ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PEDRITXES
c/ Pare Llaurador, núm. 56 L2
08224 Terrassa
Telf. 93 733 35 33 Fax 93 733 35 95
info@fabrafinques.com
www.lespedritxes.cat

ACTUACIONS ANY 2011

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 2011
1) Tastets de Sant Sebastià. 16 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 “La Formatgeria de Les Pedritxes”, i es pogueren degustar un ampli ventall de productes
elaborats bàsicament amb formatges de les més diferents varietats i procedències.
Com a novetat aquest any varem estrenar un nou stand, d’elaboració pròpia per part dels veïns i veïnes de la nostra
urbanització, i varem també disposar d’una decoració insuperable, també de fabricació pròpia. Tot plegat ens va
suposar un premi per part de l’entitat organitzadora, la Germandat de Sant Sebastià, a la qual li agraïm.

Podeu veure les fotografies de la jornada en aquest enllaç: Tastets 2011
Altres actes de Sant Sebastià: Grimpada del pi, ball del Tortell, xocolatada,...

2) Junta Directiva. 26 de gener.
Temes destacats:
-Tresoreria de l’Associació i subvencions pendents de cobrament.
-Actualització base de dades de socis.
-Convocatòria d’Assemblea General Ordinària pel dia 17 de març.
-Sol·licitada propera reunió amb l’Ajuntament per seguiment d’actuacions.
3) Reunió amb l’Alcaldessa i el Regidor d’Obres. 21 de febrer
-confirmació de l’inici de les obres per part de Fecsa-Endesa per renovar la xarxa elèctrica actual substituint els pals de
fusta per columnes de formigó i cable trenat. En determinats llocs es procedirà al soterrament de les línies.
-així mateix es confirma que Aigües de Matadepera ha iniciat la renovació dels comptadors d’aigua antics, el cost del
qual anirà a càrrec de cada veí.

-s’han fet requeriments personals a tots els veïns que tenien brutes les seves parcel·les/voreres i/o que l’arbrat
sobresortia per damunt de les línies elèctriques per tal que fessin les actuacions necessàries corresponents.
-destinació dels fons existents de 60.000 euros aportats en el seu dia pel promotor de la urbanització
equipaments:

per a

-netejar la zona verda municipal entre el carrer Coll de l’OS i el carrer de la Roureda, i instal·lació de bancs i
d’altre mobiliari urbà per poder ser aprofitat per tots els veïns com a espai lúdic. (des dels serveis municipals
es durà a terme un planell amb una possible ordenació d’aquest espai).
-acondicionament d’un local social per a l’Associació, els seus socis i els veïns de les Pedritxes, amb possible
ubicació al CDT.
-instal·lació d’una marquesina a la parada de l’autobús de la plaça del hockey.
-es compraran dues noves llums de Nadal, a banda de les que ja s’instal·len cada any a les dues entrades de
la urbanització.
-s’arreglarà el petit parterre que hi ha a la primera entrada de la urbanització, i la rotonda de la segona
entrada, amb flora autòctona de fàcil manteniment.
-s’arreglarà la plaça JJ Rubí, i es pintaran les parets d’un color més adient amb l’entorn.
4) Junta Directiva. 24 de febrer.
Preparació de la documentació per a l’Assemblea General

5) Assemblea General Ordinària. 17 de març.

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
Temes destacats:
-Tresoreria de l’Associació, Fons d’Inversió i Bons Generalitat de Catalunya.
-Local social.
-Contribució al CORO de l’església de Can Roure.
-Carnet de soci. Ofertes de serveis als socis via WEB.
Deixem a vostra disposició l’acta de l’Assemblea: Actes de les reunions del 2011
6) Reunió amb l’Alcaldessa. 21 de març.
-El COR de Can ROURE no es pot imputar al fons municipal de l’Associació.
-Propera instal·lació d’una càmera de vigilància a la 1ª entrada de la urbanització.
-Propera instal·lació d’una càmera de vigilància amb visió nocturna a la 2ª entrada de la urbanització i a la rotonda de
Can Candi.
ACTUACIONS A CÀRREC DEL FONS MUNICIPAL DE 60.000 EUROS PER A L’ASSOCIACIÓ:

