Germandat de
Sant Sebastià

Programa realitzat per la Germandat de Sant Sebastià de Matadepera
Casal de Cultura de Matadepera
c. Pere Aldavert, 4
08230 Matadepera
Tel. 93 730 01 32
germandatmatadepera@gmail.com
ca-es.facebook.com/germandat.matadepera

Disseny, maquetació i publicitat:
DAP Solutions, SL
info@dap-solutions.com
Tel. 93 700 14 62
Textos: Germandat de Sant Sebastià
Fotografies: Germandat de Sant Sebastià, Miquel Badia, Pau Betriu, Manel Cusidó, Narcís
Serrat, Col•lectiu MeM i Quim Vancells.

PROGRAMA
DE FESTES
GENER 2018

Germandat de
Sant Sebastià

KONSTRUMONTAGUT
MATADEPERA
info@konstrumontagut-matadepera.es
www.konstrumontagut-matadepera.es

• Reformes i construcció
• Disseny i coordinació
• Contractació de tot tipus d’industrials
• Especialistes en torres, banys i cuines
C. Pollanc, 30 • 08230 Matadepera
Oﬁcina: 93 730 01 07
Coordinació: 649 54 47 65
Disseny: 659 40 91 25

Sol·liciti el seu pressupost sense cap compromís

SALUTACIÓ DE LA JUNTA

És mitjanit. Estic assegut al pedrís de casa el Ton i la Lola i, com deia l’etern amic Lan, fot
un fred que pela els collons dels gossos! Sort del borrissol al coll de la seriana que m’ha
comprat la mare de color granatós i del pantaló de tergal, però curt.
Tinc una fixació cap al pi i una enyorança de les festes que s’han fet per primera vegada i
que acaben en aquests instants. Rematant el ball dins el cinema, sona l’orquestra Melodia
del Vendrell amb el “buena cerveza la que tomamos aquí” i, tot avergonyit, m’emociono i
ploro desconsoladament per tot el que han significat les millors festes de la meva vida. Tinc
11 anys i ja sé que aquestes festes em marcaran per la resta de dies.
Apareix en Josep Mas amb una noia rosseta, molt maca. Se m’atansa i em diu “Què et
passa?”, “Estic trist perquè demà traiem el pi”. Surt el Parramón de l’Hotel tot gemegant
“Hòstia, hòstia!”. S’escapa una flaire de calamar a la romana fresc del senyor Carin, que
mai més enlloc he tornat a menjar. Surt el Salvador de Cal Corraló amb les mans a les
butxaques i bufanda; tot passant per la plaça, mira amunt cap al punt més alt del pi.
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És una necessitat com a mataperenc, com també ho és cada matí d’hivern fixar els ulls cap
a la Mola per veure si és blanca.
Ara ja han passat 43 anys. Les festes estan consolidades i han esdevingut imprescindibles
per aquests dies curts i freds de l’any. També són una eina d’integració per als nouvinguts,
ja que en moltes ocasions són el primer contacte amb el poble i la seva gent.
Un cop més, a la junta de festes de Sant Sebastià ens inquieta cercar l’esperit tradicional i
popular, elements claus per a la personalitat del poble de Matadepera. Aquest any volem
que els més menuts en siguin els protagonistes i, sí, els volem adoctrinar en els valors
com compartir l’esforç col·lectiu, el voluntariat, els coneixements cap al foc i el bosc, la
gastronomia, la música, l’orientació o les nostres arrels. Agrairia, també, que les dones
fóssiu més partícips de la baixada del pi, amb decisió, gaudint més intensament sota el pi,
d’aquest acte tan clau per a les festes i el poble.
Aquí teniu un programa farcit d’actes, una vegada més redactat per en Quim Vancells amb
molta sensibilitat. Us convidem a participar-hi i a gaudir de la festa d’un poble que fem
cada dia entre tots al peu d’aquesta muntanya i aquest entorn irrepetible que ens fan únics.
Volem agrair la implicació dels anunciants del programa de festes, el més d’un centenar de
voluntaris, el consistori municipal, la brigada d’obres, la policia local i els bombers i l’ADF, i
volem fer una menció especial a la Banda de Matadepera, que cada any ens obsequia amb
les seves melodies i dóna, així, sentit i grandesa a la festa.
En el concert de dissabte 20 a la tarda la Germandat de Sant Sebastià homenatjarà els
germans Jordi Gutés, Miquel Àngel Marín, Isidre Martínez, Guillem Montagut i Tian Riba,
que han complert els 25 anys a l’entitat, per la seva fidelitat, els mitjans de comunicació
locals que des de la seva fundació han estat sempre a la nostra disposició i també els qui a
finals dels anys 70 van agafar el relleu de l’organització.
Volem destacar també el grup de recerca de la pedra seca del CE Castellar del Vallès
que, de manera totalment voluntària, amb el suport de la Germandat i el patrocini de
l’Ajuntament de Matadepera, construirà durant les festes una barraca de vinya a la rotonda
de Can Vinyés com a símbol i tribut als nostres orígens.
Ja han passat quatre anys d’ençà que la junta actual vam agafar la responsabilitat de
conduir les festes de Sant Sebastià. Sé que per presidir aquesta entitat és necessari tenir
una dosi d’humilitat que no tinc. És per això que, si en algun moment he tingut alguna
reacció incorrecta, us demanaria que no m’ho tinguéssiu en compte.
Voldria agrair a tots els membres de la junta el treball, la implicació i la sensibilitat que han
demostrat.
Visca Sant Sebastià! Fins a la plaça! Amunt, amunt, amunt!
Toti Garcia Riba
President de la Germandat de Sant Sebastià
Matadepera, gener de 2018.

Germandat de
Sant Sebastià
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SALUTACIÓ DE L’ALCALDESSA

un poble que quan es tracta de participar
de les tradicions, no ens ho hem pas de
pensar dues vegades, allà hi som. No ens
espanta el fred hivernal del mes de gener.
En nom propi i en el de tot el Consistori
moltes gràcies a la Germandat de Sant
Sebastià i a totes les persones que a
títol particular o des de les entitats i
associacions del poble col·laboreu i feu
possible la Festa, la vostra complicitat és
bàsica per poder passar uns dies distrets
i no perdre les nostres arrels i el nostre
sentiment de poble.
Ens veiem a la plaça i que tinguem la
festa en pau!

Encara amb el regust de les neules i els
torrons, la Germandat de Sant Sebastià ens
anima, un any més, a participar de la Festa
Major d’hivern de Matadepera. Uns dies
festius que vivim amb molta expectació i
que tot el poble batega a l’uníson.
Com sempre, una festa esperada per la
població per poder gaudir d’uns dies de
germanor popular per poder compartir
emocions i moments inoblidables i, per
descomptat, per poder donar continuïtat
a la tradició centenària del Pi que suposa
una de les ocasions de l’any en què es fa
més evident que la unió de tot un poble fa
la força.
El Pi, emblema de les Festes de Sant
Sebastià, tornarà a presidir moltes de les
significatives activitats des del seu lloc
privilegiat de la Plaça de Cal Baldiró. Som

Mireia Solsona Garriga
Alcaldessa de Matadepera
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Foto: Manel Cusidó

QUINS NERVIS!

