associació dels anys noranta.  
 
10) Junta Directiva . 4 de juny. 
 
Acords adoptats: 
 
1) S’aprova el text referent a la masia de Can Farrés per trametre a l’Ajuntament per tal que sigui incorporat al llibre                      
d’aquarel·les d’indrets emblemàtics del municipi, que s’editarà amb motiu del Mil·lenari 
2) El servidor del WEB de l’associació, (DIBA), segueix sense funcionar, per la qual cosa la dita web no es pot                     
actualitzar en aquests moments. S’acorda reclamar infirmació a l’Ajuntament. 
3) Aquest mes es demanarà als socis que han demanat la baixa i als que han retornat el rebut de la quota d’aquest                       
any, si volen continuar vinculats amb l’associació o volen ser donats de baixa definitivament. 
4) S’ha tancat amb l’Ajuntament l’acord per dur a terme el dia 20 d’octubre, dins els concerts de tardor de LES                     
PEDRITXES, un concert-cantata del Mil·lenari amb la participació de les entitats culturals i musicals del municipi.  
5) Reiterar a l’Ajuntament els temes pendents: 
-arreglar la plaça de JJ Rubí. 
-netejar el parc del Coll de l’Os. 
-autorització per fer la vorera del carrer de la Serra del Gall cantonada amb el carrer del  Mas Sallés, a càrrec de l’                       
Associació, aprovat en Assembla General de 5-3-2013. 
-autorització per instal·lar una senyera (no estelada) a cada entrada de la urbanització, aprovat en Assembla General                 
de 5-3-2013. 
6) Accelerar els contactes amb el CDT i amb l’Ajuntament per tal de reurbanitzar la primera entrada de Les Pedritxes.  
 
11) Oferta CDT als socis de l’Associació de Veïns: 
 
Promoció especial Associació de Veïns de Les Pedritxes 
 
Quota ABONAT: 
 
Per només 25 euros al mes, sense pagar quota d’entrada, podeu fer ús de les instal·lacions de dilluns a divendres (no                     
festius) de 9.00h a 17.00h. 
 



Quota SOCI : 
 
Per a noves altes de socis, gaudireu d’un 50% de descompte de la quota de soci durant els 3 primers mesos i sense                       
pagar quota d’entrada. 
 
25% de Descompte en les tarifes d’entrada a pistes Descompte d’un 25% al comprar el pas per fer ús de les                     
instal·lacions. (les tarifes actuals són 10€/hora per tennis i pàdel, 7,80€ frontó, 9€ piscina i 8€ gimnàs). 
 
Pack de 10 tiquets per fer ús de les instal·lacions Comprant un pack de 10 tiquets d’1hora a 50€ per venir de dilluns                       
divendres (no festius) de 9 del mati a 17 hores. (Aquests tiquets tindran una caducitat de 3 mesos des de la data de                       
compra). 
C.D. Terrassa Hockey 
Ctra. Talamanca, km. 5,6 

08230 Matadepera 93 787 05 02 

cdterrassa@cdterrassa.cat 

www.cdterrassa.cat 

 
 
 
 
12) Reunió amb l’Ajuntament. 12 de juny.  
 
Alcaldessa Mireia Solsona 
Regidor d’Obres Joan Figueras 
Cap de la Brigada d’Obres, Josep Lao 
Regidor de Governació Crhistan Codony 
Cap de la Policia Local, Xavier Cabot 
Emili Torrente 
Sílvia López 
Montse Clapés 
 

1) A la plaça JJ Rubí, s’està estudiant la solució més viable per a la seva reparació des de ja fa temps. Es deia                       
de o bé posar triturat de restes vegetals o travesses de tren, etc.... és molt possible que qualsevol de les dues                     
solucions farà que quan plogui la terra baixi cap al carrer, com passava abans. Ara la gespa (en realitat és                    
herba silvestre) està arrelada i recuperada després dels atacs dels porcs senglars, i sembla que pot quedar                 
ferma. De moment es deixa una temporada així, i ja en tronarem a parlar.  

