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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.

Aquest any 2012 es va substituir la Trobada anual per una visita guiada a la Sagrada Família. La diada consistia en
anar plegats en un bus llogat per l’Associació fins a la basílica, allà duss guies ens esperaven per ensenyar-nos i
explicar-nos totes les curiositats i històries referents a aquest símbol català. A la tornada, també en bus especial, ens
esperava un dinar a les instal·lacions del CDT, per tal de fer pinya entre tots els veïns. Tot això costava només 14 euros
per persona. Doncs be, la jornada es va haver de suspendre perquè no va tenir acollida, donat que una setmana abans
de la data només hi constaven inscrits a l’activitat els membres de la Junta Directiva i les seves famílies. La Junta
considerà que, per només gaudir-ne els propis membres no calia gastar recursos econòmics de l’Associació, i es decidí
suspendre l’activitat. És cert que, durant la setmana just anterior a aquesta suspensió, molta gent si va voler apuntar,
però ja havia estat tot anul·lat. Per això us demanem que, si esteu interessats en les activitats que es programen, us hi
apunteu al més aviat possible perquè es necessita temps per poder-ho organitzar tot correctament.

JUNTA DIRECTIVA

Emili Torrente Riqué
President

Sílvia López Garcia
Vice presidenta

Alícia Mirabent Rodríguez
Secretària

Mercè Bardolet Cardús
Tresorera

Gerard Mancebo Pérez
Vocal

Montserrat Clapés Badrinas
Vocal

Sílvia Verdú Diaz
Vocal

Joan Carles Adell
Soci col·laborador



ACTUACIONS ANY 2012

1) Queixa a l’Ajuntament: 10 i 11 de gener.

-Pels sorolls que les festes del restaurant del CDT ocasionen als veïns, i per les continues tallades de llum a la zona del
carrer de Dalt i del Raval de Rocabruna.

2) Inauguració de cartells de benvinguda i de la marquesina del bus. 13 de gener.

-cartells informatius a  les dues entrades de la urbanització, amb informació gràfica i del web de l’Associació.



-marquesina del bus a la plaça del hockey

3) Tastets de Sant Sebastià. 15 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 a la catalana”, i es pogueren degustar un ampli ventall de productes de moltes
de les comarques catalanes.



Podeu veure les fotografies de la jornada en aquest enllaç: Tastets 2012.

Altres actes de Sant Sebastià: Grimpada del pi.

4) Junta Directiva. 31 de gener.

Temes destacats:

http://lespedritxes.cat/actes-socials/tastets-de-sant-sebastia-2012/


-Tresoreria de l’Associació i subvencions pendents de cobrament.
-Actualització base de dades de socis.
-Convocatòria d’Assemblea General Ordinària pel dia 6 de març 2012.
-Renovació de la Junta Directiva
-Repartiment dels carnets de soci.
-Nous patrocinadors pels concerts de tardor.
-Sol·licitada propera reunió amb l’Ajuntament per seguiment d’actuacions.
-Contractació de pòlissa de responsabilitat civil de l’Associació.

5) Gestió de la nevada. 2 de febrer.

-Lloguer d’una excavadora per part de l’Associació de Veïns per netejar tots els carrers de la urbanització, donat que els
serveis municipals no donen a l’abast, i perquè a la darrera nevada varem tenir greus problemes de mobilitat.

-Un equip de veïns es va encarregar de conduir la màquina llevaneu i el 4x4 amb remolc per anar tirant sal per evitar el
gel.

-AGRAIMENT ESPECIAL A TOTHOM QUE HI VA PARTICIPAR.

6) Reunió amb l’Ajuntament. 8 de febrer

Assistents:

Alcaldessa. Mireia Solsona
Regidor d’Obres. Joan Figueras
Tècnic. Josep Lao.
President Associació. Emili Torrente

Assumptes tractats:

1) Recollida d’abocaments dels veïns al parc del Coll de l’Òs.

2) 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’aparquin 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.

3) Queda al fons de les Pedritxes donat en el seu dia pel promotor sr. Barata, 2.366 euros. Imputat desbrossament,
neteja i condicionament del Torrent del Coll de l’Os com a espai lúdic per als veïns, instal·lació de la marquesina del
BUS i cartells de benvinguda a les dues entrades de la urbanització.



4) Casa cantonera Serra del Gall – Mas Sallés, requerir-la per a que faci la vorera, d’aquesta manera quedaria l’entrada
per la plaça de l’hockey completament arreglada. (sembla que és titular un banc).

