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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.  

 

 

 

 
JUNTA DIRECTIVA 

 
 

Emili Torrente Riqué 
President 

 
Sílvia López Garcia 

Vice presidenta 1ª 
 

Josep Duarte Olivé 
Vice-president 2º 

 
Alícia Mirabent Rodríguez 

Secretària 
 

Mercè Bardolet Cardús 
Tresorera 

 
Gerard Mancebo Pérez 

Vocal 
 

M. Rosa Mondéjar Ramos 
Vocal 

 
Santiago Ventalló Surrallés 

Vocal 
 

Montserrat Clapés Badrinas 
Vocal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONS ANY 2010 
 
1) Tastets de Sant Sebastià. 17 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 el tema fou “Les Pedritxes alla Italiana”, i es pogueren degustar un ampli ventall de productes típics                   
d’aquest país veí.  
A la web de l’Associació de veïns de Les Pedritxes podeu veure com havia transcorregut la jornada: Tastets 2010 
 
 
2) Assemblea General Ordinària 25 de febrer. 
 
-Temes destacats: Canvi de Junta Directiva: Podeu trobar l’acta de la reunió a la pàgina de les Actes de les reunions                     
2010. 
 
3) Reunió amb l’Alcaldessa. 17 de març. 
 
Per tal de tractar assumptes d’interès per a totes les persones que viuen a Les Pedritxes. 

 
Temes tractats i acords assolits: 

 
-Confirmada l’existència de 60.000 euros dipositats en el seu dia pel promotor de la urbanització a l’Ajuntament per a                   
equipaments a Les Pedritxes. S’utilitzaran per a les prioritats indicades pels veïns en l’enquesta. 
 
-Retirada dels rètols de la plaça de l’hoquei referents al Plan Zapatero. 

 
-Retirada del rètol d’Asfaltats Riba SA de la plaça de l’hoquei.  
 
-Reparació de pals d’electricitat. Es va facilitar llistat de desperfectes a l’Ajuntament. 
 
-Retirada dels plafons publicitaris del CDT a la carretera i a l’entrada de la urbanització a la plaça de l’hoquei.  
 
-Retirada de publicitat a pals d’electricitat i telèfon. 
 
-Festes nocturnes al CDT. (advertiment de vulneració d’Ordenança municipal). 
 
-Estat infraestructures al poble. Wifi. Casal i aparcament. Cap. Zona esportiva. Auditori. TDT.  
 
-Reparació de voreres/obligar a fer-les.  
 
-Gestió nevades. Lloguer maquinària llevaneu. Arbrat caigut sobre línies elèctriques. Netejar arbrat sobre via aèria i                
sotabosc per evitar incendis.  
(L’Ajuntament ha adquirit un tractor amb tallador, desbrossador, dispensador de potassa i pala netejadora i un                
camió-cistella). 
 
4) Sol·licitada subvenció a UNNIM i Ajuntament pels concerts de Tardor.  

http://lespedritxes.cat/actes-socials/tastets-de-sant-sebastia-2010/
http://lespedritxes.cat/reunions/actes-reunions-2010/
http://lespedritxes.cat/reunions/actes-reunions-2010/


 
Atorgat UNNIM: 2.000 euros 
Atorgat Ajuntament: 1.254 euros 
 
5) Enviat a l’Ajuntament llistat de desperfectes a la urbanització per reparar-los. 13 de maig. 
 
6) Reclamació avaria enllumenat públic a tot el carrer de Dalt. 3 de maig.  
 
7) Enquesta per a la millora dels serveis i la convivència. 

 
Resultats: 

 
.En general satisfacció dels serveis excepte TDT i WIFI. 
.Es proposen les següents possibles actuacions: 

-arreglar zona verda municipal entre carres Coll de l’Os i Roureda. (Forn Ibèric) 
-neteja de parcel·les 
-reparació/construcció de voreres 
-soterrar enllumenat 
-asfaltat dels carrers 
-incrementar enllumenat 
-millorar la senyalització viària 
-parada de l’autobús a la rotonda de la plaça de l’hoquei 
-arreglar la primera entrada de la urbanització 
-desembussar embornals 
-reparar bomba d’aigües fecals carrer Bell Camp 
-vorera i tanca CDT a la plaça de l’hoquei 
-llums de Nadal 

 
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. 
 