2) Al parc del Coll de l’Ós es procedirà a netejar el sota bosc, perquè la resta del parc està en bones condicions                      
de neteja donat que es va fer a fons l’any passat, i perquè actualment s’està fent neteja més a fons d’altres                     
zones del municipi que estaven mots endarrerides. D’altre banda, se’ns informa que des de la casa del carrer                  
del Coll de l’Ós número 3 s’estan llençant deixalles al parc, i fins i tot s’ha tallat un arbre que estava al seu                       
llindar i s’ha deixat caigut dins el parc. Se’ls cridarà l’atenció 

3) Pel que fa a la reparació de la primera entrada de la urbanització l’Ajuntament resta a l’espera que des de                    
l’Associació i el CDT es proposi data de reunió per acabar de tancar la forma i manera de dur-la a terme. 

4) S’autoritza a l’Associació a fer la vorera de la casa cantonera del carrer del Mas Sallés i de la Serra del Gall,                      
a la plaça de l’Hockey, que ha estat impossible requerir al propietari, perquè és a nom d’una autèntica                  
teranyina de societats. 

5) Igualment s’autoritza a l’Associació a instal·lar una senyera a cadascuna de les entrades de la urbanització.                 
Ambdues actuacions s’imputaran al sobrant del fons del conveni del Sr. Barata, en el que actualment hi                 
queden 2.366 euros, i del que superi aquesta quantitat se’n farà càrrec l’Associació, previa aprovació del                
pressupost que l’Ajuntament ens facilitarà. 

6)  S’ha d’arreglar la llum del rètol de benvinguda de l’entrada de la plaça de l’hockey. 
7) S’estudiarà, perquè és un tema competència de la Diputació, la manera de tancar les entrades des de la                  

carretera de Talamanca al final del carrer del Montcau, perquè s’està convertint en un abocador incontrolat. 
8) S’alerta de les festes que organitza el CDT i que causen molèsties als veïns, del fet que la policia local està                     

molt habitualment en les dependències del bar d’aquest club, i a l’últim incident al respecte en relació a la                   
negativa del policia de torn de parlar en català per atendre una queixa d’excés de soroll per la música d’una                    
d’aquestes festes. 

9) Es posa en coneixement de l’Associació que uns veïns del carrer de la Serra del Gall, amb motiu d’haver de                    
fer unes obres a casa seva que impossibilitaven entrar-hi els vehicles, s’han queixat del fet que es van pintar                   
les ratlles grogues prohibint aparcar, i de passada també del baden reductor de velocitat, proposant que                
s’instaurés un sentit únic de circulació en aquest carrer. 

10)  Es à lael davant del , on hi ha el dipòsit d’aigua, perquè quan plou la terra baixa.  
 

13) Reunió FEDAM 27 de juny. (en vermell novetats respecte de la reunió anterior) 
 
-Robatori amb força a una casa de Can Solà del Racó II. Detinguts 2 dels 3 assaltants, i identificat el tercer. Cap altre                       
robatori. Ha estat un fet puntual i sembla que molt ben estudiat i premeditat. 
-Inici de les obres de la rotonda de la carretera a l’alçada del trencall de Can Prat començaran a l’octubre. 
-La Diputació canviarà a partir d’octubre les bombetes dels fanals per unes de baix consum. 
-S’instal·larà al camp de futbol un petit bar, el manteniment del qual anirà a càrrec del propi club. 

mailto:cdterrassa@cdterrassa.cat
http://www.cdterrassa.cat/


-De la mateixa manera que s’estan soterrant les línies elèctriques de mitja tensió, es proposarà que es soterrin les de                    
molt alta tensió MAT, en col·laboració amb l’Ajuntament de Viladecavalls, que ja ho està fent.  
 
-La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Matadepera han signat un conveni per a la revisió/reparació de tots els                   
ponts que travessen la riera, donat que en alguns s’hi han detectat esquerdes. (Pendent iniciar) 
-l’Ajuntament ha tancat l’any 2012 amb superàvit del voltant de 500.000 euros. Aquests diners té previst destinar-los,                 
entre d’altres conceptes a: 

-expropiació d’un terreny al final del Passeig de Matadepera (carrer sense sortida des del Mas Sot fins a la                   
font de les canyes) per en el futur poder connectar amb Terrassa.  (va endavant)  
-netejar la riera en el tram central del poble. (es farà properament) 
-construir un mini camp de hockey a la zona esportiva. (de moment només el projecte) 
-reparació de les vivendes del Mas Sot titularitat de l’Ajuntament. (va endavant) 

 -voreres, enllumenat i clavegueram. (va endavant) 
 -ampliació de la deixalleria. 