A la plaça hi ha molt moviment, encara, tot i que fa hores que ha començat l’activitat. A la
tarima remenen llistes dels darrers inscrits i papers de l’any passat amb els temps dels més
ben classificats... També hi ha un pernil corrent d’aquí cap allà, esperant el seu minut de
glòria!
L’speaker oficial recupera el micro...”aviat podrem veure grimpar al FERRO!!!” comunica
amb aire important...
Atent a allò que diguin pels altaveus, però alhora xerrant amb uns i altres, un grimpaire es
pregunta fins a quin punt és important això d’enfilar-se avui a aquest pi...o fins a quin punt val
la pena passar els nervis a la plaça per mirar d’endur-se un pernil...
Jo, personalment, vaig fer tant com vaig poder per estalviar-me aquestes preguntes durant la
meva adolescència i part de la joventut... Podia fer gràcia, però feia massa vergonya!
Finalment, la feina, l’entorn i l’esforç que vaig compartir per recuperar l’ancestral plantada
a mà (parlo de mitjans dels 90) em van abocar inevitablement a ser un habitual d’aquest
acte...i, important o intranscendent, un grimpaire acaba sempre per voler-se enfilar a l’arbre!!
Avui a la plaça hi ha moltes ganes de veure grimpar als preferits (cadascú té els seus) i
també als contrincants.
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Quins nervis! Tot són preguntes;
- “Pujaràs?”
- “Tu ets el que sempre guanya, oi?” (la gent té unes fixacions molt rares!!!!)
- “Vas amb els mitjons per fora?”
- “Posar-se resina és trampa!!”
- “Tradicional o tècnica Autonell?”
Em criden pels altaveus!
...he sentit poray que el Trabal fa estona que està escalfant allà, al girar la cantonada. L’Eric i el
Miki no hi són; han anat a buscar resina per als peus. La Montse ha pujat com un llampec!....
“CLIC” ...M’enganxen el mosquetó i...
Quan vulguis!
M’acosto al peu del pi i els meus ulls van repassant la plaça: veig primer al grup de Minyons;
les ambaixadores matadeperenques de la meva estimada colla castellera em somriuen. La
Laura i la Marta es giren cap a la Maria, que diu alguna cosa que no sento...però ja sé que
em vol guanyar!
Distingeixo una exnòvia a la banda del passatge del rellotge...i un a qui li dec pasta...la
canalla del taller de natura de la Ginesta...que ja no són canalla!...Ah, i les nétes del Delfí;
primera fila, com sempre!!
Les mans se me’n van cap al tronc. Ben amunt arrepenjo un peu descalç...
La vergonya. Els nervis. El compromís. Miro als ulls al Pietrus que es disposa a assegurarme...i em ve una resposta a tot; veig els centenars d’hores de junta i comissions, enfocades
totes a aquest precís instant! Li llegeixo en la mirada les claus d’una baixada del pi sense
mals rotllos... Fogueres, barres de bar, concerts... brillen i ressonen de dins cap a fora mentre
amb el cap m’indica que “em té”.
Em venen a la memòria aquells “AMOOOOOOOOOOON” que deixava anar el Fufa! (és que
era com estar-lo arrossegant pi amunt!!)
Ni nervis ni vergonyes poden evitar que arrenqui! No puc ignorar el compromís! El peu del
terra avança l’altre, les mans pels costats de pal, gronxant-lo de tanta força amb què s’hi
encasten els dits!...
Aquest grimpaire es llença a buscar el pernil i tota la plaça l’empeny. Es fa llarg (de tros) per
qui el grimpa, però curt (de temps) per als que ho veuen. Continuo amunt, la plaça brama!
És la cridòria que fa volar els grimpaires, el compromís que fa passar la vergonya, la il·lusió
en les hores invertides perquè tot ‘surti’...són les ganes, en definitiva, la força que manté viva
la festa de Sant Sebastià!
Que no faltin!
David Vallhonrat
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RECORDS:
RECORDS...?
La meva primera relació amb la
Germandat de Sant Sebastià, que
actualment tant estimem, és en part a la
bromosa memòria del temps i del passat, i
de forma gairebé ignorada per mi mateix.
Em refereixo a una època en què
la Germandat va estar a punt de
desaparèixer per manca de Germans,
que arribessin al nombre suficient mínim
establert, en la normativa d’aleshores.
Foto: MeM Fotografia
Això era l’any 1956, quan encara era solter.
I va ser la meva mare política (o prefereixo
a la denominació de sogra) àdhuc que en els anys de convivència que van esdevenir-se,
per a mi va ser una verdadera mare: i ella precisament em va “allistar”, donar d’alta o
integrar-me, o com o vulgueu, a la Germandat. Amb el precedent, això si, que ella mateixa
tenia a casa, el seu sogre, en Isidre Lladó Calvet, que era un dels pocs Germans que en
aquells moments romania a la Germandat. I si no vaig errat, era en la Presidència del nostre
benvolgut i estimat germà i amic Florenci Sellarés i Sala (EPD).
Perdoneu que no recordi la data, però aquell mateix dia i per a la mateixa causa, s’inscrivia
(abans que un servidor), l’estimat Jaume Font i Mabras, que ens deixà el dia tretze d’octubre
de l’any passat. Ell i jo hem estat durant molts anys a la capçalera del llistat de germans de
l’entitat, per tant «m’he quedat sol», amb més anys que no pas ell, i... ja se sap...? No és pas
una capçalera engrescadora.
Tornem a la Germandat: afortunadament l’evolució d’aquesta, al llarg dels anys, ha estat
espectacular. Recordo els anys del 75 al 90... més o menys. Tot i la grisor en què es trobava
la festa, comptàvem a anar a ballar el dia de la celebració del Sant, això als que ens ha
agradat ballar.
Jo, per la meva trajectòria professional, no podia celebrar les festes; com a molt podia
assistir al ball. Per l’època de l’any que s’escau, molts anys em tocava anar a alguna estació
d’esquí dels Pirineus (tant de la nostra banda, com de la francesa) a portar-hi esquiadors. En
aquells anys, pels conductors d’autocars, l’esquiador no era un «bon client»: matinar molt,
suportar el mal tracte que infringien a l’autocar (quina delícia hauria estat, que haguessin
hagut d’estar «lligats» amb el cinturó de seguretat, com és preceptiu actualment). Molts
nervis per les condicions atmosfèriques unes vegades, i d’altres, per l’estat del sòl ple de
fang i gel, i haver de posar les cadenes a les rodes d’atracció del vehicle. Qui ho ha fet, sap
de què parlo, tot un poema.
Després, retirar-se a la fi de la jornada, molt tard a vegades, però això sí, amb il·lusió
d’arribar com més aviat possible a casa i anar a ballar; l’únic moment de la Festa a
compartir amb la meva dona, a qui li agrada molt ballar.
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L’any del centenari, en la presidència d’en Esteve Riba Genescà, va fer un tomb sensacional:
un abans i un després radical. I si m’ho permeteu, la junta actual, assoleix un nivell molt
pròxim al que fèiem referència en les línies anteriors d’aquest escrit. I no ho expresso així
perquè em distingissin l’any passat amb el nomenament de President Honorífic de l’Entitat,
títol que ostento amb molt d’orgull, si més no, és així com ho percebo.
Un altre motiu d’agraïment personal a la Germandat, fou quan el Joan Garcia Riba, President
en aquell moment, incorporà a la seva junta com a vocal, a l’Isidre, que també és germà
(no podia ser d’altre forma). En la presidència d’en Roger González Relats i a la seva junta,
se li mantingué el «càrrec» a l’Isidre, com així mateix s’ha esdevingut en l’actual junta, amb
el seu president al capdavant. Gràcies Toti, gràcies a tots per la consideració, dignitat i
respecte amb el qual l’heu tractat, i el tractareu.
Aquest modest escrit es podria qualificar de «RECORDS», perquè en realitat una part ho
són, però no del tot.
Un servidor, no ha fet massa per la Germandat, en part per la meva tasca professional
que m’absorbia molt de temps. Però això sí, hi he sigut fidel tota la meva vida, des que era
solter, ja ho heu vist, fins a afiliar als meus fills i néts. I me’n sento molt orgullós de ser-ne el
President Honorífic, i per tant, això no són records, sinó actualitat joiosa de pertànyer a la
Germandat de Sant Sebastià de Matadepera.
Gràcies junta, gràcies Toti, gràcies a tothom.
Pere Martínez (Peret)

CONCURS D’INSTAGRAM

Durant totes les festes
La Germandat també està amb les xarxes socials
més “maisntream”. Us proposem participar pujant
les millors imatges que captureu de les festes.Han
de ser fotos fetes durant les festes de sant Sebastià
2018 i etiquetades amb #FestesStSebastià18.
Han de ser inèdites i del mateix autor. La foto
guanyadora (no la que tingui més “m’agrada”)
serà l’escollida per un jurat especialitzat format
per membres del grup MEM Fotografia.
Aquest col·lectiu publicarà les bases del concurs
al mateix Instagram i farà les mencions diàries de
les fotos que es pengin.
El premi serà un sopar al Celler de
Matadepera per a 2 persones.
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#FestesStSebastià18

NOTES DE LA JUNTA
Ja tornem a tenir el programa de festes de Sant Sebastià a les mans, esperem
que us agradi i que gaudiu d’aquests dies plens de novetats i tradicions, de
recordar el passat però posant la vista en el futur.
Aquest any volem destacar especialment, tots aquells nens i nenes que
participen de la grimpada i de les festes i que són els que més endavant
guiaran la grimpada, les festes i la Germandat. És un orgull i un repte preparar
les festes pensant en què agradin a tothom i alhora siguin atractives pels més
menuts, que són el nostre futur. Petits de la casa: amunt!
Desitgem que durant tots els actes regni el civisme i el màxim respecte a la
diversitat. Alhora rebutgem qualsevol plantejament o actitud sexista i us animem
a difondre clarament aquest missatge.
La Comissió de festes vol fer especial esment en la seguretat durant les festes.
Especialment en els actes amb foc i durant la baixada del pi prega que els
infants estiguin a càrrec dels adults en tot moment. Demanem que en tots
els actes seguiu les directrius de la Policia Local i en la seva absència dels
organitzadors identificats.
La Comissió es reserva el dret a modificar qualsevol dels actes programats, si
les circumstàncies ho aconsellen. També es reserva el dret d’admissió.
Per participar en alguns actes, especialment a la grimpada del pi dels
nens, caldrà signar un full d’exempció de responsabilitats. D’aquesta
manera s’assumeixen personalment els riscos d’aquesta activitat voluntària i en
cas d’accident, lesió o danys s’accepten les condicions de les assegurances de
que disposa la Germandat.
Durant les festes us animem a guarnir la vostra finestra o balcó amb la bandera
del nostre poble.
Com és propi d’aquestes festes, tots els actes són gratuïts, amb l’objectiu de què
siguin realment populars i participatives. En algunes activitats de restauració i
en les parades de venda, com no pot ser d’altra manera, cadascú assumirà les
seves despeses.
Durant totes les festes podreu comprar butlletes del sorteig d’una fabulosa
experiència gastronòmica d’alt nivell: Trasllat amb avió a la ciutat de
Donostia on gaudireu d’un sopar al reconegut restaurant ARZAK per a
dues persones i d’una nit d’hotel per visitar la ciutat l’endemà abans
de tornar. Us animem a comprar-ne per contribuir a l’èxit de les festes de Sant
Sebastià.
També us oferirem alguns dels nostres elements més significatius: Noves
samarretes, jerseis, gorres, davantals i copes. Tot de disseny exclusiu de la
Germandat de Sant Sebastià i d’edició limitada. Recordar-vos que també
podreu degustar els nostres vins i caves seleccionats. Us encantaran!
Col•labora: Botiga Shetland Sílvia, carrer Sant Joan 69, cantonada
Passatge del rellotge.
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tasca

“cal pintoret”
• ELS MIGDIES, VERMUT •
C. Sant Joan, 41 • Matadepera • 680 428 899

Balmes, 22 • Matadepera • Tel. 670 85 00 30 • pinmat@telefonica.net

T. 93 780 87 23

ACTES PREVIS A L’INICI DE LES FESTES
DIMARTS 26 DE DESEMBRE, DIA DE SANT ESTEVE
TROBADA I ESMORZAR PER ANARA A TRIAR EL PI DE
SANT SEBASTIÀ
Davant de la Granja Tastets de Saint Honoré, a les 9 del matí
Reunió d’aquells interessats per escollir el millor pi per les festes d’enguany. Cal
conjugar moltes opinions i valorar tots els aspectes; que tingui bon accés, que
sigui recte, que sigui llarg, que no sigui molt prim ni massa gruixut...

DILLUNS 8 DE GENER
ASSAIG MUSICAL DE LA PEÇA “LA BAIXADA DEL PI”
Al Casal de Cultura, a les 8 del vespre

Assaig de la Banda de Matadepera obert a tothom, sota la direcció del compositor
de la peça “la Baixada del pi” Sergi Cuenca.

DIJOUS 11 DE GENER
OFRENA D’UN PI A LA NOSTRA
PARRÒQUIA
A l’Esglèsia Parroquial de Sant
Joan, a 2/4 de 8 del vespre

Socis de la Germandat i tots aquells que
s’hi vulguin afegir, entraran un pi fins a
l’altar de l‘església. Aquesta ofrena es fa
amb la voluntat de comunió dels elements
de la festa; el sant i el pi i per demanar que
el nostre sant vetlli per nosaltres durant
tot l’any. Mossèn Javier beneirà el pi, que
romandrà en el lloc més destacat durant
tots els actes.
Al final de l’acte l’organista Vicenç Grané
interpretarà la “Melodia del pi”
Tots els membres de la Germandat que
es diuen Sebastià hi són especialment
convidats.

Foto: Quim Vancells
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PROGRAMA

DIVENDRES 12 DE GENER

PI DELS NENS
Davant del Parc de Bombers, a les 5 de la tarda

Les noves fornades de portadors i grimpaires es formen de ben petits. Els nens i
nenes, portaran el seu propi pi fins a la plaça de Cal Baldiró.
A continuació es farà la plantada de l’arbre a la Plaça, que serà grimpat
l’endemà.
Ens acompanyarà el foc, la música i tota l’energia de la Colla del Bitxo del Torrent
Mitger.