5) Pressupost de 80.000 euros de l’Ajuntament any 2012 per fer voreres municipals a les Pedritxes.

6) Plaça JJ Rubí pendent de remodelar però prevista.

7) TDT. Perdua de senyal sovint.

8)  CDT. Molèsties que causen als veïns propers les festes que organitza.

9) Avaries elèctriques al carrer de Dalt i al Raval de Rocabruna. Ho revisen perquè es deu tractar d’un diferencial i
requereixen a l’empresa subministradora que ho comprovi i ho arregli.

10) Es posarà un senyal de prohibit aparcar a la barrera d’entrada al parc del Coll de l’Ós al carrer de la Roureda, i es
pintarà el terra amb ratlla groga.

11) Retirada de la grua dins la casa en construcció però abandonada del carrer de l’Alaba de la Barata, pel perill que
suposa la seva caiguda.

12) Identificació i guardar llums de Nadal propietat de l’Associació.

13) Gestió de les nevades. Lloguer de màquines per part de l’Associació. Col·laboració en properes situacions de risc i
perill.

7) Junta Directiva. 16 de febrer.

-Preparació dels sobres per la convocatòria de l’Assemblea General, i assignació de rutes a cada membre de la Junta
Directiva per al seu repartiment.

-Concreció del carnet de soci 2012, verificació dels socis al corrent de pagament i preparació de la tramesa per correu.

8) Reunió FEDAM. 28 de febrer.

-Respecte a la renovació de l’enllumenat elèctric amb el sistema bombetes LED s’ha alertat en articles apareguts a la
premsa que és perjudicial tant per a les persones com per als animals. A banda es tracta d’una inversió molt cara i
suposaria vincular-se amb una empresa explotadora per molt anys per poder-la amortitzar. L’Ajuntament ha deixat
aparcat el projecte.

-L’Ajuntament està esperant una auditoria ambiental de la Diputació que preveu substituir 1.200 punts de llum canviant
les bombetes de mercuri per unes notes de sodi de menys consem a més ecològiques. El cost seria al voltant de
280.000 euros, que podrien ser amortitzats en 4 anys amb d’estalvi a la factura d’electricitat.

-S’han estrenat dos nous vehicles de net~ja dels carrers per part de l’empreqa concessionària Juan & Juan.

-Properament s’estrenaran 2 nous camions de recollida d’escombreries completament hermètics per evitar pudors.

-A principis d’estiu es començarà la construcció de la rotonda a la carretera a l’alçada de Can Prat.

-Segons informe de la policia municipal des de principis d’any no hi ha hagut cap robatori al municipi.

-El municipi disposa de 3 desfibril·ladors, ubicats al Casal de Cultura, al Casal de la Gent Gran i al Pavelló Poliesportiu.

9) Assemblea General Ordinària. 6 de març.

ORDRE DEL DIA. Resum:

-aprovació acta any 2011
-explicació activitats any 2011
-aprovació liquidació pressupost any 2011 i previsional any 2012
-saldo fons Sr. Barata a l’Ajuntament
-proposta activitats any 2012
-carnets de soci. Oferta serveis
-propostes queixes, etc... per platejar a l’Ajuntament.
-demostració funcionament del WEB de l’Associació
-import quota anual any 2012
-renovació càrrecs de la Junta Directiva



-precs i preguntes

Altres temes a tractar:
-contractar pòlissa de responsabilitat civil
-organitzar una visita guiada a la Sagrada Família.
-tarja deixalleria
-gestió nevades

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

Es pot veure la còpia de l’acta a la web de l’Associació: Actes de les reunions del 2012

10) Reunió FEDAM 27 de març.

-S’ha tancant el pressupost de l’any 2011 de l’Ajuntament amb superàvit de 215.000 euros. El termini de pagament a
proveïdors és de 40 dies.
-Subvenció/Conveni amb Diputació/Generalitat per arranjament de voreres, asfalt i clavegueram.
-l’Ajuntament destinarà 90.000 euros per netejar les parcel·les properes al parc natural, que serveixen de tallafocs.
-Anunci de proper concurs públic UE d’1.000.000 pels propers 4 anys, per netejar de boscos i torrenteres.
-En previsió auditoria d’audiometria del municipi.
-Destinats 280.000 euros per auditoria de l’energia sostenible, a càrrec d ela Diputació.
-Aprovada en el Ple de 26/3 la rotonda de Josep Camps, es licitarà properament i s’inicien les obres al setembre.
-Cap robatori durant el mes de març.