-tanca més alta a l’escola Ralet-Ralet per evitar impacte pilotes golf 
. -construir una rampa a la biblioteca 

-nous columbaris al cementiri. 
 
 
La FEDAM proposarà a l’Ajuntament: 

-que no es dugui a terme l’expropiació del terreny del Passeig de Matadepera perquè no és un tema que      
ara es consideri necessari. El cost de la seva urbanització (asfalt, clavegueram, voreres, enllumenat,...) ho               
desaconsella actualment, i a més, no es veu la necessitat o interès de connectar amb Terrassa per aquesta                  
via, millor seria pels laterals de la riera de les Arenes. (l’Ajuntament considera que si que s’ha de dur a terme,                     
perquè a la llarga es necessitarà aquest terreny i llavors serà mes car.) 
 
-que s’urbanitzi l’espai existent entre el pavelló poliesportiu i l’escola de música per aparcament de vehicles,    
amb l’enjardinament corresponent, si s’escau.(L’ajuntament accedeix i ja s’han començat les obres) 

 
14) Junta Directiva. 2 de juliol.  
 
Assistència dels socis sr. Jordi Estrada i sra. Marisa Pérez, del carrer de Castellsapera núm., 14, dels veïns sr. Carles                    
Braqué i sra. Olga Borrell, del carrer de la Serra del Gall núm. 11, i de la sòcia Sra. Garcia, del carrer Serra del Gall 18,                          
per plantejar les molèsties que els ocasiona les ratlles grogues pintades davant del seu domicili, i perquè alguns veïns                   
truquen immediatament a la policia quan simplement es detenen al davant de casa seva, havent-los posat fins i tot                   
multes. 
 
S’acorda sol·licitar reunió amb Ajuntament per mirar de trobar solució conjunta a aquesta situació. 
 
 
15) Reunió amb Ajuntament 24 de juliol.  
 
-Alcaldessa Mireia Solsona  
-Regidor de Governació Christian Codony 
-Cap de la Policia Local, Xavier Cabot 

-Junta Directiva: 
*Emili Torrente 

*Sílvia López 
*Alícia Mirabent 
*Mercé Bardolet 

-socis i o veïns: 
*Jordi Estrada i Marisa Pérez. Carrer Castellsapera 14 

*Carlos Baqués i Olga Borrell. Carrer de la Serra del Gall 11 
*Manel Bosch i Mª Luisa Espinosa. Carrer Castellsapera 22 
*Joan Marqués. Carrer Castellsapera 32 

*Manuel Garcia, Siom Ubasart i Jordi Garcia Ubasart,. Carrer de la Serra del Gall 18 
*Anabel Diaz. Carrer de la Serra del Gall 20 

*Miquel Palos. Carrer de la Serra del Gall 9.  
 
Ordre del dia de la reunió:  

-queixa d’alguns socis i veïns respecte a les ratlles grogues pintades als carrers de la Serra del Gall i Castellsapera 



 

Comença la reunió amb l’exposició dels fets per part del president de l’Associació:  
 

A) Enquesta per a la millora dels serveis i la convivència. Any 2010.  
 

Resultats: 

 
-Es proposen, entre d’altres, les següents possibles actuacions: 

 
-millorar la senyalització viària 
 

 
 

ACTUACIONS/QUEIXES DESTACADES PELS VEÏNS I VEÏNES EN LES ENQUESTES 
 
No estacionar vehicles en llocs de visibilitat reduïda, sobretot en trams de corbes, ni tampoc en paral·lel en els dos                    

sentits de circulació, per tal d’evitar més accidents, perquè ja se’n han produït. 
 

Reduir la velocitat de circulació dels vehicles dins de la urbanització, als mateixos efectes i per les mateixes causes. 
 
 B) Reunió amb l’Ajuntament. 24 de novembre de 2010. 