Foto: Miquel Badia

3R TORNEIG SANTBESTIAR DE HOCKEY SALA
12 de gener de 2018 a partir de les 20 h. fins les 2 h. de
l’endemà al Pavelló de Matadepera
Torneig per a senyores i senyors...
La inscripció de 15€ per jugador/a inclou:
• Sopar (entrepà de butifarra i beguda)
• Ressopó de pernil amb pa amb tomàquet en acabar el torneig
I la possibilitat de guanyar un pernil amb el teu equip!
Organitza:
Col·laboren:
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PROGRAMA

DIVENDRES 12 DE GENER

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE LES OBRES DEL
COL•LECTIU D’ART
A la sala d’actes del Casal de Cultura, a les 8 del vespre
El Col·lectiu d’Art de Matadepera és un conjunt heterogeni d’artistes que com
va quedar palès en l’última Mostra de la Festa Major ha fet “UN PAS MÉS” un
pas més no per discriminar les tendències, singularitats, maneres d’entendre
l’art i de viure’l, un pas més perquè des de la llibertat personal puguem buscar
impulsar maneres diferents d’interpretar els nostres anhels, desitjos i també
visionar el temps que vivim.
Els nostres artistes ens mostraran, cadascú des de la seva sensibilitat i a través
de diverses tècniques, les seves obres amb temàtica lliure però amb elements i
objectes comuns per expressar la nostra llibertat.
L’exposició es podrà visitar fins a acabar les festes
Organitza:

Foto: Mem Fotografia

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE FOTOS DEL
COL•LECTIU MEM FOTOGRAFIA
Al bar del Casal de Cultura, a 2/4 de 9 del vespre

La fotografia segueix essent una de les manifestacions artístiques contemporànies
més importants. Copsar en paper alguns moments ens segueix fascinant.
Organitza:

Foto: Mem Fotografia
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ÁNGELA JIMÉNEZ SANTANO

Antoni Genescà, 21 • 08230 Matadepera
Tel. 93 787 00 01 • Fax 93 730 07 61
farmatadepera@gmail.com

Esther
C. Sant Joan, 86 • Tel. 93 730 07 10

PROGRAMA

DIVENDRES 12 DE GENER

MARXA DE TORXES
Sortida des de la Plaça de l’Església, carrer Sant Joan, carrer
Sant Llorenç, plaça Sant Jordi, carrer Enric Genescà, fins a
davant del Pavelló, a les 10 de la nit

Encenem les festes amb tot allò que ens evoca a aquelles celebracions més
primitives. Torxes, fogueres i timbals per encetar els dies més emotius de l’any.
Estarem acompanyats per la tabalada dels diables i la pirotècnia de la Colla del
Bitxo del Torrent Mitger.
Disposarem de torxes per qui en vulgui comprar (preu: 1€).

Foto: Manel Cusidó

Foto: Manel Cusidó
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Matalassos - Bases i somiers
articulats i fixos - Nòrdics - Llits
d’hospitalització domiciliària - Coixins Protecció de llit - Toppers/Sobrematalassos
Mobiliari - Cortines - Roba per
al llit i la llar - Sillons de relax - Capçals
tapissats - Puff llit

C. Sant Llorenç, 24 Local 1 (Matadepera) - 93 730 18 30 / 610 239 963
www.lamoladescans.com

Ctra.de Terrassa, 35
Matadepera
93 730 03 44

Pastisseria

Saint - Honoré
Granja

Un any més, Sant Sebastià ens uneix a tots
els matadeperencs que sentim el poble.
Aprofitem aquest escrit per oferir la selecció
dels nostres tortells artesans.
Els Reis ja venen amb els regals i
St. Sebastià també amb els tortells.

Que segueixi la tradició.
Bona Festa de Sant Sebastià!
Vine a comprar durant les festes, el
nostre tortell artesà de Sant Sebastià
Granja: C. Sant Joan, 67
Pastisseria: C. Sant Joan, 71
Tel. 93 730 04 81 • Matadepera

MATERIAL ELÈCTRIC
C. Autonomia, 83-91
08225 Terrassa
Barcelona
Telèfon
93 735 21 28
93 735 21 59
E-mail
relectric@relectric.es
Web
www.relectric.es
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ENCESA DE LES MONUMENTALS FOGUERES
A dins la riera de Les Arenes, a l’arribada de les torxes

A la Prehistòria el control del foc va ser l’inici de la primera festa col·lectiva.
Impressionats encara per aquest fet gaudirem com aleshores de les gegantines
fogueres il·luminant la foscor. Músiques essencials ens traslladen als nostres
orígens com a societat.

Foto: MeM Fotografia

CONCERT DE GRUPS LOCALS
A l’escenari exterior del Pavelló, a partir de mitjanit

Mentre el foc decau puja el volum amb les propostes musicals dels grups més
joves del poble.
Hi haurà servei de bar.
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937 301 794
619 455 645
Sant Joan, 80
08230 Matadepera
mincentredental.cat

Dra.
Natàlia Sànchez

stylehouse
immobiliària
Llars amb estil

Dra.
Mariona Bordonaba

Ctra. Terrassa, 23 baixos
Matadepera
Tel. 93 787 16 16
info@stylehouse.es
www.stylehouse.es

C. Sant Joan, 63 • Matadepera • 93 787 14 61
www.calmadu.cat

TRASSERRA

Materiales Impermeabilizantes
Impermeabilización de Cubiertas y Terrazas

Roba col·legial - Corseteria - Samarretes
C. Sant Isidre, 15
08230 Matadepera

T. 93 787 08 61
M. 605 279 136

Serveis integrals de reciclatge
d’aparells elèctrics i electrònics

Tel. 931 198 062 • www.acsrecycling.cat

C. del Golf, 7 • 08230 Matadepera
Móvil 655 441 737
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REPIC GENERAL DE CAMPANES
A quarts de 9 del matí

Toc general de campanes que anuncien l’inici de les festes i criden a tothom a
participar de les Festes de Sant Sebastià.
Aquest any tocaran “el toc de festa” també les campanes de l’església de Can
Roure.

TORNEIG DE FRONTÓ
A les piscines municipals, a les 9 del matí

Un dels actes més consolidats per començar les festes en plena forma.
Organitza:
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Matadepera

CONCURS DE GOLF DE SANT SEBASTIÀ
A les instal•lacions municipals de Golf de Can Vinyers, a les
9 del matí

La Regidoria d’Esports ens proposa un any més el concurs de Golf de Sant
Sebastià, que es desenvoluparà al Club de Golf Municipal durant tot el cap de
setmana. Modalitat STABLEFORD INDIVIDUAL.
Organitza:
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Matadepera
Club Municipal de Golf la Mola
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FIRA DE SANT SEBASTIÀ
DISSABTE 13 DE GENER
Pels carrers i places del centre: Plaça de Cal Baldiró,
carretera de Terrassa, carrer Pere Aldavert i carrer sant
Joan, des de la plaça de l’Església i fins al carrer de cal
Beltrà, de 2/4 de 10 del matí i fins a les 3 de la tarda

La fira de Sant Sebastià cada any agafa més importància i és un dels actes més
concorreguts. Per fer-la més bonica i participativa s’anima a tots els comerciants a
col·laborar-hi amb una parada davant del seu establiment.
De nou us convidem a gaudir dels carrers plens de parades dels millors menjars
tradicionals; tot tipus d’embotits, formatges de tot arreu, fruits secs, conserves,
herbes remeieres, bolets, ous, fruita, verdura i productes frescos, oli, mel, xocolata,
llaminadures, pa, coques i dolços, olives, cava, cerveses, licors i vins. Et portem al
poble tota l’artesania per degustar i per omplir el cistell.
No us perdeu l’ambient de l’únic mercat artesà de tot l’any. Com sempre tindrem
diferents oficis tradicionals, per ensenyar als més menuts com es feien les coses
abans.
Enguany tornarem a tenir la participació de diverses empreses de sectors
relacionats amb les feines a l’aire lliure així com tots aquells emprenedors del
nostre poble que viuen i treballen en l’entorn rural.

Foto: MeM Fotografia

Foto: Manel Cusidó

Foto: MeM Fotografia

Foto: MeM Fotografia

Com en altres ocasions la jornada comptarà amb diferents propostes culturals i
musicals:

Actuació musical del grup OH Orquestra Simfònica de
Terrassa i del grup revelació de l’any passat “Els Gruixuts”
A l’escenari de davant de l’església, durant el matí
Aquests grups locals amenitzaran l’estona mentre seguim gaudint de la fira.
24
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GRIMPADA DEL PI DELS NENS
A la plaça de Cal Baldiró, a les 10 i fins a les 2 del migdia

Aquest any volem destacar encara més aquest concurs que de ben segur ajuda
a forjar els millors grimpaires dels pròxims anys. La canalla fins a deu anys tenen
aquí la seva única cita anual. Com és costum només els deu millors classificats
podran repetir grimpant la setmana següent el pi gran. Vine a desafiar el pi i a
lluitar contra el cronòmetre!
Els menuts estaran encordats i assegurats per experts grimpaires i alpinistes
matadeperencs.
Hi haurà xocolatada pels nens i nenes.
Col•labora:

Foto: Miquel Badia

Foto: MeM Fotografia

Foto: MeM Fotografia
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Aliments naturals
d’elaboració artesana
Iogurts, formatges,
mató...
C. Font Vella, 24 • Terrassa
93 783 11 14

35 anys al teu costat

TAMESLIMP PLUS SERVICES

• Neteja per a empreses, oficines, locals, llars...
• Pulits i abrillantats de paviment
• Neteja de vidres
• Neteja de pàrquings i comunitats de veïns
tameslimp@tameslimp.es
• Higienització ambiental

93 784 43 59
www.tameslimp.com

C. Enric Genescà, s/n
08230 Matadepera
Sant Quirze, 4 local
Tel. 93 787 02 60
08230 Matadepera
i.porcar@cecot.es
Instal·lacions i Reparacions d’Electricitat, Aigua,
Gas, Calefacció, Climatització i Telecomunicacions

COMANDES PER
WHATSAPP

655 804 057

CARNISSERIA · XARCUTERIA
C/ Sant Joan, 64 · 08230 MATADEPERA
T. 93 730 00 43 · carnsjove@gmail.com
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CONCURS DE PETANCA I ACTIVITATS D’INICIACIÓ
A les pistes del “bosquet” al costat del Casal de la Gent Gran,
a les 11 del matí
Agraïm a Josep Busqueta Segura la seva tenacitat a l’hora de recuperar i renovar
aquest esport, sempre arrelat a Matadepera.
Organitza:

ARROSSADA I COMPETICIÓ D’ARROSSOS
A la Plaça de Cal Baldiró, a les dues de la tarda

Mentre els darrers menuts encara grimpen el pi ja podem agafar lloc per dinar
a la Plaça un espectacular arròs de muntanya a preu popular. Aquest any com a
novetat, diferents equips de cuiners i cuineres del poble oferiran amb les seves
millors receptes. Cadascú podrà comprar el tipus d’arròs que més bé li sembli.
Com sempre, allargarem la sobretaula amb tertúlies i cafès.

TROBADA PER BAIXAR EL PI I SOPAR AL BOSC
A la Pedrera de l’Angelet (carrer Gaietà Vallès, a Can Prat),
a 2/4 de 8 del vespre

Un dels moments més esperats. Coure la carn, sopar al bosc, retrobar-se amb els
amics tot agafant forces per baixar el pi fins a la plaça. Trobarem els focs encesos
i el caliu necessari per no passar fred.
Es prega a tothom que tingui especial cura de deixar l’espai natural net de
deixalles.
Agraïments:
ADF de Matadepera
Bombers Voluntaris de Matadepera

Foto: Miquel Badia
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EXPERTS EN NETEGES

www.netegesjaf.net
93 723 83 50

646 302 433
arboriculturatrepa.com

CADA DIVENDRES

LA MILLOR OFERTA!