Portar els gossos lligats al passejar-los i evitar que s’escapin per evitar agressions, com ja s’han produït, amb lesions                   
importants. Evitar, en la mesura del possible, els lladrucs a hores intempestives. 
 
No dipositar deixalles voluminoses al carrer perquè el camió de les escombraries no les pot recollir, donat que s’han                   
de dipositar a la deixalleria o avisar a l’Ajuntament per tal que les vinguin a recollir. 
 
No llençar restes de jardineria ni tampoc de gespa segada a les parcel·les veïnes, per tal d’evitar acumulació                  
vegetal que augmenti el risc d’incendi. 
 
No llençar deixalles i brossa a zones deshabitades de la urbanització. S’ha detectat més d’un “abocador” i s’ha                  
comunicat a l’Ajuntament. 
 
Mantenir la neteja de les parce·les, a efectes d’evitar incendis. 
 
8) Reclamació a l’Ajuntament per mala recepció TDT. L’Ajuntament està fent gestions amb la Generalitat per tal                 
de procurar una millora de la recepció. 
 
9) Reclamació a l’Ajuntament respecte a abocadors no autoritzats als carrers Font de la Pola i Rocabruna. 
 
10) Denúncia a l’Ajuntament per la crema perillosa de rostolls. 
 
11) Reclamada substitució de la farola d’entrada a la Plaça de l’Hoquei a causa d’un accident de trànsit. 
 
12) Reclamada substitució del mirall a la cruïlla dels carrers Font de la Pola amb Castell Sapera, destrossat per  
la revetlla de Sant Joan. 
 
13) Denúncia a l’Ajuntament de l’abocament del contingut de pous morts al barranc de l’Avinguda de Les                 
Pedritxes, per part de l’empresa LITER. 
 
14) Denúncia a l’Ajuntament de l’atac d’un gos a una veïna al carrer de Dalt. Gestions per saber si estava                    
correctament vacunat. 
 
15) Reclamació a l’Ajuntament i a la companyia d’electricitat del creuament de cables al Raval de Roca Bruna                  
núm. 15. 
 
16) Concerts de tardor. Can Roure. Dies 17 i 24 d’octubre.  



 
-Actuació del grup PETIT COMITÈ, amb un repertori de música actual, i del grup local d’havaneres, ELS MARINERS                  
DE RIERA. 
Podeu trobar més informació sobre les dues jornades en aquest enllaç: Tardors musicals 2010. 
 
 
17) Actualització del WEB de l’Associació. Posada en funcionament de la nova adreça “lespedritxes.cat”. 
 
18) Excursió a esmorzar a la Pastora. 7 DE NOVEMBRE DE 2010. Podeu veure les fotos de l’excursió en aquest                    
enllaç: Excursió a La Pastora 2010. 
 
 
19) Reunió amb l’Alcaldessa. 24 de novembre. 
 
Per tal de tractar assumptes d’interès per a totes les persones que viuen a Les Pedritxes. 
 

Temes tractats i acords assolits: 
 
-Fecsa-Endesa ha començat a renovar la xarxa elèctrica posant cable trenat i substituint els pals d’electricitat per                 
columnes de formigó. L’ajuntament s’encarrega de retirar la runa i els pals de fusta vells. S’ha començat per la                   
urbanització de Cavall Bernat. 
 
-L’Ajuntament ja ha netejat totes les parcel·les de la seva propietat, i la franja de 25 metres de protecció del municipi, en                      
el parc natural. A les Pedritxes només hi ha mitja dotzena de parcel·les de titularitat municipal. 
 