 
Temes tractats  

 
-Posat en coneixement de l’Ajuntament les queixes manifestades pels veïns i veïnes en l’enquesta de millora dels                 
serveis i la convivència duta a terme aquest any 2010, per tal que s’hi posi solució: 

 
-les queixes principals són: mala recepció de la TDT, impossibilitat d’accés al WIFI municipal, mal 

aparcament de vehicles en zones de visibilitat reduïda, excés de velocitat, defectuosa senyalització viària, 
molèsties causades pels gossos, existència descontrolada de gats silvestres, abandonament de deixalles a la via    
pública, neteja de les parcel·les, reparació de voreres i eliminació de l’arbrat sobre les línies elèctriques. 

 
-es decideix pintar ratlles grogues a 4 punts del carrer Castellsapera, 2 punts del carrer de la Serra del Gall i                     

2 punts del carrer del Mas Sallés, al ser els llocs conflictius informats en l’enquesta.  
 

-també es decideix pintar senyalització horitzontal de separació de carrils, i de limitació de velocitat.  

 
C) Reunió amb l’Ajuntament. 26 d’octubre de 2011 

 
Temes tractats  

 

-L’incompliment de la prohibició d’aparcar als carrers de la Serra del Gall i Castellsapera, s’intentarà solucionar pintant                 
més ratlla groga. 

 
D) Reunió amb l’Ajuntament. 8 de febrer de 2012 
 

Assistents:  



 

Alcaldessa. Mireia Solsona 
Regidor d’Obres. Joan Figueras 

Tècnic. Josep Lao. 
President Associació. Emili Torrente 

Temes tractats 

 
-Pintar amb ratlles grogues discontínues els espais entre els guals a les zones que ja es va pintar l’última vegada, per                     

evitar que s’aparqui als guals. Pintar el sentit pujada del carrer Serra del Gall, perquè al haver pintat el sentit baixada                     
ara s’aparquen a l’altre costat. 
 

 
E) Junta Directiva. 11 de juny de 2012 

 
-Assisteixen a petició pròpia el soci senyor Jordi Garcia, (Serra del Gall 18), el veí senyor Miguel Palos (Serra del Gall                     
9) i els veïns J. Manuel Fernández i Anabel Diaz Miranda (Serra del Gall núm. 20).  

 
-Havien estat convocats també, a petició pròpia, sense que hagin assistit, els socis Pere Solé (Raval de Roca Bruna 3) i                     

Albert Puente (Mas sallés 60). 
 
-Es comença la sessió parlant del tema que preocupa als veïns, socis o no, residents al carrer de la Serra del Gall, en                       

relació a les ratlles grogues pintades per a prohibir aparcar vehicles. 
-Aquests veïns han presentat una instància a l’Ajuntament respecte a una queixa per les ratlles grogues, sol·licitant una                  
solució, perquè ara es troben que els vehicles circulen a massa velocitat, diuen ells que al no trobar els obstacles que                     

els suposaven els vehicles estacionats.  
 

-L’Associació ha estat citada per l’Ajuntament per parlar d’aquest tema el proper dia 20 de juny. 
 
-La Junta manifesta que, a petició d’un bon nombre de veïns que utilitzen el carrer de la Serra del Gall per anar a casa                        

seva, es va demanar a l’Ajuntament que es pintessin ratlles grogues per tal d’evitar l’estacionament de vehicles en les                   
corbes sense visibilitat d’aquest carrer, per tal d’evitar accidents. També s’informa que no només es va fer aquesta                  

actuació en aquest carrer, ja que en d’altres zones de la urbanització, i a petició dels veïns afectats, també es van pintar                      
ratlles grogues. Destaca la Junta que l’Associació ha de respondre a l’interès de la majoria dels socis, i no pas només                     
d’un petit sector, i principalment vetllant els interessos de les persones sòcies.  

 
-Posa de manifest la Junta que alguns dels vehicles estacionats en aquest carrer, i que van motivar sol·licitar l’actuació                   

de l’Ajuntament, eren precisament d’alguns del socis i/o veïns presents a la reunió, que es va pintar el sentit baixada del                     
carrer, i que llavors es varen estacionar al costat del sentit pujada, que es va pintar també el sentit pujada i llavors                      
s’estacionaven en els guals, fins que també es va acabar pintant els guals, eliminant així l’estacionament en aquest                  

carrer en les zones perilloses. 
 