CUBO DE
7 QUINTOS
+ TAPA

CANYA
GRATUÏTA

6€

per a la
baixada del
pi

Aprofita el nostre
“Entrepà del dia”

2,5€

I divendres
“L’especial ibèric”

Menú
casolà

9€

cafè inclòs

3€

... i tasta les millors
patates braves de
Matadepera

Obrim de dilluns a divendres de 6.30 a 21 h
i dissabtes de 7 a 14 h.

C. Sant Joan, 88 (Galeries) • Matadepera

Tel. 93 787 19 61 / 696 622 183
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BAIXADA DEL PI
A la Pedrera de l’Angelet (carrer Gaietà Vallès, Can Prat), a
les 10 de la nit, avisats per tres petards

És l’hora d’assumir amb alegria i responsabilitat el gran repte de baixar el pi a les
espatlles, unint forces i treballant en equip. Com s’ha fet sempre en les nits més
fredes de l’any.
Des de la Germandat de Sant Sebastià volem que les festes sigui totalment
inclusives i que evolucionin amb el temps. L’equiparació entre homes i dones
queda fora de dubte i no hi ha cap necessitat de debats antics. La Germandat
demostra paritat en la Junta, en tots els actes previstos, en els germans i germanes
i en totes les tasques a fer durant les festes demostrant, com no pot ser d’altra
manera, que hi ha consens en això. Any rere any la tasca de baixar el pi és feta
pels més valents i valentes i cada any s’hi incorporen més dones. És per això que
aquest any esperem que moltes més dones i noies s’hi sumin i facin de forma
exclusiva tots els rols, en algun dels trams i tanta estona com vulguin.
El pi el baixarem pels següents carrers: Gaietà Vallès, Sant Miquel, Jaume
Español, Plaça Sant Jordi, Sant Llorenç, Sant Joan, Ctra. de Terrassa, Sant
Isidre i Plaça de Cal Baldiró. Per evitar danys als cotxes es prega que no es
deixin aparcats en els carrers del recorregut.
Com ja ve sent habitual aquest any tornarem a gaudir de la “melodia del pi”
creada especialment pel mestre Sergi Cuenca per corejar l’arribada del pi a
la plaça, efectes de llum, música, malabars de foc i pirotècnia, així com altres
sorpreses per fer de la baixada del pi la festa més singular i completa.
Agraïments:
La colla del pi
Banda de Matadepera

Foto: Manel Cusidó

Foto: MeM Fotografia
Foto: MeM Fotografia
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CONTINUA LA FESTA
A la Plaça de Cal Baldiró, un cop descarregat el pi

Gresca assegurada amb música a la Plaça amb el DJ Jordi Gavarró que punxarà
fins a la matinada.
Hi haurà servei de bar.
Foto: MeM Fotografia
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ESPECIALITZATS EN TURISMES i 4X4
Sempre al seu servei

C. Sant Llorenç, 8-10 1er 4a
08230 Matadepera
Tel. 93 787 01 80
info@consespa.com • www.consespa.com
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PELAR EL PI
A la Plaça de Cal Baldiró, a les 8 del matí

De bon matí, les persones més expertes en l’ús de la destral catalana, trauran
l’escorça al pi tal com ens han ensenyat el Pauet, el Vicenç, el Quimet... D’aquesta
manera quedarà a punt i llis per ser plantat i amb les condicions per ser grimpat
la setmana següent.

ANEM A FER UN TOMB
Sortida de la Plaça de Cal Baldiró. Després de veure pelar el
pi de Sant Sebastià, a les 9 del matí

Amb aquest “Tomb” els cercadors d’històries i rutes Narcís Serrat i Pere Porcar
ens ajudaran a conèixer el nostre estimat entorn. Tindrem coques, xocolata i vi
dolç per esmorzar.
Col·labora:

Foto: Narcís Serrat
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Germ Botiga o
anda ficia
ld
t de
Sant e la
Seba
stià

C. Sant Joan, 69
08230 Matadepera
647 737 095

hetland
ílvia
Moda i Complements

M

C.MAS
instal·lacions i reparacions
AIGUA • LLUM • CLIMA • GAS

(ea)

entreactes

Centre de Creació i Moviment de Matadepera

Dansa - Pilates
C. Sant Joan, 21 • 08230 Matadepera
Tel. 670 232 717

FUITES
PISCINA

Obert
migdies i vespres
de dimecres
a diumenge

C/ d e S ant Joan , 66 • 93 730 00 55

MENÚ
MIGDIA

10,50€
www.pizzer ia angie.com

nuria
estilistes
C. Sant Joan, 86 bis
(Galeries)

93 787 05 08
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PLANTADA DEL PI A MÀ
A la plaça de Cal Baldiró, a les 12 del migdia

Les festes de Sant Sebastià actuals recullen l’herència de festes que se celebraven
al nostre poble anteriorment com el “Pi de Maig” que es feia al voltant de les
dates de la festivitat de Sant Isidre. Alhora es van recuperar activitats lligades
a la mutualitat de sant Sebastià, que alguns recorden com a molt austeres però
entranyables. Actualment la majoria dels actes responen a aquesta voluntat de
recuperació de tot allò que ha format part del dia a dia dels nostres predecessors,
intentant evitar que es perdin balls, jocs populars, reptes esportius, cercaviles,
rituals, celebracions, feines, maneres de fer, menjars... en definitiva aquella
memòria col·lectiva que sens dubte és cultura i que ens defineix com a poble,
ens enorgulleix i ens marca camins per avançar. En aquesta línia aquests dies ens
proposem fer les coses com es feien abans, amb les mans, amb les eines, amb la
gent, amb l’enginy. És per això que un any més assumirem amb decisió i seny el
repte de plantar el pi a mà amb l’ajuda de cordes i ternals.
D’aquesta manera es pretén preservar simbòlicament la memòria del nostre
passat lligat a les feines del bosc i del camp, mantenint viva i intacta una de les
nostres tradicions més antigues i singulars.

Foto: MeM Fotografia

BALLADA DE SWING
A la Plaça del Casal de Cultura, a la 1 del migdia

Després de la tensió de plantar el pi arriba l’hora de fer el vermut prenent el sol.
Podreu escoltar ritmes clàssics molt ballables i fins i tot animar-vos a ballar tan bé
com els components de Swing Troppers.
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EXHIBICIÓ DE FEINES FORESTALS “SANT BÈSTIA”
Davant de l’Escola de Música, a les 4 de la tarda

Diferents grups competiran per demostrar la seva habilitat en les diverses feines
de creació i manipulació de la llenya; tallar, estellar, apilar...
Els guanyadors d’aquest acte seran guardonats durant l’entrega de premis del
Gran concurs de grimpaires el dissabte dia 20.
Podeu consultar les normes de participació a Facebook de la Germandat.
Col·labora: La colla del pi i ADF Matadepera

Foto: Miquel Badia

OBERTURA A TOTHOM DE LA MOSTRA GASTRONÒMICA
“TASTETS”
Al Pavelló, a les 6 de la tarda

Un dels esdeveniments més genuïns, espontanis, populars i de massiva participació
de tots els que es fan i es desfan al poble. Es tracta de la tradició de fer i oferir els
“tastets” que supera les quatre dècades d’èxits.
Espectacular mostra de participació i implicació de les diverses colles,
organitzades per carrers o entitats, que ens oferiran les seves receptes més
preuades.
L’acte estarà presentat i amenitzat per l’Antònia Genescà.
Organitza: Les colles dels tastets
Foto: Mem Fotografia
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SESSIÓ DOBLE DEL CINE CLUB MATADEPERA
A l’Hotel, a 2/4 de 7 del vespre

Los escondites (1969), de Jesús Yagüe, Espanya, 110 min.
Drama fantàstic del basc Jesús Yagüe, mític del cinema de la transició i del destape.
Film maleït per la censura i rescatat de l’oblit pel Brigadoon al Festival de Sitges
2016. És un conte macabre d’innocència que s’avança a la seva època.
Narra la història d’en Jorge, un nen orfe que acostuma a visitar el cementiri per
besar la tomba dels seus pares. Aquest acte, que podria semblar normal, acaba
despertant forces sobrenaturals. Petita i rara joia d’artesania.
Amanece, que no es poco (1989), de José Luis Cuerda, Espanya, 106 min.
Comèdia de culte totalment absurda i surrealista del director de La lengua de las
mariposas, Los girasoles ciegos i la sèrie Makinavaja. Es tracta d’una pel·lícula
coral d’humor delirant ambientada en un petit poble rural de la Serra d’Albacete.
Cal destacar la participació d’Ovidi Montllor en el paper de Pascual.
Argument: Un jove enginyer de la Universitat d’Oklahoma torna a Espanya per
gaudir d’un any sabàtic. Viatjant en sidecar al costat del seu pare, arriba a un
poble remot on ningú toca quarts ni hores.
Organitza:

Us hi esperem!

DISSENY GRÀFIC
PUBLICITAT
RELACIONS PÚBLIQUES
INTERNET
PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

93 700 14 62
Pl. Alfons Sala, 8
08230 Matadepera
Tel. 93 787 16 62
elsrouresdematadapera@hotmail.com

basar asia

Menú

Regals • Joguines • Papereria • Ferreteria • Cuines • Neteja

diari

Obert de dilluns a dissabte de 9.15 a 14 h i de 17 a 20.45 h,
i diumenges i festius de 11 a 14 h
C. Sant Joan, 68 • Tel. 688 508 118

C/Sant Isidre nº27 · Matadepera · 93 787 05 64

Dilluns tancat.
No tanquem als migdies.

PETITES REPARACIONS
I INSTAL·LACIONS A
DOMICILI:
ferreteria

jardineria

pintures

bricolatge

parament

claus

persianes, aigua,
electricitat,
vídeo-vigilància...

C. Josep Porcar, 39 baixos • 08230 Matadepera
937 870 357 • www.safont.cat

SISTEMA
TUBULAR MODULAR
PER A ENTRENAMENTS
T. +34 937 204 653
www.eurolean.es
Fàcil
muntatge i
desmuntatge

Si vols vendre, llogar o comprar,
trucan’s
Ara també a Matadepera.
Noves oficines:
Av. Josep Porcar, 32 baixos

• Reparació i manteniment de totes les marques/turismes/suv/4x4
• Primeres revisions sense perdre garantia de la marca (normativa europea)
• Servei Ràpid. Bateries/frens/llums/rodes
• Reparació i manteniment de vehicles sense carnet (microcotxes)
• Substitució de pneumàtics de primeres marques i marques blanques
• Servei de planxa i pintura.Tramitació de peritacions d’assegurances
• Recollida i entrega de vehicles a domicili a tot Matadepera
• Disposem de vehicle de cortesia
• Portem vehicles a passar l’ITV
C. Sant Quirze / C. Montserrat • 08230 Matadepera
Tel. 93 730 05 14 • matadeperamotor@autotallerfont.com • 664 361 937
*Servei Long Life: oli i filtre (oli fins a 5 litres de capacitat). Revisió ocular de tots els punts de seguretat.