-Respecte a les parcel·les de titularitat privada l’Ajuntament ha requerit individualment a la propietat per tal que les                  
netegi, i arregli o faci les corresponents voreres, cosa que en molts casos així ha estat. En relació als propietaris que no                      
han atès el requeriment s’estan estudiant les accions pertinents. 
 
-A Can Pobla es farà una “casa rural” amb 10 habitacions i restaurant. Competència de la Diputació de Barcelona. Els                    
vehicles de les persones allotjades podran accedir-hi. 
 
-La companyia de subministrament d’aigua canviarà els comptadors. S’ha de fer cada 10 anys, i actualment al poble la                   
mitjana d’edat dels comptadors ja és de 15 anys. Si el comptador d’aigua és propietat del titular de la finca, el canvi                      
anirà a càrrec d’ell, i si és de lloguer, anirà a càrrec de la companyia subministradora.  
 
-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. 
 
-Acordat amb l’Ajuntament, en base a les manifestacions fetes pels veïns i les veïnes en l’enquesta assenyalada                 
anteriorment, la destinació dels fons existents de 60.000 euros aportats en el seu dia pel promotor de la urbanització                   
per a equipaments. L’Ajuntament farà una valoració de les possibilitats d’execució i anirà informant sobre el saldo                 
romanent existent en cada moment d’aquests fons. 
 

La destinació inicialment acordada serà per: 
 

-arreglar la zona verda existent entre el carrer Coll de l’Os i el carrer de la Roureda, on hi ha un forn ibèric,                       
per tal que sigui una zona lúdica per als residents a la urbanització. 
-instal·lar una marquesina a la parada de l’autobús de la plaça de l’hockey. 
-desembussar els embornals obstruïts. 
-arreglar les voreres i la tanca de la plaça de l’hockey, al costat del CDT. 
-comprar llums de Nadal noves per a les dues entrades de la urbanització. 

 
-Estat de reparació del llistat de deficiències presentat a l’Ajuntament el 13 de maig, arrel de la reunió amb l’Alcaldessa                    
de 17 de març. La majoria de deficiències relatives a l’existència d’arbrat sobre les línies elèctriques estan                 
solucionades. Es van reiterar els punts referents a voreres, mala conservació d’asfalt i pals de telèfon i electricitat en                   
mal estat que encara resten pendents de reparació, alhora que es van detallar noves deficiències. 
 
-Situació del club de golf LA MOLA. Donada la mala situació econòmica d’aquest club, i tot i mancant encara 30 anys                     
per exhaurir la concessió, l’Ajuntament es planteja recuperar-la. Per això indemnitzarà al club amb 250.000 euros, dels                 
quals es descomptarà el cànon que aquest encara li deu per import de 50.000 euros. Amb aquest import el club haurà                     
de liquidar totes les deutes que tingui. El club passarà a ser una instal·lació municipal més per la resta de termini que                      
queda de concessió, sense descartar la possibilitat d’externalitzar la gestió. Es mantindrà també en funcionament el                
restaurant amb el mateix règim actual, pel qual l’empresa gestora abona un lloguer per les instal·lacions. 
 

http://lespedritxes.cat/actes-socials/tardors-musicals-2010/
http://lespedritxes.cat/actes-socials/excursio-a-la-pastora-2010/


-Informació sobre la urbanització de la zona del tercer camp de hockey del Club Deportiu Terrassa: Està aprovat al                   
POUM la reordenació d’aquest espai, que consisteix en l’edificació de cases a la zona del tercer camp de hockey, amb                    
cessió d’un nombre d’aquestes a l’Ajuntament, i establir dues rotondes, una a cada entrada de les Pedritxes, i la cessió                    
al CDT del terreny del davant de la seva entrada principal. La situació econòmica actual no permet iniciar ara aquest                    
projecte. De totes maneres correspon iniciar-lo al CDT, i per això haurà de trobar el corresponent finançament                 
mitjançant els corresponents inversors-promotors de les obres. 
 