-Davant d’aquesta situació la Junta demana propostes als socis/veïns dissidents amb la decisió de pintar ratlles                
grogues en el carrer de la Serra del Gall, per tractar el proper dia 20 de juny amb l’Ajuntament, i aquests manifesten el                       
següent: 

 
I)Posar bandes rugoses per evitar l’excés de velocitat. 



II)Deixar estacionar només en un sentit, i posar miralls per comprovar l’existència de 3)vehicles circulant en sentit                 

contrari.  
III)Establir un únic sentit de circulació. Reorganització del trànsit a la urbanització. 

IV)Prohibir l’estacionament quinzenalment a cada costat correlativament. 
 
V)Poder aparcar els cap de setmana. 

VI)Posar lector/avisador de velocitat. 
VII)Posar un radar. 

 
 
 

 
 

F) Reunió amb l’Ajuntament. 20 de juny de 2012 (Xavier Cabot, Cap Policia Local) (En negreta resposta de la                   
policia) 
 

CARRER SERRAR DEL GALL.  
1) Posar bandes rugoses per evitar l’excés de velocitat. NO, fan molt soroll al passar els cotxes i al frenar                   

abans, i a més, amb terra mullat rellisquen molt. (TOT I AIXÍ, DAVANT LA INSISTÈNCIA DELS VEÏNS                 
ES VA INSTAL·LAR UNA AL CARRER DE LA SERRA DEL GALL A L’AGOST, SENSE CONEIXEMENT               
DE L’ASSOCIACIÓ).  

2) Deixar estacionar només en un sentit, i posar miralls per comprovar l’existència de vehicles circulant en sentit                 
contrari. NO es recomana. 

3) Establir un únic sentit de circulació. Reorganització del trànsit a la urbanització. S’ESTUDIARÀ. 
4) Prohibir l’estacionament quinzenalment a cada costat correlativament. NO es recomana. 
5) Poder aparcar els cap de setmana. NO es recomana. 
6) Posar lector/avisador de velocitat. NO es recomana. 
7) Posar un radar.  NO és possible ni sostenible econòmicament.  
 
Es decideix que es contestarà als veïns dient que les mesures de prohibició d’aparcament son               

necessàries i útils, i que per alleugerir l’impacte del soroll de la velocitat dels vehicles es pintaran senyals                  
de prohibició de circular a més de 30 km./h, es posaran senyals de corba perillosa, i s’estudiarà fer una                   

reordenació del trànsit a tota la urbanització, per instaurar sentits únics de circulació. 
 
Es posaran avisos de la Policia en els vehicles mal aparcats de totes les zones pintades amb línea groga,                   

abans de començar a multar. 
 

La instància de queixa la va presentar el senyor Rafael Villagrasa, del carrer Serra del Gall 13, amb                  
signatura d’alguns veïns, alguns d’ells no socis.  
 

G)  Reunió amb l’Ajuntament. 12 de juny de 2013 
 

Alcaldessa Mireia Solsona 
Regidor d’Obres Joan Figueras 
Cap de la Brigada d’Obres, Josep Lao 

Regidor de Governació Crhistan Codony 
Cap de la Policia Local, Xavier Cabot 

Emili Torrente 
Sílvia López 
Montse Clapés 

Temes tractats  



Es posa en coneixement de l’Associació que uns veïns del carrer de la Serra del Gall, amb motiu d’haver de fer                     

unes obres a casa seva que impossibilitaven entrar-hi els vehicles, s’han queixat del fet que es van pintar les                   
ratlles grogues prohibint aparcar, i de passada també del baden reductor de velocitat, proposant que s’instaurés                

un sentit únic de circulació en aquest carrer. 
 
H) Junta directiva. 2 de juliol de 2013. 