Per celebrar les
festes de Sant
Sebastià, aquest mes
de gener et fem la
revisió bàsica de
Servei Long Life per

100 €*

BONES
FESTES
DE SANT
SEBASTIÀ
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DILLUNS 15 DE GENER
PROJECCIÓ AUDIOVISUAL DE MUNTANYA. HOMENATGE
A L’EXPEDICIÓ DE L’ASCENSIÓ AL KANGCHENJUNGA
A la sala d’actes del Casal de Cultura, a les 8 del vespre

Un any més un acte que no s’ha deixat de fer en cap edició de les festes de Sant
Sebastià des de la seva recuperació. Enguany l’organització ha intentat reunir els
màxims protagonistes d’aquesta èpica expedició a l’Himàlaia, per fer una xerrada
col·loqui amb els autors que fa quaranta anys van realitzar aquesta gesta pujant,
amb el material i mitjans de l’època, la tercera muntanya més alta del món.
La Germandat de Sant Sebastià vol rendir un sentit reconeixement als membres
de l’expedició Terrassa 1.978 al Kangchenjunga, uns homes que apassionats per
l’aventura, en una època d’expedicions pesades i complexes, superaren un munt
de dificultats per dur a terme una il·lusió: pujar una muntanya de 8.438 metres.
Possiblement sense ser-ne conscients aquesta expedició ens influí a molts de
nosaltres per encaminar-nos en el món de l’alta muntanya.
Ens explicaran la seva experiència en aquesta fantàstica expedició fa 40 anys,
tants com fa que la Germandat realitza la projecció audiovisual de muntanya. Us
hi esperem a tots.

DIMARTS 16 DE GENER
TERTÚLIA “JO ME’N RECORDO....A QUÈ JUGÀVEM”
A la sala d’actes del Casal de Cultura, a les 8 del vespre

Què se n’ha fet d’aquells estris per fer jocs al carrer? Com es deia en realitat
aquell joc concret? Es jugava a tot arreu o només a Matadepera? Realment hi
havia jocs i festes ben innocents i altres diversions ben sonades. Parlarem de
quan érem petits recordant a què jugàvem. Emili Riba conduirà aquest acte on,
com sempre, es preveu una pluja d’anècdotes. Comptarem amb els testimonis
més ben informats.

Foto: Miquel Badia
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DIMECRES 17 DE GENER
CLASSE OBERTA DE L’ESCOLA DE DANSA D’ESTHER
GUTÉS; ENTREACTES
A la sala d’actes del Casal de Cultura, a 2/4 de 6 de la tarda

Les alumnes d’aquesta acadèmia de ball local faran una demostració de com es
formen, s’esforcen i milloren dia a dia en una “Master class” oberta a tothom.

ASSAIG DE LA GRIMPADA
A la Plaça de Cal Baldiró, a les 8 del vespre

Entre setmana, sense la pressió del concurs, és un bon moment per fer un test a
les pròpies forces i un tast de les condicions del pi.

Foto: MeM Fotografia

Foto: Pau Betriu

DIJOUS 18 DE GENER
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “AMUNT! LES FESTES DE
L’ARBRE ALS PAÏSOS CATALANS”
A la sala d’actes del Casal de Cultura, a les 7 de la tarda

A càrrec dels autors Llorenç Roviras i Marc Castellet i de l’autor del pròleg Vicenç
Villatoro. Un recull exhaustiu dels orígens i actualitat de totes aquelles festes amb
arrels i semblances amb la nostra. Relats de velles tradicions i precioses imatges
que de ben segur us agradaran.
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DIJOUS 18 DE GENER
ASSAIG DEL “BALL DE L’ARBRE”
A la sala d’actes del Casal de Cultura, a les 8 del vespre

Si no l’has ballat mai, no hi ha excusa. Els balladors habituals acompanyats dels
Grallers de Matadepera ens ofereixen un assaig, obert a tothom. Repassarem
els diferents passos d’aquesta dansa circular i en coneixerem tots els detalls.
Recordeu que el nombre de balladors és il·limitat. L’assaig, com no pot ser d’altra
manera serà ben animat i acabarà de forma festiva.
El diumenge 21 tindreu l’oportunitat d’acompanyar a alguns membres de la junta
i autoritats municipals que es comprometen a ballar a la plaça el tradicional ball
al voltant del pi.
Organitza: Grallers de Matadepera

DIVENDRES 19 DE GENER
GRAN CONCERT DE SANT SEBASTIÀ AMB L’ASSOCIACIÓ
MUSICAL BANDA DE MATADEPERA
A la Sala d’actes del Casal de Cultura, a 2/4 de 8 del vespre
Enguany la nostra Banda de Matadepera interpretarà un concert en dues parts.
La primera estarà dedicada a festes populars dels Països Catalans:
- Gufí: Carnaval de Solsona
- Bequetero: Santes de Mataró i Festes de Moros i Cristians del País Valencià
- Es Jaleo: Jaleo de Ciutadella de Menorca
- Ball de Gegants D’Olot: Festes del Tura

La segona part interpretada conjuntament amb els Grallers de Matadepera, estarà
dedicada a les músiques del poble:
- Ball de l’arbre
- Ball dels gegants de Matadepera
- Ball del Llorenç i l’Agnès
- Marxa de la Mola
- Una marxa austríaca dels amics de la Banda de Mariapfarr
- La marxa de la baixada de pi.
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AUDIÈNCIA I-REAL, ESPECTACLE DE TONI ALBÀ
Al Pavelló, a 2/4 d’11 de la nit

El popular actor còmic Toni Albà ens oferirà el seu nou espectacle “Audiència
i-real”
Amb permís o sense de les nostres autoritats, ens farà riure amb el seu humor
irreverent tan necessari en aquestes dates.
Hi haurà servei de bar.
L’accés a l’espectacle serà gratuït per a tots aquells que mostrin la seva butlleta
pel sorteig del viatge i sopar a Sant Sebastià. El que no la tingui encara, podrà
comprar-la llavors.

45

PROGRAMA

DISSABTE 20 DE GENER

FESTIVITAT DE SANT SEBASTIÀ
GRAN CONCURS DE GRIMPAIRES
A la Plaça de Cal Baldiró, a les 10 del matí

(Les inscripcions començaran a les 10 del matí, es tancaran en arribar als 100
inscrits).
Un dels actes més esperats de tot l’any i emblema de les festes de Sant Sebastià i del
nostre poble. Des del 1975 es fa aquesta exhibició d’agilitat, força i determinació.
Diferents tècniques; peus descalços, mitjons llargs, barretines, reïna a les mans, ...
tot s’hi val per arribar el primer fins dalt.
Començarem amb els 10 millors grimpaires classificats en el concurs infantil de
grimpaires de la setmana anterior, que seran els únics nens que podran mesurar
les seves forces en el pi dels grans.

Foto: Miquel Badia
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A continuació la resta de categories. Aquestes si, amb opció de premi.
Acabarem com sempre, amb els millors grimpaires d’anys anteriors.
Les categories amb premi als tres millors classificats seran:
• De 10 a 15 anys, categoria mixta i els guanyadors del pi dels nens
• De 15 en endavant, masculina
• De 15 en endavant, femenina
El primer classificat de cada categoria rebrà un pernil.
Tots els grimpadors estaran encordats i assegurats per experts escaladors,
grimpaires i alpinistes matadeperencs.
No us perdeu l’ambient de la Plaça; caliu de llenya i caliu humà es respiren en
l’aire.
Com en altres anys la Germandat oferirà durant tot el matí el reconfortant “caldo
de Sant Sebastià” i un petit tast de “menuts de porc i seques”. D’aquesta manera
passarem millor el fred i recordarem aquests menjars que eren tan tradicionals
anys enrere. En aquestes dates en moltes cases es matava el porc i aquests dos
plats eren part de l’esmorzar habitual.

ENTREGA DE PREMIS
A la Plaça de Cal Baldiró, a les 2 del migdia

Com sempre, veïns, amics i autoritats rebrem com es mereixen els guanyadors
de cada categoria, tant del gran Concurs de Grimpaires com del Concurs de Sant
Bèstia, que pujaran al podi.

Foto: Miquel Badia
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JOCS POPULARS PER A PETITS I NO TAN PETITS
A la Plaça de Cal Baldiró, a 2/4 de 5 de la tarda

Jocs tradicionals i activitats per als més petits; bitlles catalanes, estirar la corda,
curses de quinqués, curses de sacs...
Col·labora:

CONSTRUCCIÓ D’UN TRENCACLOSQUES GEGANT EN
TRES DIMENSIONS
A la Plaça de Cal Baldiró, a 2/4 de 5 de la tarda
Una iniciativa nova i original que omplirà l’escenari de la plaça. Tothom és convidat
a participar-hi.
Col·labora: Casal Popular els Pins

HALTEROFÍLIA
Al gimnàs municipal, a les 5 de la tarda

Aquestes festes marcades per les activitats a l’aire lliure, tradicionals i
demostracions de força i habilitats de tot tipus inclouen també la vessant més
esportiva.
Organitza: Club Halterofília de Matadepera
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GRAN CONCERT DE SANT SEBASTIÀ AMB EL GRUP OH
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE TERRASSA
Al Pavelló Poliesportiu, a les 6 de la tarda

Aquesta orquestra amenitzarà amb tota l’energia i qualitat musical la tarda amb un
cafè concert amb peces ben conegudes.
Durant aquest acte la Germandat farà entrega d’una placa recordatòria a aquells
germans que fa 25 anys que són socis d’aquesta entitat, a qui es prega la seva
assistència a l’acte.
Enguany fan 25 anys com a germans:
Isidre Martínez i Lladó
Guillem Montagut i Marquès
Jordi Gutés i Garcia
Miquel Àngel Marín i Genescà
Tian Riba i Cònsul
Així mateix s’aprofitarà aquest acte per fer un sincer i sentit homenatge a aquells
matadeperencs que van treballar per recuperar les celebracions al voltant del
pi i del Sant patró i que van representar el primer relleu, fent créixer amb pocs
recursos i amb molta il·lusió la magnitud de les celebracions. Sense aquest relleu
als primers pioners, segurament no s’hauria consolidat la celebració i qui sap si
no tindríem aquestes festes. Els membres d’aquesta etapa són: Pere Pi, Josep Mas,
Josep Riba Satlari i Antoni Fitó.
A títol pòstum: Joan Marimón, Vicenç Rubio i Jaume Costa.