11) Junta Directiva. 29 de març.

-Acord Regidoria Cultura per co-organitzar els concerts. Presentar factura per 1.500 euros.
-Concretat amb Departament de Cultura de la Generalitat acord de co-organització
-músics. VOXELEMENTS i HANFRIS QUARTET.
-dates RESERVADES a Can Roure 21 i 28/10
-díptics i cartells, caldrà posar el logo del Departament de Cultura , el de l’Ajuntament, i el de l’Associació.
-Tràmits d’inscripció nova Junta Directiva al Registre.
-Acordada visita personal als residents socis i no socis, per:

-presentar nova Junta Directiva
-entregar carnet de soci 2012 amb carta explicativa, i emplenar el carnet in situ.
-causa devolució quotes, i incorporació nous socis

-Acordada visita guiada a la Sagrada Família, en substitució del dinar de la Trobada anual.
-13 de maig. 8’30 h. a l’explanada davant CDT.
-14 eur x persona. Màxim 50 places.
-inclou bus , guia i entrada
-Tornada a les 14 hores, i pica-pica per dinar al CDT

12) Queixa a l’Ajuntament. 4 d’abril.

Per l’existència de nois demanant diners per les cases del sector de l’avinguda de Catalunya i del carrer Mas Farrés.

13) Junta Directiva. 2 de maig.

-Anul·lació de la sortida a la Sagrada Família donada la poca inscripció de socis.

http://lespedritxes.cat/reunions/actes-reunions-2012/


-Valorar les visites als socis per tal d’actualitzar la BdD.

14) Reunió FEDAM. 5 de juny.

-Assistents: representants de les Associacions de Veïns del Drac Park, Pla de Sant Llorenç, Verge de Montserrat i Les
Pedritxes, Mossos d’esquadra i Policía Local de Matadepera.

-S’acorda que l’Ajuntament avisi als presidents de les Associacions de Veïns quan es faci alguna obra o actuació en la
demarcació de l’Associació que presideix, per tal que en pugui informar a les persones que hi resideixen.
-Es comenta el robatori recent a Cal Trapet, explicant que està en investigació. Sembla que van entrar pels patins de
les cases veïnes fins arribar al comerç.
-Ens informen les autoritats policials presents que les càmeres de vigilància, els controls d’accés al municipi i les
patrulles mòbils han suposat un descens dels fets delictius d’un 2% en l’últim any, i han generat uns situació de
tranquil·litat en el municipi.
-Es posa de manifest que el director general de la Policia de Catalunya viu des de fa poc a Matadepera, la qual cosa no
ha suposat un increment de la vigilància ni un tractament diferent de la resta de municipis, si be, indirectament, si que
ha suposat aquesta sensació.
-Els cossos policials presents ens informen que es fan cursets i xerrades als instituts, escoles, casals tant de joves com
de gent gran, associacions, etc., per aconsellar respecte a normes de seguretat a tenir en compte per tal d’evitar
robatoris i actes vandàlics.
-Es començarà properament una campanya de sonometria per controlar el soroll que emeten els ciclomotors i els mini
cotxes, tot i que al estar actualment obligats a passar l’ITV, les molèsties acústiques s’han vist reduïdes.
-Es controla periòdicament la reunió de grups de joves a diferents indrets del municipi, per les molèsties que poden
causar als veïns. De fet, treure’ls d’un lloc concret significa que s’instal·laran en un altre, i de fet, en algun lloc han
d’estar, per la qual cosa es demana control, vigilància i paciència a tothom.
-Es controlarà més directament, i es multarà, a aquells vehicles aparcats en les urbanitzacions en zones de visibilitat
reduïda i/o amb senyal vertical o horitzontal de prohibició d’aparcament.
-S’informa del fet que entre els joves del municipi es detecta un consum de drogues, principalment marihuana, no molt
elevat però si que cal vigilar i, en el seu cas, emetre la corresponent sanció administrativa.
-A aquest efecte de les drogues, els cossos policials presentes fan tot tipus de xerrades respecte les seves
conseqüències, tant de salut com legals, als instituts escoles i casals del municipi.
-Periòdicament i per tal de coordinar totes les actuacions, es reuneix la Junta de Seguretat de l’Ajuntament, composta
tant pel cos de Mossos d’esquadra com pel cos de la Policia Local.
-Hi ha previst un pla d’actuació per preservar la seguretat ciutadana per a la propera festa major.
-Es recorda que, per a qualsevol emergència, del tipus que sigui, cal trucar al telèfon 112.
-S’acorda una reunió anual amb els Mossos d’Esquadra-Policia Local i la Fedam, per tal de fer el seguiment
d’actuacions i plantejar la solució a noves problemàtiques.