-Informació sobre l’estat de les infraestructures al municipi: 
 
CÀMERES DE VIGILÀNCIA: Estant totes en funcionament i s’han perfeccionat perquè siguin operatives amb foscor.               
Instal·lades de noves a l’ascensor de la passera de Verge de Montserrat. Se’n instal·len de manera rotativa a llocs                   
concrets segons les necessitats, per exemple a la deixalleria, al pavelló,... 
WIFI: Manca donar cobertura jurídica al fet que una operadora gestioni el sistema, donat que des de l’àmbit públic no                    
es pot donar aquest servei gratuïtament quan hi ha l’àmbit privat que l’ofereix. Es licitarà la gestió de la instal·lació per                     
tal que se’n faci càrrec una empresa, que inclourà publicitat pròpia en el funcionament del sistema. Està feta                  
l’estructura, cablejat soterrat i antenes. Caldrà tenir un equip informàtic en condicions i instal·lar una antena receptora al                  
domicili. Aquest cablejat es farà servir també per a la reinstal·lació de les càmeres de vigilància i per a instal·lar altaveus                     
per avisar a la població en casos d’emergència. 
 
CASAL DE CULTURA: Plenament en funcionament. Queda per iniciar activitats les instal·lacions del bar. El primer                
concurs per a l’adjudicació va quedar desert. Motiu: no interessa la gestió perquè les normes jurídiques de les                  
concessions administratives son molt estrictes, (fixació de preus, productes, etc... a càrrec de l’administració), i queda                
poc marge de benefici i un termini de concessió llarg de 10 anys. Es plantejarà un segon concurs en el qual                     
l’Ajuntament es farà càrrec del cost econòmic de la barra del bar i altres infraestructures, i l’adjudicatari de la concessió                    
aportarà el mobiliari i el maquinari, amb possibilitat d’endur-s’ho a la finalització de la concessió, la qual serà per un                    
termini més reduït. Si aquest concurs queda també desert s’optarà per una empresa de “vending”, instal·lant màquines                 
expenedores de begudes i menjar, fins que algú opti per a la concessió de la gestió administrativa per a l’explotació del                     
bar del Casal. 
 
HOTEL: S’hi ha instal·lat el Punt Jove fins que a la nova zona esportiva no s’hi construeixi el Casal dels Joves. 
 
APARCAMET SOTERRAT: En funcionament automatitzat, i gestionat per la pròpia empresa concessionària de la zona               
blava. És absolutament deficitari. 
 
CAP: Plenament en funcionament. 
 
TDT: La recepció és defectuosa a bona part del municipi. L’Ajuntament no té competències per poder solucionar-ho.                 
Cal reorientar l’antena particular a algun dels repetidors instal·lats al municipi. L’empresa autoritzada al municipi per a                 
aquesta temàtica és Instal·lacions Porcar SL, al carrer de Sant Quirze núm., 4. 
 
AUDITORI I ESCOLA DE MÚSICA: Iniciades les obres de la 1ª fase, que corresponen a l’escola de música. Està                   
aprovada la subvenció també de la 2ª fase, i quan aquesta s’hagi atorgat es farà la licitació de la part corresponent a                      
l’auditori. 
 
ZONA ESPORTIVA NOVA: Pràcticament acabat el nou camp de futbol. Seguiment de les obres fins a la reordenació                  
total d’aquesta zona. 
 
20) Reunió Consell Municipal de Cultura. 20 de desembre. 
 
-La Generalitat, mitjançant el Decret 40/2010, ha establert el Pla d’equipaments culturals de Catalunya, (PecCAT), per                
als anys 2010-2020. 
-Aquest pla està inspirat en les necessitats objectives dels municipis, en l’àmbit cultural, en les possibilitats                
econòmiques d’afrontar-les i sobretot en la possibilitat de manteniment i funcionament de les infraestructures. 
-El PecCat estableix les infraestructures culturals necessàries pels municipis en funció de la seva població, i ofereix                 
subvenció als municipis que desenvolupin el seu propi Pla local d’equipaments culturals (PLEC), amb un cofinançament                
del 50%. 
-Per a municipis amb una població inferior a 20.000 habitants, com és Matadepera, el PecCat estableix, com a mínim,                   
la següent infraestructura: 

-equipament escènic i musical.  
-centre cultural polivalent. 
-biblioteca. 