-Proper inici de la neteja de la zona verda entre els carrers de Coll de l’Os i Roureda, i posterior instal·lació de mobiliari
urbà. Manteniment a càrrec de l’Ajuntament com a zona verda municipal.
-Local social, sempre que sigui d’utilització per a tots els veïns, no només els socis. Els no socis pagaran uns diners per
a la seva utilització, mentre que els socis el podran utilitzar gratuïtament.
-Marquesina del BUS a la plaça de l’hokey. Si el CDT accepta que aquesta estigui dins el seu terreny, per deixar lliure
la vorera, se li arreglarà la vorera i la tanca d’aquest costat de la plaça.
-Plaça JJ Rubí, pintar les actuals parets blaves per un color més a dient amb l’entorn i substituir la gespa malmesa per
escorça de pi torcejada.
-Parterre 1ª entrada de la urbanització: es plantarà romaní i flora autòctona.
-llums de Nadal: se’n posaran 3 mes a dins de la urbanització, a part del les 2 actuals, ubicades a cada entrada.
7) Reunió Junta Directiva. 31 de març.
-Disseny final del carnet de soci i captació d’empreses interessades en prestar serveis als socis amb avantatges i/o
descomptes. Actualització WEB amb el llistat d’empreses.
-Seguiment d’actuacions de les reunions amb l’Ajuntament.
-Preparar IV Trobada Familiar per a la primavera, entre maig i juny. Acordada data per 22 de Maig.
-Preparar Concerts de Tardor a l’octubre. Decidits dies 16 i 23.
8) Reunió Junta Directiva. 3 de maig.
-Preparar Mailing per la IV Trobada Familiar
-Decisió sobre el local social i sobre el COR de l’església de Can Roure.
-Comprovació de les actuacions compromeses per l’Ajuntament.
9) IV Trobada Familiar. 22 de Maig.
Aquest any ens hem aplegat al voltant de 60 persones en un dinar que va ser d’allò més engrescat. Es va cuinar la
fideuà entre tots i després de dinar es van fer classes de “salsa” als ritme dels nostres veïns d’arrels cubanes, la qual
cosa va allargar la gresca fins ben entrat el capvespre. US HI ESPEREM L’ANY VINENT A TOTS.

10) Reunió amb l’Ajuntament. 12 de setembre.
Al Casal de Cultura es tracta amb el regidor de Cultura el suport econòmic del consistori als Concerts de Tardor
d’aquest any.
11) Reunió de Junta Directiva. 19 de setembre.
Es decideixen els últims preparatius dels Concerts de Tardor, i es tracten qüestions i peticions presentades pels socis.
Preparació de la sortida a La PASTORA.
12) Reunió amb la Fedam. 27 de setembre.
-Es comenta que no hi ha hagut cap robatori darrerament en el municipi.
-Es proposa actuar davant l’Ajuntament per tal que controli els gossos abandonats i els que els amos deixen anar
deslligats i sols, perquè ja han ocasionat més d’un atac a vianants.
-S’informa que degut als aldarulls a les Farraques de la Festa major, l’Ajuntament ha decidit no autoritzar per a la
propera Festa major aquest espai.
-S’informa de l’obertura al trànsit del carrer Pere Aldavert, com a prova pilot, a petició de l’associació de comerciants.
La FEDAM, per unanimitat es posiciona en contra d’aquesta obertura al trànsit.
-A principis d’any l’empresa concessionària de la recollida d’escombreries estrenarà camions ecològics, sense soroll ni
pudors.
13) Reunió de Junta Directiva. 29 de setembre.
Preparació de la documentació (díptics i entrades) i ensobrament de les invitacions als Concerts de Tardor i a la sortida
a La Pastora.
14) Reunió de la colla dels Tastets. 30 de setembre.
Al restaurant Pa i Trago es celebra la reunió de la colla dels Tastets per decidir i encarregar tasques per a la preparació
dels tastets pels Concerts de Tardor.
15) Concerts de Tardor. 16. i 23 d’octubre.
Aquest any han actuat el grup Ocumé, que canten a Capella i vesteixen el seu espectacle amb una posada en escena
molt original. També ha actual l’escola de música del poble Frederic Monpou. Després de cada concerts hi ha hagut un
dels famosos “tastets” de Les Pedritxes.