15) Junta Directiva. 11 de juny.

-Assisteixen a petició pròpia el soci senyor Jordi Garcia, (Serra del Gall 18) i el veí senyor Miguel Palos (Serra del Gall
9). També assisteixen començada ja la reunió i per aquest motiu no se’ls va identificar, el matrimoni resident al carrer de
la Serra del Gall núm. 20, que no son socis.

-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 que no pas de les que no ho son, perquè
al cap i a la fi, veïnes en son totes les persones independentment de si son sòcies o no.

-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:

1)Posar bandes rugoses per evitar l’excés de velocitat.
2)Deixar estacionar només en un sentit, i posar miralls per comprovar l’existència de 3)vehicles circulant en sentit
contrari.
3)Establir un únic sentit de circulació. Reorganització del trànsit a la urbanització.
4)Prohibir l’estacionament quinzenalment a cada costat correlativament.
5)Poder aparcar els cap de setmana.
6)Posar lector/avisador de velocitat.
7)Posar un radar.

-Els socis/veïns assistents demanen que a la reunió del dia 20 de juny amb l’Ajuntament es tracti el tema d’una veïna
que sembla que viu al carrer del Mig, i que condueix un Volvo familiar de color fosc, que circula a un excés de velocitat
força elevat, i alhora increpa als conductors que van a poc a poc, així com acciona la botzina a hores que molesta, i
fotografia els possibles vehicles aparcats sobre les ratlles grogues.

16) Reunió amb l’Ajuntament, 20 de juny. (Xavier Cabot, Cap Policia Local)

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

contrari. NO
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
5) Poder aparcar els cap de setmana. NO
6) Posar lector/avisador de velocitat. NO
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. (entre ells J.Manuel Fernandez i Anabel Diaz Miranda del
c/ Serra del Gall 20)

El renault 18 estacionat-abandonat al carrer Serra del Gall està sancionat i es podrà retirar en breu.

Veïna que sembla que viu al carrer del Mig, i que condueix un Volvo familiar de color fosc, que circula a un excés
de velocitat força elevat, i alhora increpa als conductors que van a poc a poc, així com accina la botzina a hores
que molesta i fotografia els possibles vehicles aparcats sobre les ratlles grogues. LI HAN COMENTAT AQUEST
FET JA PER ALTRES BANDES, I HO PROCURARAN CONTROLAR.

17) Reunió FEDAM, 26 de juny.

-S’han produït robatoris de cablejat elèctric a la zona de la Muntanyeta, carrer Josep Pla, i a la zona de l’hípica.
-La construcció de la rotonda de Can Prat s’endarrereix una mica. Motiu: hi han 840.000 euros aportats pels promotors
de la urbanització que s’havia de fer entre Can Candi i Roques Blanques, que eren per fer la rotonda de Can Candi (ja
feta) i per urbanitzar la zona de la carretera fins a on hi ha d’haver la nova rotonda a Can Prat. Aquesta rotonda nova la
finança la Diputació dins el programa XARXA i fins a l’octubre no es determinarà l’import que hi destina. Per tal de fer
les obres de la rotonda nova a Can Prat i la urbanització de la zona entre ambdues rotondes alhora, i no originar així
més molèsties de les necessàries, s’ajunten ambdues actuacions com un projecte global que es començarà a finals
d’any.
-s’està netejant la part de franja del perímetre de seguretat contra incendis que toca aquest any, i el ramat d’ovelles
segueix fent la seva tasca d’eliminació de sotabosc.
-la neteja de parcel·les privades serà a càrrec de l’Ajuntament, que després repercutirà el cost a les persones
propietàries, si aquestes no fan cas del requeriment que se’ls farà al efecte.
-la festa major serà de divendres a dilluns, sense castell de focs ni recepció oficial. Es farà alternativament cada any a
la zona del pavelló i a la zona del Mas Sot. Aquest any toca a la zona del pavelló. La fira s’instal·larà a la part de l’antic
camp de futbol que no ocuparà l’escola de música, i al carrer Enric Genescà hi haurà la VILA GATZARA (antigues
FARRAQUES) només la nit de divendres i la de dissabte.