Foto: Miquel Badia

SOPAR I BALL DE SANT SEBASTIÀ
Al Casal de la Gent Gran, a les 9 de la nit

La Maria José i l’Agustí prepararan sopar al Casal de la Gent Gran. Havent sopat
podrem gaudir dels balls clàssics de totes les èpoques.
Cal fer reserva fins al dia 18 de gener al 93 730 03 44. Preu: 22 €/persona

SESSIÓ SANT SEBASTIÀ-JOVE
A la pista del Pavelló, a les 11 de la nit

Al “Pave” s’hi prepara un bon sarau. Ambient extrem. Zero límits.
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OFICI SOLEMNE DE SANT SEBASTIÀ
A l’Església Parroquial de Sant Joan, a les 11 del matí

Us convidem a assistir a la celebració de l’Ofici Solemne, sota l’advocació de Sant
Sebastià, patró de la nostra Germandat i copatró del poble. Acompanyarà l’ofici
cantant obres de diversos compositors l’Agrupació Coral de Matadepera.
Celebrarà l’ofici el nostre rector Mn. Javier Fernández Pérez.
Com marca la tradició, es donarà un tros de tortell beneït a tots els assistents. En
acabar com és habitual tots els assistents cantaran els Goigs en lloança al nostre
Sant Patró.
Foto: Miquel Badia

Foto: MeM Fotografia
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PROCESSÓ SEGUIDA DE CERCAVILA
Pels carrers més cèntrics del nostre poble, a les 12 del
migdia

La festa amb profundes arrels cristianes commemora cada any la festivitat de
Sant Sebastià (20 de Gener) Sant i màrtir. Aquest Sant té molta devoció en molts
pobles catalans arran de la pesta negra que va assolar gran part d’Occident. Sota
la seva advocació es va constituir al nostre poble una pionera agrupació d’ajuda
mútua de camperols: la Germandat de Sant Sebastià, associació que continua
avui encara vigent com a entitat cultural.
Foto: MeM Fotografia

Foto: MeM Fotografia
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GRIMPADA D’EXHIBICIÓ A CÀRREC DEL MÍTIC JOAN
TRABAL
A la Plaça de Cal Baldiró, a l’arribada de la processó

Exhibició de grimpada clàssica per part del reconegut, emblemàtic i estimat
grimpaire Joan Trabal.
Igual que en altres anys, hi haurà una tarima a la Plaça perquè la gent més gran
pugui gaudir dels actes amb tranquil·litat.

Foto: Miquel Badia

TORNEIG DE BILLAR
Al local del Club Billar Matadepera (carrer d’Antoni
Genescà), a 2/4 d’1 del migdia

En aquesta hora tindrà lloc la final del Tradicional Torneig de billar de Sant Sebastià
que enguany compleix 20 anys de la seva celebració ininterrompuda.
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BALL DE L’ARBRE
A la Plaça de Cal Baldiró, a la 1 del migdia

Bonica demostració de la recuperació de les nostres danses populars, al voltant
del pi podrem ballar tots el Ball de l’Arbre, gràcies a la música i a l’organització
dels Grallers de Matadepera.

Foto: Miquel Badia

TORTELL PER A TOTHOM
A la Plaça de Cal Baldiró, a la mateixa hora

Gran diada de festa on s’encadenen els actes al voltant del pi. Balls, cercavila,
homenatges, música, exhibicions... Per acabar de gaudir es repartirà als presents
un bocí del típic tortell de Sant Sebastià, acompanyat de porrons de vi ranci i
mistela.

Foto: Miquel Badia

Foto: Miquel Badia
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SARDANES
A la Plaça de Cal Baldiró, a continuació

Sardanes de sempre amb la Cobla La Nova Vallès. facebook.com/cobla.valles

BALL DEL TORTELL
A la Plaça de Cal Baldiró, a 2/4 de 2 del migdia

L’exhibició del Ball de Tortell es va restaurar amb motiu del Centenari de la
Germandat l’any 2000, després d’anys sense ballar-se i pràcticament oblidat. Diu
la tradició que es ballava el dia de Sant Sebastià i s’obsequiava amb un tortell a la
parella que es treia a ballar. Avui en dia tots aquells que ho vulguin, poden fer-ho
així.

Foto: MeM Fotografia

TEATRE
Al Casal de Cultura, a les 6 de la tarda

Amics del Teatre de Matadepera ens faran gaudir, com sempre ho fan, d’una
comèdia teatral. Passarem una agradable estona veient “D’aquesta aigua no en
beuré”, adaptació de l’obra de Josep M. Folch i Torres.

HAVANERES I CANÇÓ DE TAVERNA AMB EL GRUP
MARINERS DE RIERA
A l’Hotel, a les 10 del vespre

Animarem aquest vespre tranquil amb la companyia i les cançons dels nostres
entranyables mariners, amb qui compartirem una vetllada ben agradable, ben bé
com si fóssim arran de mar.
Hi haurà rom cremat per tothom i degustació de tortell.
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C. Sant Joan, 86 • Matadepera
T. 93 730 01 01 • M. 600 058 022
www.restaurantmerlot.com

A Terrassa
Mercat de St. Pere • Pl. del Triomf, s/n
Tel. 93 735 78 93
Centre Comercial Talló • C. Colom, 95
Tel. 93 784 83 34
Rambla Francesc Macià, 45
Tel. 93 787 56 49
Centre Comercial Carrefour • C. Cervantes, 89-91
Tel. 93 733 35 00
Av. Jacquard, 80
Tel. 93 785 03 58
Rambla d'Ègara,127
Tel. 93 788 68 15
C. Bosch i Gimpera, 57
Tel. 93 731 66 00

7 vuit 7

A Matadepera
C. Sant Joan, 59
Tel. 93 787 18 42

C. Bosch i Gimpera, 57 • 08223 Terrassa • Barcelona
Tel. 93 731 66 00 • Fax 93 785 49 92
ramoncortadellas@torrentspadros.es
www.torrentspadros.es

937 300 323
670 252 776

www.espaifisio.com
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FESTIU OFICIAL A MATADEPERA
Els comerços restaran oberts segons el seu horari
habitual aquest dia per afavorir que els carrers del poble
estiguin ben animats.
PEDALADA FAMILIAR DE SANT SEBASTIÀ
Trobada al carrer Pere Aldavert (davant del Casal de
Cultura), a les 10 del matí i fins quarts d’1
Pedalada familiar apta per a tots els públics.
A càrrec de: Narcís Serrat

ACTE MATINAL PER ALS NENS I NENES
Al carrer Pere Aldavert, davant el Casal de Cultura, a partir
de 2/4 de 12 i fins a 2/4 de 2
Jocs, tallers de dibuix i pintura per a tots els infants.
A càrrec de: Tot Lleure

INAUGURACIÓ DE LA NOVA BARRACA DE VINYA
A la rotonda de l’Avinguda Mas Sot amb carretera de
Sabadell, a 2/4 quarts de 12

Inauguració oficial de la barraca de vinya de pedra seca construïda com a
homenatge al nostre passat vitivinícola.
Per iniciativa de diferents persones i col·lectius s’ha edificat aquesta modesta i
singular construcció en una de les entrades del poble. A partir d’avui presidirà
aquest indret com a testimoni del nostre passat rural.
Organitza: Ajuntament de Matadepera.
Col·labora: Grup de recerca de la pedra seca del Centre Excursionista de
Castellar del Vallès.

EXHIBICIÓ DELS BOMBERS VOLUNTARIS DE
MATADEPERA
A la Plaça del Casal de Cultura, a quarts d’1

Tots aquells nens i nenes que vulguin conèixer més a fons, com és el camió i
els utensilis que utilitzen els nostres bombers, podran fer-ho gràcies als bombers
voluntaris del parc de Matadepera.
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APERITIU MUSICAL PER ALS AVIS
Al Casal de la Gent Gran, a les 12
del migdia

La Germandat vol reconèixer d’una manera
especial a tots els nostres avis i àvies com a
impulsors, testimonis i autors de la Matadepera
que tenim avui.

Foto: MeM Fotografia

ESPECTACLE INFANTIL DE LA XARXA
Al Pavelló, a les 5 de la tarda
La companyia Teatre a la fuga ens representarà
l’obra “Contes 1.0” : En Manel és un adolescent
que està enfadat amb tot i amb tothom. Un dia
apareix en una casa abandonada on hi ha uns
objectes que parlen i un personatge estrany i
misteriós. Entre tots hauran de salvar el món
dels contes. Ho aconseguiran?
Acte ideal per un dia sense escola.
Col·labora:

MISSA DE DIFUNTS
A l’església de Sant Joan, a 2/4 de 8 del vespre

Missa en sufragi per tots els germans traspassats.
Com no pot ser d’altra manera des de la Germandat volem estar al costat i mostrar
el nostre record a tots aquells familiars que ens han deixat.

RETIRADA DEL PI
A la Plaça de Cal Baldiró, a 2/4 de
9 del vespre

Foto: Miquel Badia

Arriba el moment d’acomiadar el símbol
d’aquestes festes, el pi. Nova demostració a la
plaça de feines poc habituals de veure.
En aquest moment se celebrarà el Sorteig del
viatge i experiència gastronòmica per a dues
persones al restaurant Arzak de Donostia.
En cas de no sortir el número premiat es
faran públiques les butlletes substitutes i els
terminis per reclamar el premi i els canals de
difusió.
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Foto: MeM Fotografia

ACTES POSTERIORS

DISSABTE 27 DE GENER
DIUMENGE 4 DE FEBRER

DISSABTE 27 DE GENER
VISITA GUIADA AL “SANATORI”
Trobada davant del Parc Audiovisual de Catalunya, a 2/4
d’11 del matí

L’antic “Hospital del Tòrax” de Terrassa avui reconvertit en un edifici de serveis,
acull entre altres, la seu del Parc Audiovisual de Catalunya.
Aquest edifici emblemàtic forma part indestriable del nostre paisatge quotidià i
és alhora un lloc oblidat i poc visitat. Sens dubte ha estat molts anys envoltat de
llegendes i misteris. Ara tenim l’ocasió de visitar els platós, els jardins i part de
l’antic hospital i conèixer les activitats que s’hi fan i desvetllar o imaginar històries
del seu passat.
Visita tancada a dos grups de 50 persones. Preu gratuït, cal inscripció prèvia a:
www.parcaudiovisual.cat/matadepera

DIUMENGE 4 DE FEBRER
ONZENA EDICIÓ DE LA CURSA DEL MONT-RODON
Al Carrer Pere Aldavert davant del Casal de Cultura de
Matadepera, a partir de les 8 i fins ¾ de 10 del matí

Sortida a les 10 en punt
Com a propina de les festes us oferim participar en aquesta convocatòria que
ja ha superat la desena edició. La cursa Mont-Rodon, és la cursa de muntanya
genuïna de Matadepera, lliga l’esport, el medi ambient i una organització molt
rigorosa i totalment popular. Consta de 12,5 km amb 600 metres de desnivell
positiu, passant per algunes pistes i molts corriols del massís del Mont-Rodon
i de la Costa del Tet. Hi haurà cursa infantil i aperitiu i un obsequi per a tots els
participants.
Inscripcions online i més info: www.cursamontrodon.cat
Inscripcions presencials:
• Informàtica Matadepera
• BTT Sport (Matadepera)
• Kñera Running (Terrassa)
Preu:17 €. Inclou assegurança i donatiu
a Càritas.