Podeu veure les fotografies dels concerts en aquest enllaç: Tardors Musicals 2011.
16) Reunió FEDAM. 25 d’octubre.
-Es tracta el tema de la renovació dels comptadors d’aigua, abans de finals d’any. Es renovaran a Les Pedritxes els
comptadors que superin els 15 anys d’antiguitat. S’enviarà una carta per part d’aigües de Matadepera als afectats, que
son un total de 54. el cost és de 70 euros + IVA, i es pot fraccionar el pagament. A canvi es demana a l’empresa
subministradora que arregli les seves instal·lacions al poble que es troben en estat de deixadesa.
-Es demana si es pot obtenir la mateixa informació pel que fa a l’empresa subministradora d’electricitat, pel que fa a la
substitució dels pals de fusta per columnes de formigó, i al canvi de comptadors.
-S’informa que el proper dia 7 de novembre es farà jornada de portes obertes a l’Ajuntament per mostrar les obres de
reforma de l’edifici.
-S’informa que la nova rotonda següent a la de Can Candi es començarà a construir durant el primer trimestre de l’any
2012.
17) Reunió amb l’Alcaldessa. 26 d’octubre.
-zona verda municipal entre el carrer del Coll de l’Os i el carrer de la Roureda. Manteniment anual a càrrec de
l’Ajuntament, amb plans d’ocupació de la Generalitat. Entrada pel carrer de la Roureda. Es retiraran les deixalles que
han quedat al descobert després de la desbrossada. S’enviarà circular als veïns per tal de mantenir l’espai net.
-Quasi acabada la marquesina del BUS a la plaça de l’Hockey. També es farà la vorera del costat del CDT i
s’arrenglarà la tanca.
-Plaça JJ Rubí. Substitució de la gespa per escorça de pi trossejada.
-Llums de Nadal. A banda dels de les entrades se’n posaran 3 més a la cruïlla Avinguda de Les Pedritxes amb carrer
del Mas Sallés, a la plaça JJ Rubí, i a la cruïlla dels carrers de Castellsapera, Font de la Pola i Serra del Gall.
-Es posarà un cartell de fusta a cada entrada amb el rètol: benvinguts a Les Pedritxes www.lespedritxes.cat.
-Es comprovarà que les interferències de la TDT i de comandaments automàtics no siguin deguts a la utilització
d’inhibidors de freqüències.
-L’incompliment de la prohibició d’aparcar als carrers de la Serra del Gall i Castellsapera, s’intentarà solucionar pintant
més ratlla groga i posant multes.
-Per tal d’evitar nous atacs de gossos a vianants es vigilarà l’obligació de portar-los lligats, i es multarà si s’escau, i es
recolliran els que vagin sols.
18) Excursió a La Pastora. 20 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.
L'excursió és d'uns 8 Km. (anada i tornada) i és apte per a bicicletes i també per a cotxets de nens.

19) Reunió de la Junta Directiva. 29 de novembre.
Temes tractats:
-CARNET DE SOCI PER TAL DE PODER ASSISTIR GRATUÏTAMENT A TOTES LES ACTIVITATS
-CONCERTS DE TARDOR. Justificar subvencions UNNIM i Ajuntament. Buscar nous patrocinadors.
-ASSEMBLEA GENERAL. Preparar Ordre del dia, tancament pressupost 2011 i previsional 2012. Dossier resum
actuacions.
-Ubicació dels llums de Nadal nous.
20) Reunió FEDAM: 29 de novembre.

PLÀNOL DE SITUACIÓ

EL NOSTRE ENTORN