-l’auditori municipal, que havia de ser finançat per l’administració central, queda aplaçat definitivament, i l’escola de
música estarà enllestida a l’octubre, per iniciar el curs.

18) Temes pendents amb l’Ajuntament pendents de resposta. 27 de juny.

-CONCERTS A AUDITORI. Possibilitat de celebrar els concerts de Tardor al nou auditori de l’escola de música enlloc
de a Can Roure. NO es podrà fer, l’auditori és massa petit.
-VORERES. En especial la del carrer de la Serra del Gall cantonada amb el carrer de Mas Sallés. Es va fer
requeriment? a la reunió de 8/2 es va dir que hi havia 80.000 euros per a 2012 per a reparar voreres. A la reunió de la
Fedam es va dir que hi hauria una SUBVENCIÓ/CONVENI amb la Diputació per voreres, asfalt i clavegueram.
XARXA ELÈCTRICA. A la reunió de 21/2 FECSA començava renovació pals de fusta x formigó i cable trenat.
NETEJA PARCEL·LES. A la reunió 21/11 es va dir que es faria requeriment personal. A la reunió Fedam es va dir que
hi hauria un concurs UE 1MEUR per neteja boscos i torrenteres. Netejar específicament zona vianants “corredor” C/
Bell Racó fins C/ Dauradella, graons de pedra. La parcel·la C/ Serra del Gall/Font de la Pola, va tallar i podar l’any
passat i queden encara les restes.
NOIS PIDOLAIRES. Com està la situació.
TRANSPORT DE RESIDUS, ESPECIALMEMT DES DE LA DEIXALLERIA ALS CENTRES DE RECICLATGE. Pèrdua
de restes durant el trajecte.
-GOSOS I GATS CASA MIG-/MAS SALLÉS. Molèsties i salubritat.
-AVÍS A PRESIDENTS AAVV QUAN S’ACTUÏ EN LES RESPECTIVES URBANITZACIONS. Per informar
oportunament als veïns.
-PLAÇA JJ RUBÍ. Reurbanitzar.
-NETEJA PARC DEL COLL DE L’OS. Manteniment
-ROTONDA CAN PRAT. Estat de planificació.

19) finalització de l’adequació de la plaça de l’hockey. 13 de juliol.

Amb la renovació de la tanca del costat del CDT a la plaça de l’hockey queda acabada la remodelació d’aquesta plaça
a càrrec de l’Associació de Veïns. Queda pendent la vorera de la finca del carrer de la Serra del Gall cantonada amb el
carrer de Mas Sallés, que l’Ajuntament està fent el requeriment a la persona propietària per a que faci la corresponent
obra.

20) Començament de la reparació de voreres a la urbanització. 16 de juliol.

L’Ajuntament comença a fer/reparar les voreres de les parcel·les de la seva propietat, i requereix a les persones
propietàries de parcel·les per a fer o reparar les voreres al seu càrrec. En les fotografies el carrer del Turó de la Carlina
i el carrer del Coll de l’Ós.







21) Junta Directiva. 12 de setembre. S’adopten entre d’altres acords de funcionament intern, els següents acords:

-La Junta Directiva es reunirà cada primer dimarts de cada mes, essent la propera reunió el dia 2 d’octubre
d’enguany, en la qual es procedirà a l’ensobrament de la documentació dels concerts i de l’excursió a la Pastora, per
tal de repartir als veïns.
-S’obrirà un compte corrent a la vista al Banc de Sabadell, per substituir el compte corrent a la vista que tenim ara amb
UNNIM, per tal de poder fer la domiciliació de rebuts de les quotes de soci d’una manera més ràpida, còmoda i sense
massa despesa ni termini de retenció de saldos. Posposar-los la possibilitat de contribuir a les despeses dels concerts
com feia fins ara UNNIM. Deixar els dipòsits a termini i els bons a UNNIM.

-Decidida excursió a la Pastora el dia 11 de novembre.

22) Gestions viàries. 17 setembre.

Gestionat amb l’Ajuntament i un veí del carrer del Gabi la poda d’arbres que envaïen el carrer i dificultaven la circulació
dels vehicles, i suposaven un perill.

23) Ordenances municipals. 20 de setembre.

Tràmit d’audiència i d’informació publica del projecte d’Ordenança Municipal de circulació, i del projecte de modificació
de l’Ordenança Municipal de convivència ciutadana, ús de la via pública i protecció de les zones naturals i els espais
verds

24) Reunió FEDAM. 25 de setembre.