-Matadepera, en execució del PecCat, ha establert el seu propi Pla local d’equipaments culturals (PLEC) per als anys                  
2010-2020, i en base a aquest s’ha determinat el Mapa previsional d’equipaments culturals del municipi, el contingut del                  
qual és el següent: 

-equipament escènic i musical: consistirà en el teatre-auditori i escola de música actualment en construcció. 
-centre cultural polivalent: es composa del Casal de Cultura i el pavelló d’esports. 
-biblioteca: l’actual no compleix amb els requisits actuals previstos al PecCat, per la qual cosa durant els anys                  
2012 a 2015 s’adequarà mitjançant la construcció d’una nova infraestructura, la qual cosa comportarà              
disposar de més espai per al Casal de Cultura. 
-infraestructura complementària: -Hotel de la plaça Baldiró, destinat a Joventut. 

                                                                    -Casa Aldavert, C/ St. Joan,  catalogada com a equipament cultural. 



                                                                    -Arxiu municipal. 
 
21) Reunions FEDAM. Federació d’Associacions de Veïns de Matadepera. 
 
ACTA 2 DE JUNY: 
-Segons dades de la policia municipal, des del mes de gener fins a la data no hi ha hagut cap robatori al municipi. 
-Fecsa-Endesa renovarà part de la xarxa elèctrica actual per noves columnes de formigó i cable trenat. L’Ajuntament                 
assumirà la recollida de runa i la retirada dels pals vells de fusta. 
-l’Ajuntament renovarà part de les càmeres de visió artificial instal·lades al municipi per unes altres amb sistema wifi                  
amb molta més resolució i nitidesa. 
-Començaran al mes de juliol les obres del Teatre-Auditori i l’escola de música, amb dues fases. Primer l’escola i                   
després la resta. 
ACTA 29 DE JUNY: 
-Segons dades de la policia municipal, durant el mes de juny no hi ha hagut cap robatori al municipi. 
-Es col·locaran dues noves càmeres de seguretat a la rotonda de Can Candi i a la del golf. 
-El pàrquing municipal disposa només de tres vehicles a pupil·latge i té una casi nul·la rotació d’aparcament. 
 
ACTA 28 DE SETEMBRE: 
-Segons dades de la policia municipal s’han produït robatoris als comerços següents: Cal Macià, carnisseria Jové i                 
fruiteria Gutés. 
-L’Ajuntament ha netejat totes les parcel·les de la seva propietat, així com la franja de 25 metres de protecció del                    
municipi amb el parc natural. 
-S’ha demanat a la Diputació que extremi les mesures de neteja dins el parc natural. 
-Es preveu fer una casa de turisme rural a Can Pobla. 
-S’ha instal·lat una nova càmera d’alta resolució a l’ascensor de la passera de Verge de Montserrat, per evitar els actes                    
d’incivisme. 
-Es retiraran  les travesses contaminades de quitrà  que hi ha a la zona de jocs infantils de la plaça del Pla. 
-Es renovaran els comptadors d’aigua. 
-Es planteja la problemàtica de la concentració de jovent amb vehicles motoritzats durant les nits a la plaça del Pla de                     
Sant Llorenç, demanant la instal·lació d’una càmera de seguretat. 
-Es demana a l’Ajuntament l’acabament de l’acondicionament del local de la FEDAM amb calefacció i aire condicionat. 
-Es demana a l’Ajuntament l’obertura del lateral de la riera de les arenes fins a la sortida de l’antiga caserna de la                      
guàrdia civil. 
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