 
Assistència dels socis sr. Jordi Estrada i sra. Marisa Pérez, del carrer de Castellsapera núm. 14, dels veïns sr. Carlos                    

Baqués i sra. Olga Borrell, del carrer de la Serra del Gall núm 11, i de la sòcia Sra. Siom Ubasart , del carrer Serra del                          
Gall 18, per plantejar les molèsties que els ocasiona les ratlles grogues pintades davant del seu domicili, i perquè                   
alguns veïns truquen immediatament a la policia quan simplement es detenen al davant de casa seva, havent-los posat                  

fins i tot multes. 
S’acorda sol·licitar reunió amb Ajuntament per mirar de trobar solució conjunta a aquesta situació. 

 
Arribats a aquest punt de la reunió, l’Associació de veïns pregunta:  
 

-A qui es denuncia mes, als cotxes del carrer de la Serra del Gall o del carrer Castellsapera? Es contesta que                     
indistintament. 

 
-La policia identifica a la persona que telefona per denunciar els mal aparcaments? 
 

-Cal saber qui és, si sempre és el mateix, si ell compleix amb la norma d’aparcar correctament a casa seva, si                     
és una actuació de perjudicar innecessàriament, si és per revenja d’haver pintat les ratlles grogues, si                

realment hi ha o no una situació de perill o és només un fet puntual per circumstàncies excepcionals...                  
etc... es contesta que no hi ha obligació legal d’identificació. 

 

 
Arribats a aquest punt de la reunió, l’Associació de veïns proposa: 

 
-esborrar determinats trossos de ratlla groga dels trams rectes dels carrers de la Serra del Gall i Castellsapera, per                   
poder-hi estacionar. 

 
-fer discontínua la ratlla contínua del carrer de la Serra del Gall, per poder permetre l’estacionament on no hi hagi ratlla                     

groga. 
 
-identificar a les persones que avisen a la policia per mal estacionament, per comprovar si és cert, o es tracta d’un abús                      

mal intencionat.  
 

-tolerància, com es fa a la resta de la urbanització, quan es tracta de concentració de vehicles per celebracions                   
ocasionals.  
 

-establir un sentit de circulació únic al carrer de la Serra del Gall. 
 

Després d’una intensa discussió, no sempre guardant les formes correctes d’educació per part d’alguns socis/veïns, i                
amb la intenció de solucionar el problema generat, s’acorda: 
 



-L’Ajuntament, sota criteris tècnics, decidirà esborrar determinats trossos de ratlla groga dels trams que consideri rectes                

i sense perillositat dels carrers de la Serra del Gall i Castellsapera. 
 

-s’esborrarà la ratlla contínua del carrer de la Serra del Gall. 
 
-es demanarà la identificació a les persones que avisen a la policia per mal estacionament, tot i que legalment no se’ls                     

hi pot exigir, però si que cal fer el servei que sol·liciten. 
 

-Tenir tolerància, com es fa a la resta de la urbanització, quan es tracta de concentració de vehicles per celebracions                    
ocasionals, i utilitzar el sentit comú per a resoldre aquests tipus de situacions conflictives.  
 

-No establir un sentit de circulació únic al carrer de la Serra del Gall perquè es traslladaria el problema de perillositat al                      
carrer del Pi Bonic, i per tant es solucionaria un problema amb la creació d’un altre.  

 
16) Reunió FEDAM. 3 d’octubre.  
 

1) Robatoris durant el mes de setembre: a una casa a Cavall Bernat, amb força i agressió, a una botiga de queviures                      
del poble, i a una oficina d’una constructora també al centre del poble. Arran d’això s’ha decidit que els controls policials                     

s’incrementaran, i es faran de manera separada entre els mossos d’esquadra i la policia local (fins ara es feien                   
conjuntament) per optimitzar recursos. També es demanarà al senyor Manel Prat, director general de la policia de                 
Catalunya i veí del poble, una reunió per tal que expliqui quina és la situació de la seguretat en el nostre municipi, i les                        

actuacions que hi ha programades. Es demana a les associacions de veïns i a tothom en general que davant de la                     
menor sospita respecte a algú o a alguna actuació estranya, es doni avís immediatament a la policia.  

 
2) A finals d’aquest mes d’octubre està previst l’inici de les obres de la rotonda de la carretera a l’alçada del trencall de                       
Can Prat. 