-El president de l’Associació de Veïns de Cavall Bernat, actualment inactiva, senyor Cristobal Gonzalez, comunica que,
a partir d’ara, i per tal de posar al dia l’Associació, la seva gestió s’encarregarà a l’entitat HEIMDAL, representada pel
senyor Ernesto de Dios.
-La construcció de la rotonda de Can Prat s’endarrereix una mica mes del que es va dir a la reunió del mes de juny,
donat que la Diputació ajorna el programa XARXA que l’ha de finançar fins a l’any 2013.
-No hi ha hagut cap incident remarcable durant la festa major.

25) Concerts de Tardor. 21 i 28 d’octubre

Aquest any han actuat el grup VOXELEMENT, quatre noies que canten a capella estils bens diferents i HANFRI
QUARTET, quatre nois que també a capella canten cançons estil barbershop. Després de cada concerts hi ha hagut un
dels famosos “tastets” de Les Pedritxes.



Es poden veure les fotografies dels concerts en aquest enllaç: Tardors musicals 2012.

26) Reunió amb l’Ajuntament. 24 d’octubre.

-Organització del Mil·lenari de MATADEPERA, que és el proper any 2013. Es tracta que les entitats municipals
organitzin activitats relacionades amb l’esdeveniment i que, totes juntes, formaran les activitats municipals.

-L’Ajuntament editarà un llibre d’aquarel·les de llocs emblemàtics del poble, (Carrer Sant Joan, La Mola, Can Roure,
Can Farrés, ...) amb una explicació de la història de cada lloc.

-Es demana la col·laboració de tot aquell que vulgui fer un escrit de la història d’algun d’aquests llocs, i que hauria
d’estar redactat com a màxim pel mes de febrer de 2013.

-Igualment l’Ajuntament elaborarà un logo del mil·lenari, i ens demana que les entitats, durant l’any 2013, l’utilitzem en
tota la documentació que elaborem.

-Pel que fa a l’Associació de Veïns de les Pedrtixes es va proposar com a activitats relacionades amb el mil·lenari del
poble les següents:

1) Tastets de Sant Sebastià: la cuina del Mil·lenari. Pel que fa a la decoració de l’stand s’haurà de posar dibuixos del
monestir de la Mola, del compte Ramón Borrell, de la seva esposa Esmessenda i de llur fill Berenguer Ramón I, i altres
elements i/o persones de l’època. Pel que fa als plats haurien de ser de cuina medieval.

2) Concerts de Tardor 2013: dedicar-los al Mil·lenari. Algun grup que toqui música antiga i que ho ambienti amb vestits
de l’època.

-Altres associacions van fer propostes, per exemple el club de BTT organitzarà la ruta dels masos, amb un guia que
farà les corresponents explicacions dels masos i masies del municipi a les quals s’hi anirà amb bicicleta. La Coral
organitzarà un concert de música medieval, els d’anem a fer un tomb organitzaran una excursió-restauració a l’ermita

http://lespedritxes.cat/actes-socials/tardors-musicals-2012/


de Santa Agnès, incrustada dins la pedra i força deixada, molt significativa a la història del municipi, la Ronda de
Matadepera començarà just dins del poble i recorrerà els llocs més emblemàtics tant del poble com de les rodalies,
etc...

27) Reunió FEDAM. 30 d’octubre.

-Pel que fa a la rotonda de Can Prat, al setembre la situació era la següent:

-hi havia 840.000 euros aportats pels promotors de la urbanització que s’havia de fer entre Can Candi i
Roques Blanques, que eren per fer la rotonda de Can Candi (ja feta) i per urbanitzar la zona de la carretera
fins a on hi ha d’haver la nova rotonda a Can Prat. Aquesta rotonda nova la finança la Diputació dins el
programa XARXA i fins a l’octubre no es determinarà l’import que hi destina. Per tal de fer les obres de la
rotonda nova a Can Prat i la urbanització de la zona entre ambdues rotondes alhora, i no originar així més
molèsties de les necessàries, s’ajunten ambdues actuacions com un projecte global que es començarà a
finals d’any.

-a data d’avui s’ha acordat que l’Ajuntament transfereix a la Diputació aquest romanent abans esmentat, per
tal que amb aquest import i recursos propis seus, construeixi la dita rotonda i urbanitzi l’espai fins a la rotonda
de Can Candi.