Foto: Miquel Badia
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
La Germandat de Sant Sebastià és una entitat cultural oberta a tothom, si vols col.
laborar i ser germà de l’entitat més antiga del poble, ajuda’ns a impulsar les festes
i a aportar idees. Entre tots farem més gran la festa.
Nom:
Cognoms:
Adreça:
Població:

CP:

Telèfon/s:
Data de naixement:
Data:
Correu electrònic:
Compte bancari-IBAN:
Matadepera, a

de

de

Podeu omplir la butlleta i dipositar-la a la bústia de la Germandat al Casal de Cultura o bé enviar un
e-mail a: germandatmatadepera@gmail.com.
Si no voleu domiciliar el pagament (20 € anuals) podeu fer l’ingrés al
CC 2100 0423 97 0200063678

RECORDATORI
La Junta vol destacar la participació de tots els
comerços, establiments, patrocinadors i de tots els
Germans i els agraeix que facin possible aquestes
festes.
Agraïm especialment la col•laboració a l’hora
de confeccionar aquest programa de: Mireia
Solsona, David Vallhonrat, Pere Martínez
“Peret”, Miquel Badia, Manel Cusidó, Col•lectiu
MEM, Pau Betriu, Josep Gutés “Trapet” i Quim
Vancells.
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Germandat de
Sant Sebastià

LLISTAT DE GERMANS
AGUILAR DENUI, ENRIC
AGUILERA VENTURA,JOSEP
ALBIÑANA TRIAS, MÍRIAM
ALIART TARRIDA, XAVIER
ALSINA DELCOR, M. ROSA
ALTIMIRA BRAQUE, JOAN
ALTIMIRA ESTRADA, JOAN
AMAT ARMENGOL, BARTOMEU
AMOR INGLADA MARIA CARME
ANGLADA ALENYA, ANNA
ANGLADA FONT, PASCUAL
ANGLADA MARTINEZ, JAUME
ANGLADA MARTINEZ, QUIM
ARCH MAS, PERE
ARGEMI ARNAU, JOSEP Mª
ARGEMI ARNAU, SANTIAGO
ARGEMÍ BOLDÓ, XAVI
ARMENGOL VALLÈS, TERE
ARNAU RIBA, MARC
ARNAU CARNICE, NORMA
ARNAU PORTELL, JOSEP
ARNAU PORTELL, XAVI
ARNAU PORTELL, CESCA
ARRUFAT FRANCH, ANNA MARÍA
AULADELL CAMPMANY, NÚRIA
AURELL BOVÉ, PERE
AVELLANEDA ARMENGOL, ELISABET
AYMERICH PIQUE, RAMON
BARBERO VALL-LLOBERA, SANTI
BARDOU CARABASA,JACINT
BARGUES RODRIGUEZ,DOLORS
BASSOLS REY, OLGA
BELTRÀ JULIÀ, GENÍS
BETRIU ALBIÑANA, IMMA
BETRIU ALBIÑANA, PAU
BETRIU PI, JOAN
BIGATÀ ESTRUCH, JORDI
BITRIÀ BUSQUETA, MARTÍ
BITRIÀ BUSQUETA, MERCE
BLANCH ORTEGA, ADELINA
BOIXADERAS SELVAS ANNA
BONET ALSINA, EULÀLIA
BOSCH BIOSCA, JOSEP ANTON
BOSCH DEPEDRO, JORDI
BOSCH MARÍ, ALBERT
BOSCH PORTÍ, MARCEL.LÍ
BOYA SOLER, LLUÍS
BRAQUÉ DEL OLMO, JORDI
BRAQUÉ DEL OLMO, ORIOL
BRAQUÉ SURIÑACH, JORDI
BRAQUÉ SURIÑACH, JOSEP M.
BRETONES RUIZ, LLUIS
BRETONES VILARNAU ALEX
BRETONES VILARNAU ISAAC
BROTO COMERMA, EDUARD
BRUACH UTSET, PERE
BRUGUERA GUITART, SILVIA
BUENO CORTES, JOSE
BUSQUET DURAN, JOSEP
BUSQUETA VERDAGUER, JORDI
BUSQUETA VICENTE, DELFÍ
CAIRO MUNNE, Mº DOLORS
CALVACHE RUIZ, JOAN PERE
CANO ÁLVAREZ, GERTRU
CAPEL, RAMONA
CAPELLA GALÍ, TON
CAPELLA GRANÉ, ANNA
CAPELLA GRANÉ, LAURA
CAPELLA GRANÉ, MIREIA
CAPELLA VAQUERO, IRENE
CAPELLA VAQUERO, MARTINA
CARBÓ PASCUAL, PAU
CARNICE OLIVARES, NORMA
CARO GARCÍA, LUISA
CARO GARCÍA, MARIA ASSUMPCIÓ
CARRERA ARGUINDEGUI, MANUEL
CASALS JUNYENT, JOSEP
CASALS JUNYENT, PERE
CASARAMONA MUNDET, BERNAT
CASARAMONA MUNDET, CLARA
CASAS ARNEDOS, AARONA
CASAS ARNEDOS, PERE
CHUECA ABANCÓ, LLUIS

2003
2007
2000
2014
2016
2014
1974
2016
2015
2008
2016
2014
2014
2014
1977
1977
1996
2015
2017
2011
1986
1979
2005
2001
2000
2000
2016
2013
1975
2006
2007
2017
1974
2000
2000
2000
1999
1985
2007
2016
2007
2008
2008
1979
2000
1977
2001
2000
2000
1979
1977
2008
2009
2009
2015
2007
2007
1978
1979
2001
1966
2007
2014
2017
2016
1986
2000
2000
2000
2016
2016
2014
2004
2002
2000
1982
1975
2014
2018
2018
2015
2015
2014

CLUSELLA FERNÁNDEZ, CAROLINA
CO POLO, JOAQUIM
CODINA FARRIOL, MIQUEL
CODINA SERRACANTA, SEBASTIÀ
COLL BONET, ELIES
COMAS ROVIRA, JORDI
COMASÒLIVAS CARAVACA, GUIM
COROMINAS UMBERT, MONTSE
CORTADELLAS TORRENTS, RAMON
COSTA FREIXA, JOSEP
CRUZ PENINA, EUGENIA
DALMAU LACOMBA, NARCÍS
DE BRUIJN FREDY
DE LA RUBIA, MIRIAM
DEL OLMO SÁNCHEZ, IOLANDA
DINARÈS BADIELLA, JOAQUIM
DINARES RIBA, GERARD
DUCH VIVES, FRANCESC
DURAN BOIXADERA, CRISTINA
DURAN COSO, FELIX
EGAS REPARAZ, Maria del Consuelo Susana
ESPINÓS MIES, SERGI
FARDY RUESTES TXÈ
FARRIOL ALMIRALL, RICARD
FERRAN SOL, JOAN ANTONI
FIGUERAS PEÑA, JOAN
FIOL VISIEDO, JAUME
FITÓ RIU, ANTONI
FITÓ SELLARÈS, ALBERT
FONT I ROCA, JOAN
FONT MUSONS, JAN
FONT SEBASTIÀ, ANTONI
FONT TRENCHS , MIQUEL
FONT TRENCHS, JOAN
FONT VELLSOLA, MIQUEL
FORNELLS PIELLA, FERRAN
FORTE GIMENEZ MARC
FORTE GIMENEZ, JOSEP ANTONI
FREIXA PALOMA, DAVID
FREIXA PALOMA, PERE
FREIXA PALOMA, PILAR
FREIXA VANCELLS, ALFONS
GALI BORRELL JOAN
GALI BORRELL PAU
GALI BORRELL XAVI
GALI FONT, ROSA
GALI REYES JOAN
GALI REYES, ORIOL
GALI ROIG, MARIOLA
GALI ROIG, ORIOL
GALI ROIG, ROC
GARCIA FREIXA, RICARD
GARCIA IZQUIERDO, ANNA
GARCIA IZQUIERDO, JOAN
GARCIA IZQUIERDO, MARIA
GARCIA MARTÍ, NÚRIA
GARCIA MARTÍ, PERE
GARCIA MARTI, AGNÈS
GARCIA MARTÍ, M.TERESA
GARCIA MURCIA, NÚRIA
GARCIA RIBA, JOAN
GARCIA RIBA, TOTI
GARCÍA SANCHO, MERCÈ
GARCIA SELLARÉS, ANTONI
GARCIA-GASCON MORERA, JOAN
GARRETA BERNAT, JORDI
GASULLA GALÍ, ANTONIO
GATELL TAMBO, CARLES
GELABERT SOLEY, JAN
GENESCÀ GARCIA, JOAN
GENESCÀ GARRIGOSA, ENRIC
GENESCÀ GARRIGOSA, MONTSE
GENESCA LLONCH MIREIA
GENESCA LLONCH, JANINA
GENESCÀ PALAU, ENRIC
GENESCÀ PUIG MERCÉ
GESTÍ PALAU, JOSEP M.
GIBERT ANGLADA, JORDINA
GÓMEZ MARTÍNEZ, ANTONIO
GONZÁLEZ GRANÉ, MARIA
GONZÁLEZ MAGANYA, ABRIL
GONZÁLEZ MAGANYA, AGNES
GONZALEZ PUIGDELLIVOL, JOSEP
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2016
2007
2010
2000
2017
2014
2017
2015
2014
1977
2015
1989
2004
2005
2000
2005
2011
2015
2010
2007
2017
2014
2010
2000
2000
2006
1974
1977
1988
2004
2004
1979
2000
2000
2005
2016
2012
1996
2004
1999
2007
1974
2011
2011
2011
2008
1990
2015
2015
2015
2015
2014
2000
2000
2000
2000
2000
2007
2016
2011
1979
1982
2003
1961
2000
1999
1974
2017
2008
1991
1974
2000
2009
2008
2001
2002
2008
2017
2000
2014
2000
2000
1986

GONZALEZ RELATS, ROGER
GONZALVEZ SORIANO, XAVIER
GORINA BORRELL, JOSEP
GORINA CASAMAJOR,JORDI
GORINA CASAMAJOR,MARC
GORINA TELLEZ, BETH
GRANÉ AULADELL, ASSUMPTA
GRANÉ AULADELL, MONTSE
GRANÉ VIADÉ, JOSEP
GUINJOAN BAROS, RAMON
GUINJOAN ESTEBAN, JOAN RAMON
GUINJOAN TORRAS, MARINA
GUITART SOLSONA, ARNAU
GUTÉS GARCIA, JORDI
GUTÉS LÓPEZ JORDI
GUTÉS LÓPEZ MARC
GUTÉS LÓPEZ ORIOL
GUTÉS MARTINEZ RAMON
GUTÉS MARTÍNEZ, JOSEP
GUTÉS TURU, JOAN
HERNÁNDEZ LÓPEZ, JOAQUIM
HERRAIZ GONZÁLEZ, PACO
IRIBARREN DONADEU, CARLOS
IRIBARREN POSA, ANNA
IRIBARREN POSA, CARLES
IRIBARREN POSA, SANTI
IZQUIERDO JIMENO, GEMMA
JO, SILVIO
JORBA GONZÁLEZ, GLÒRIA
JULIÀ GUTES, NIL
JULIÀ GUTES, GERARD
JULIÀ PASCUAL, ORIOL
LACASTA CODORNIU, ÀLEX
LLONCH OBIOLS, ARIADNA
LLONCH ROURA, MARC
LLONCH TRIAS, MIQUEL
LÓPEZ CRESPO, NIL-ÒSCAR
LOPEZ GARCIA, SILVIA
LOPEZ TELLEZ SILVIA
LOZANO RODRIGUEZ, M. JESUS
MALGOSA GRANJA, ROSER
MALLEN PARRAMON, PERE
MARGARIT COLL JOSEP MARÍA
MARIMÓN FARRÉS, AGUSTÍ
MARIMON MATEU, ALEIX
MARIMON MATEU, JOAN
MARIN GENESCÀ , MARC
MARÍN GENESCÀ, MIGUEL ANGEL
MARIN ORTE MARISOL
MARIN QUERA ENRIC
MARIN QUERA MIQUEL
MARTI DALMASES, PACO
MARTÍ PI, DOLORS
MARTÍ PI, PILAR
MARTÍN ESQUINAS, IOLANDA
MARTÍN ESQUINAS, LLUÍS
MARTIN GUTES IMMA
MARTIN GUTES JOSEP
MARTIN SIERRA, ANDREU
MARTINEZ GONZALEZ,ALBERT
MARTÍNEZ LLADÓ, ISIDRE
MARTÍNEZ LLADÓ, JOSEP
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PERE
MARTÍNEZ VINAROZ, JOSEP
MARZO CARRERAS, ARTURO
MAS ARNAU, JOSEP
MAS CANADELL, CÉSAR
MAS CANADELL, JOSEP M.
MAS JOLIVET PERE
MASCARÓ ALTIMIRAS, JOAN
MASNOU SARRIOLS, JOSEP
MASTROIANNI MOLINA FIONA
MATA TARRAGÓ, ENRIC
MOLINA MILIAN, ANGELS
MOLINS COROMINES, ANA
MOLINS DURAN, JAUME
MOLLET BOSCH, M MONTSERRAT
MONTAGUT CARO JONATHAN
MONTAGUT CARO MARC
MONTAGUT FUENTETAJA JUDITH
MONTAGUT FUENTETAJA, PAU
MONTAGUT LAZARO XAVIER
MONTAGUT LÁZARO, OSCAR