 
3) L’Agència Catalana de l’Aigua ha decidit no contribuir en el cost de la neteja de la riera en el tram central del poble, i                         

ho assumirà l’Ajuntament, iniciant l’actuació en breu. 
 
17) Concerts de Tardor. 20 i 27 d’octubre.  

 
Aquest any els concerts de tardor van ser dedicats al Mil·lenari de Matadepera. El dia 20 en col·laboració la nostra                    

associació i l’Ajuntament, hi ha haver la representació del concert-cantata anomenat OPERACIÓ MONESTIR, on grups               
de música i de teatre del poble va escenificar els seus orígens, amb el compte Borrell al capdavant, i al seva esposa                      
Ermessenda. Hi va haver una assistència rècord de prop de 400 persones, i va ser tot un èxit l’espectacle. Al final de                      

l’actuació, com sempre, la colla dels tastets de les Pedritxes va oferir un excel·lent refrigeri.  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El dia 27 va actuar el grup In Canto, que ens va obsequiar amb un concert de música barroca i renaixentista.  
 
 
 



 
 

 
 
 
Es poden veure les fotografies dels concerts en aquest enllaç: Tardors musicals 2013. 
 
 
 
 
18) Sortida a La Pastora. 10 de novembre.  
 
La intenció d'aquesta excursió és la de fomentar la interrelació amb tots els veïns de Les Pedritxes, tot anant a                    
esmorzar a La Pastora, a la Serra de l'Obac, on es pot gaudir d'un paratge tranquil i agradable per poder compartir un                      
matí tots plegats. L'esmorzar és a càrrec de l'Associació, i té lloc a les instal·lacions del restaurant de la Pastora. 
El punt de trobada és al carrer de l'Alba de la Barata, just on comença el camí de la Riba. 
 
Al voltant de 50 veïns i veïnes de la nostra urbanització hem pogut gaudir aquesta vegada de la bona companyia i                     
d’una bona estona durant el matí de diumenge. Animeu-vos, val la pena!!! 
 
 
 

http://lespedritxes.cat/actes-socials/tardors-musicals-2013-operacio-monestir/


 
 
Es poden veure les fotografies de la excursió en aquest enllaç: Excursió a La Pastora 2013. 
 
19) Reunió FEDAM. 28 de novembre. 
 
1) Robatoris durant el mes d’octubre/novembre: a la carnisseria Pauls-Planell 
2) Ja s’han iniciat les obres de la rotonda de la carretera a l’alçada del trencall de Can Prat. De moment s’estan fent                       
perforacions per comprovar la composició del subsòl, i la ubicació de canalitzacions de llum, aigua, clavegueres,...                
l’empresa adjudicatària és COPCISA, i les obres duraran uns mesos. Hi hauran talls de la carretera, que suposaran                  
haver de pujar pel passeig del pla. 
3) L’Ajuntament ja ha dut a terme la neteja de la riera en el tram central del poble. Durant 2014 es farà el tram fins a la                           
deixalleria.  
4) Es farà una pista poliesportiva entre el pavelló i l’escola de música, en substitució de la que hi ha al complex esportiu                       
de les piscines. En aquest lloc alliberat, juntament amb l’espai que ara ocupen els frontons, s’instal·laran pistes de                  
pàdel.  
5) s’urbanitzarà, amb un percentatge elevat via contribucions especials dels veïns, el carrer Rellinars, al costat de la                  
plaça Pep Ventura, actualment sense asfaltar i mancat de serveis. 
6) es construiran horts urbans a la zona de Can Roure.  
 
 
20) Reunió Junta3 de desembre.  
 
Es va acordar preparar la reunió de l’assemblea general per al mes de gener de 2014. 
Es va proposar que a l’ordre del dia de la dita assemblea constés expressament la ratificació de l’acord de l’assemblea                    
general anterior d’instal·lar una senyera a cada entrada d ela urbanització.  
Es va tancar acord entre l’associació, l’ajuntament i el CDT per començar a arreglar la primera entrada de la                   
urbanització a principis de l’any 2014. 
Es  va decidir canviar d’entitat financera,  del BBVA al Banc de Sabadell.  
 

http://lespedritxes.cat/actes-socials/excursio-a-la-pastora-2013/


 