-els recursos del programa Xarxa que la Diputació inicialment tenia previst construir la rotonda, s’utilitzaran
per a clavegueram, asfalt, voreres i enllumenant, fins on arribi.

-S’informa que hi ha una casa ocupada al municipi, a la zona de la font de la Tartana.

-l’ACA ha autoritzat als ajuntaments per tal que puguin actuar a les lleres de les rieres per desbrossar i prevenir
embossaments en cas de riuada. Es farà actuació davant el consistori per tal de poder articular actuacions en aquest
sentit.

-S’iniciarà una ampliació de la zona esportiva, establint un servei de bar i un petit camp per poder entrenar el
Matadepera 88 hockey.

28) Enquesta sobre l’ eliminació o el manteniment del reductor velocitat al carrer del Col de l’Os. 30 d’octubre.

-A demanda de l’Ajuntament, pel fet d’haver rebut d’una veïna de l’avinguda de Catalunya la sol·licitud de retirar el bam,
baden o bony del carrer del Coll de l’Os, cantonada amb el carrer de Notalena, per considerar-lo molest, es va passar
una enquesta al respecte al veïns afectats.

-No hi va haver massa participació, si be els participants van demanar per majoria que es mantingués l’esmentat
element reductor de velocitat per seguretat i per prevenir que no es tornin a produir accidents, que anteriorment a la
seva col·locació ja es van produir.

-Arrel del resultat de l’enquesta l’Ajuntament comunica en data 6 de novembre que ha decidit NO RETIRAR el bam.

29)Junta Directiva. 6 de novembre. S’adopten els següents acords:

1) S’acorda que el sobrant de la bestreta de 1.000 euros per fer front a les despeses dels concerts de tardor,
s’utilitzarà per pagar l’esmorzar de la sortida a la Pastora del proper diumenge 11 de novembre, i
posteriorment es passarà comptes del total de despeses.

2) S’emet un xec de 500 euros per tal que la Montse Clapés faci el pagament a la parròquia per la utilització de
l’església de Can Roure pels concerts.

3) Es proposen per als concerts de tardor de 2013 els dies 20 i 27 d’octubre. D’aquesta manera es podran
incloure al programa d’activitats que l’Ajuntament editarà per a la celebració del mil·lenari de Matadepera,
durant tot l’any 2013. S’encarrega a la Montse Clapés que faci la reserva de dates a la parròquia.

4) S’acorda que pels concerts de tardor de 2013 un grup serà el que encapçala en Toni Gubau, de música
antiga, i l’altre l’escola de música de Matadepera, Frederic Mompou. S’encarrega a la Sílvia López que faci
les accions oportunes per a la seva contractació.

5) S’acorda que el tema dels Tastets de Sant Sebastià serà LA CUINA MIL·LENÀRIA, com a actuació a incloure
en la celebració del mil·lenari del municipi.

6) Pel que fa a la demanda del senyor Miquel Lloveras, d’arreglar la primera entrada de la urbanització com s’ha
fet amb la segona, s’ha parlat amb el president del CDT, senyor Santi Santanach, i s’ha acordat que assistiria
a la propera reunió de Junta Directiva per tractar del tema, en col·laboració amb l’Associació de Veïns.

7) El senyor Joan Carles Adell s’ofereix per ajudar a la Junta Directiva en les actuacions que calgui per tal de
facilitar la seva tasca. Donat que la Junta ha estat recentment renovada no és possible a hores d’ara la seva
inclusió com a vocal de la mateixa, però s’acorda que pugui assistir a totes les seves reunions en qualitat de
soci col·laborador, en espera de la propera renovació de l’òrgan de govern, en la qual serà proposat ser
membre. jcator@telefonica.net

mailto:jcator@telefonica.net


8) .S’acorda sol·licitar a l’Ajuntament que repari la plaça JJ Rubí perquè ha estat malmesa pels porcs senglars.
Per tal que no sigui costosa aquesta reparació es proposa que sigui substituïda la gespa pel substrats de
restes vegetals triturats que l’empresa contractada pel manteniment de les zones verdes del municipi diposita
a la deixalleria, sense cap utilitat.

30) Reclamació a l’Ajuntament. 7 de novembre.

-Arreglar la plaça JJ Rubí. Treure la malmesa gespa pels porcs senglars i substituir-la pel substrat de restes vegetals
triturats que l’empresa contactada per al manteniment de les zones verdes diposita a la deixalleria sense cap utilitat

-Arreglar la primera entrada. Fa un temps s’hi varen plantar romanins, però alguns d’ells han desaparegut, i en el seu
lloc, s’hi ha posat unes pedres. Es reclama tornar a replantar amb la flora autòctona del país.