1998
2014
1977
2007
2007
2000
2005
2000
1979
1989
2014
2017
2014
1993
2002
2002
2002
2009
1975
1974
2016
2017
2008
2008
2008
2012
2000
2016
2017
2000
2003
2000
2018
2008
2008
2007
2014
2000
2002
2009
2008
2007
2014
1987
2014
2013
2008
1993
2010
2009
2009
2014
2000
2015
2000
2001
2007
2007
1986
2004
1993
1974
1956
1982
1977
2008
2008
2004
2008
2008
2011
1984
2011
2015
2015
2012
2002
2002
2011
2000
2004
2001

LLISTAT DE GERMANS
MONTAGUT MARQUÈS MERCE
MONTAGUT MARQUÉS, GUILLERMO
MONTAGUT MARTÍNEZ, LAIA
MONTAGUT MARTÍNEZ, ONA
MONTAGUT ORRIOLS, CARLES
MONTAGUT ORRIOLS, MANEL
MONTSERRAT IZQUIERDO, ALBERT
MORENO PUIG, RAFAEL
MALGOSA MORERA , JOAQUIM
MUNDET PIJOAN, XAVIER
MUNDET PIJUAN, GEMMA
MUÑOZ CAÑADAS, XAVI
MUNTANYA TRASSERRA, OSCAR
NIETO TO, NÚRIA
NOVELLON CASABON, ALBERT
OLIVERES AMOR, SERGI
OLIVERES GONZALEZ JAN
OLIVERES VERGÉS, JOAN
OOSTERVELD, JAN PIETER
PARDELLANS MAS, JOSEP M.
PARRAMON FONTANELLAS, MERCÈ
PASTOR GOMEZ, TERESA
PAZ GARCIA, JULI
PEIRÓ RIUS, VÍCTOR
PEREZ PI JORDI
PERMANYER ROVIRA, ANNA MARÍA
PI BACARDIT, AINA
PI CANALS, BERNAT
PI CANALS, ORIOL
PI CARO, CRISTINA
PI CARO, MONTSERRAT
PI CASAIS, BARTOMEU
PI FERNANDEZ, PAQUITA
PI GORINA, DOLORS
PI PUIG, JOAN
PI PUIG, PERE
PIÑOL TURU JOAN
PONS CANALS, JORDI
PONTE ALEGRE, VICENÇ
PORCAR BUSQUETS, JOSEP
PORCAR REYES MARINA
POSA TORRES, MARTA
PUIG MARTÍN, ADRIÀ
PUIG MARTÍN, MIQUEL
PUIG SERRA, ALBERT
PUIG TORRES , MARIA
PUIG USTRELL CARMINA
PUIGDOMENECH ARNAU, JORDI
PUIGDOMENECH ARNAU, XAVIER
PUIGDOMENECH LAFARGA, JORDI
PUJOL OÑATE VICENÇ
PUJOL SOLÉ, MARIA PILAR
QUERALT VERDU, SONIA
QUEROL BADOSA, CARME
QUEROL BUSQUETA, DELFÍ
QUEROL MARTINEZ, BERTA
QUEROL MARTINEZ, ICAR
RAFAEL MAIQUEZ, MERCÈ
REAL ESPAÑOL, JOAN

2014
1993
2016
2017
1982
1975
1995
1961
2015
1997
2016
2015
2015
2015
2010
2012
2012
2016
2017
2008
2001
2000
2016
1986
2004
2003
2018
2000
2000
2000
2000
1976
2003
2016
1974
1974
2009
2018
1975
1974
2002
2008
2001
2006
1986
2008
2009
2008
2008
1982
2010
2000
2015
2017
1966
2008
2008
2001
2015

RECASENS ALTIMIRA, MARC
RECASENS VERT, ALBERT
REINES SANTNICOLAS, RUBÈN
RELATS MIROSA, MONTSERRAT
RIBA CABANA JOSEP
RIBA CABANA, PERICO
RIBA CASALS, JAN
RIBA CASALS, PAU
RIBA CASAS ROSER
RIBA CASAS, JOSEP
RIBA CASAS, SALVADOR
RIBA CONSUL, MARC
RIBA CONSUL, TIAN
RIBA CONSUL, ERIC
RIBA DE LA RUBIA, JULI
RIBA DOMÈNECH, MAX
RIBA DOMÈNECH, MARC
RIBA DOMÈNECH, PAULA
RIBA GARCIA, CLÀUDIA
RIBA GENESCÀ, ESTEVE
RIBA GORINA, ANGEL
RIBA GORINA, EMILI
RIBA GORINA, JORDI
RIBA GORINA, MARINA
RIBA MARTINEZ, QUICO
RIBA MARTINEZ, SEBASTIÀ
RIBA RUSIÑOL, ANTONI
RIBA RUSIÑOL, NARCÍS
RIBA RUSIÑOL, ISABEL
RIBA SATLARI, JOAN
RIBA SATLARI, PERE
RIBA SATLARI, JOSEP
RIBERA COLOM, ROSA
RIERA CORBERA, XAVI
RIOS BACH, VALENTÍ
RIOS RIBERA, LAURA
RIOS RIBERA, MARGARIDA
RIUS GASOL, NURIA
ROBERT LAIRLA, VICENÇ
ROCA RIUS, MARC
ROCA RIUS, ORIOL
RODRÍGUEZ MAYO, JESÚS
ROIG GRAELLS, ALFONS
ROSET CHALER, JORDI
ROSET CRUZ, JORDI
ROSET CRUZ, SERGI
ROURA ROCA, ROGER
RUESTES ANGLADA, RAMON
RUESTES BITRIÀ MERCÈ
RUESTES BITRIÀ, Ot
RUESTES BITRIA, RAMON
RUIZ BLANCH, ANGELINA
RUMBAU ROCA, CARME
RUSIÑOL MARTÍNEZ, SANTIAGO
SABATÉ JORBA, SANTI
SALA DRUGUET SALVADOR
SALA IBORRA, CARLOTA
SALA IBORRA, VALENTINA
SALA MORENO, ALBERT

2017
2016
2008
2000
2009
2000
2006
2003
2010
1963
1957
1998
1993
2009
2010
2018
2018
2018
2016
1991
1986
1979
1998
2000
1998
1989
1981
1975
2005
1975
1975
1975
2017
2014
2017
2017
2017
2015
1995
2015
2015
2013
2008
2015
2015
2015
2018
2007
2010
2012
2007
1975
2016
1977
2015
2011
2017
2017
2007

SALA MORENO,ANNA
SALA SORIANO, QUICO
SALGUERO GORINA, BETH
SALGUERO GORINA, MARTINA
SAMARRA AROZA, MARIUS
SANCHEZ MOYA, MANUEL
SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIO
SANCHEZ VILLACAMPA, XAVIER
SAURET SANTASUANA, ISABEL
SAZATORNIL GONZALEZ DAVID
SEGURA CORTÉS, FRANCESCA
SEGURA CORTÉS, MONTSERRAT
SERRA BIOSCA TERE
SERRAT COMERMA, FRANCESC
SERRAT GENESCÀ, ESTEVE
SERRAT GENESCÀ, MARC
SERRAT GENESCÀ, ORIOL
SIMON FLORES, ESTANISLAU
SOLA ARMADANS JOAN
SOLÉ PUIG, QUICO
SOLÉ RUIZ, GERARD
SOLÉ TURRELL, PAU
SOLEY CARDONA, MERCÈ
SOLSONA TUTCHE, MANOLITA
SORIANO GOSA, ARMAND
TALAMÀS JOFRESA, MINGO
TENA PIZARRO, ROGELIO
TERRADO DÍAZ, RAMON
TORRADEFLOT ISART, ORIOL
TORRAS JUNOY, MONTSE
TORRENTS GRINYÓ, ANNA
TORRES BACH, NINNA
TORRUELLA BLASI, JAN
TRABAL ROMA, JOAN
TRENCHS RUSSO, JOAN
TRUJILLO ROLDAN, DAVID
VALLHONRAT CASALS, BRU
VALLHONRAT CASALS, MARINA
VALLS BOLUDA, NEUS
VANCELLS MARTÍ JOAQUIM
VANCELLS MARTÍ, CRISTINA
VARGAS TORRES, JOSEP
VENTAYOL ARCH, JOAN
VENTAYOL ARCH, JUDIT
VENTAYOL ARCH, PAU
VENTAYOL CARBONELL, XAVIER
VENTAYOL GRANÉ, JAUME
VENTAYOL GRANÉ, NURI
VENTAYOL GRANÉ, ORIOL
VENTAYOL PIÑOL, SEBASTIÀ
VENTAYOL SALA M. ROSA
VERDU DIAZ, SILVIA
VICIANA MONFORT JOSEP
VILA GRAELL, EDUARD
VILARNAU BONVEHI, MERCÈ
VILARÓ PASTOR, XAVI
VILARÓ TORRENTS, JOAN
VILARRUBIAS CARCELLER, ÀNGELA

Si veieu algun error o falten dades, si us plau, envieu-nos un e-mail a
germandatmatadepera@gmail.com per tal d’actualitzar-les.

Germandat de
Sant Sebastià
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2007
1967
2012
2016
1998
2000
2017
2014
2018
2009
2000
2004
2010
2000
2007
2007
2007
1994
2014
1998
2006
2016
2008
2008
2016
2008
1975
2017
2016
2012
2015
2016
2013
1997
2003
2014
2006
2006
2012
2002
2000
2012
2015
2015
2015
2015
2005
2005
2005
1977
2002
2015
2011
1985
2008
1989
2013
2016