31) Excursió a la pastora. 11 de novembre.

Aquest any hem estat 50 els veïns que hem gaudit d’una bona jornada plegats, animeu-vos, ens ho passem
molt be.



32) Reunió Junta Directiva. 4 de desembre.

-Assisteix el soci senyor Miquel Lloveras i el president del CDT senyor Santi Santanach.
-Es presenta al senyor Joan Carles Adell i Torrelles, veí de la urbanització, com a membre “col·laborador” de la Junta
Directiva.

-S’adopten els següents acords:

1) Concerts de Tardor de 2013, inclosos dins els actes de celebració del Mil·lenari del poble. Tancades dates
amb la parròquia, 20 i 27 d’octubre. Encarregat un concert al grup d’en Toni Gubau. Sílvia López
s’encarregarà de parlar amb l’escola de música Frederic Mompou per reservar un concert.

2) S’acorda pel dia 11 de desembre a les 19 hores, reunió amb l’Ajuntament i l’Associació de comerciants de
Matadepera. A canvi de descomptes o condicions especials pels socis, els podem fer propaganda al WEB, i
si son patrocinadors dels concerts, els podem comprar els queviures per als aperitius i també pels tastets de
Sant Sebastià

3) .Queden com a temes pendents per tractar amb l’Ajuntament:
-Tanca a la Riereta de l’Avinguda de Catalunya 21-23.
-Possibilitat dels veïns de desbroçar parcel·les i recollir llenya.
-Arreglar plaça JJ Rubí.
-voreres.
-canvi dels pals d’electricitat.
-trenat del cablejat elèctric.
-arreglar primera entrada juntament amb CDT
-manteniment del parc del Coll de l’Os.

4) El Senyor Lloveras planteja el tema del mal estat de la primera entrada de la urbanització, voreres sense fer i
amb bonys i forats, tanques del CDT trencades, xiprers morts, pals de la tanca trencats, filat trencat, etc...
s’acorda que el senyor Joan Carles Adell, el senyor Miquel Lloveras i el senyor Santi Santanach comprovin in
situ els desperfectes i facin un detall de les actuacions convenients i del seu pressupost. Es demanarà a
l’Ajuntament si hi pot contribuir. Es consultarà a l’Ajuntament si es pot imputar al sobrant del fons del Sr.
Barata, de 2.366 euros.

5) Es planteja pel senyor Santanach una oferta de serveis del CDT per als membres de l’Associació de Veïns,
consistent o be en una quota d’abonat de 25 euros/mes, sense entrada, per fer ús de les instal·lacions de
dilluns a divendres de 9 a 18 hores, o be un 50% de descompte en la quota durant els 3 primers mesos per
noves altes de soci, amb uns descomptes en classes de tennis, pàdel i activitats dirigides. Es demana al
senyor Joan Carles Adell que negociï amb el CDT també la possibilitat de, sense ser soci ni abonat, poder
utilitzar ocasionalment les instal·lacions amb preus reduïts.

33) Reunió amb L’ajuntament i l’Associació de Comerciants de Matadepera. 11 de desembre.



-Es posa en comú la possibilitat de cooperació entre ambdues associacions, per tal d’obtenir beneficis comuns i
millores pels seus associats.

-Des de l’Associació de veïns de les Pedritxes es proposa que a canvi de descomptes, condicions especials,... pels
socis, es faria publicitat de l’Associació de Comerciants al WEB, i es comprarien tots els productes necessaris per als
Concerts de Tardor i pels Tastets de Sant Sebastià en comerços locals, via l’Associació de Comerciants. Queda en
estudi la proposta.

-Es proposa fer una enquesta per tal de saber quin percentatge de residents a les Pedritxes compren al poble, i quin
no, els motius pels quals no hi compren, el coneixement que tenen dels productes i serveis dels comerços del poble,
etc...

-Es proposa que aquesta actuació es faci extensiva a la FEDAM, per tal que la resta d’Associacions de Veïns, sobretot
les de les urbanitzacions, puguin fer la mateixa enquesta en el seu àmbit d’actuació i poder així saber quina és l’opinió
dels veïns que viuen a la perifèria del poble respecte del seu teixit comercial, i poder actuar en conseqüència.





PLÀNOL DE SITUACIÓ


