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Benvolguts veïns de Mata!!! 

Una vegada més, en aderecem a vosaltres per fer-vos saber totes les activi-
tats que hem preparat per aquestes noves “Gales”. La comissió no és cansa 
de preparar actes perquè petits i grans us pogueu divertir. Les nostres són 
unes festes que, tot i que petites i humils, tiren endavant cada any amb l’es-
forç d’una petita comissió que impulsa la festa. Ja fa més de 100 anys que 
existeixen les “Gales”. És una de les més antigues del municipi i esperem que 
segueixi durant molts anys més, comptant sempre amb totes les persones 
externes a la comissió que ens ajuden, els anunciants i l’Ajuntament que és 
posa a la nostra disposició. Aquest any hem tingut una ajuda extra que ens 
ha fet molta il·lusió: els alumnes de 3r C de l’escola l’Entorn de Mata, ens han 
fet un munt de propostes per fer la portada d’aquest folletó.  Ens ha sigut 
del tot impossible decidir quin era el millor dibuix per fer servir de portada, 
no ens hem posat d’acord.... Però hem decidit que exposarem totes les pro-
postes en el concurs de dibuix del diumenge a l’exterior de l’ esglesia de St. 
Andreu. Esperem que els alumnes de 3r C els hi agradi la nostra idea. 

Us esperem a tots a la caminada nocturna de divendres, al partit de futbol 
entre casats i solters, a la festa de l’escuma infantil amb xocolatada inclosa, 
a l’extraodinari sopar-ball amb gintonics d’autor. I a un diumenge de missa, 
sardanes i dibuix. I com a fi de festa, a les havaneres amb el grup Retorn. 

Us esperem a tots! Les “Gales de Mata“ és fan també gràcies a vosaltres  
AIXÍ DONCS, QUE COMENCIN LES “GALES DE MATA”!
La Comissió de Festes

Hola a tots i totes,

És ben cert que l’agost sol ser un temps de desconnexió i de vacances en ge-
neral, en què tothom disminueix el ritme de vida frenètic que portem. Fins i 
tot el municipi veu reduïda la seva activitat. 

Però a finals d’agost, com cada any, les Gales són aquest petit oasi que tenim 
els que no estem de vacances; un punt de trobada amb els veïns en un mes 
la definició del qual és la inactivitat. Durant aquest cap de setmana compar-
tirem espais, taula, activitats... en definitiva, compartirem una de les coses 
més importants que tenim: el nostre temps amb els nostres veïns.

Sempre hi ha alguna novetat en l’àmbit municipal d’un any a l’altre. Enguany, 
la novetat per excel·lència és el porta a porta, i és que si tenim en compte 
que portem des del mes de febrer amb aquest sistema de recollida estem 
parlant ja de mig any de convivència amb un canvi substancial. Us hem de 
dir que estem molt contents dels primers resultats obtinguts, ja que pràcti-
cament estem a un 85 % de reciclatge. Aquest bon resultat l’hem aconseguit 
entre tots, moltes gràcies! Així doncs, aquest any celebrarem les Gales més 
sostenibles, ambientalment parlant, que hem tingut fins ara. I és que encara 
que estiguem de festa (i grossa) el medi ambient és cosa de tots.

Quan l’any passat m’adreçava a vosaltres per aquesta mateixa època, estàvem 
molt a prop del referèndum. No cal que ara us expliqui com ha acabat tot 
plegat, o més ben dit, com està, ja que acabar, acabar... no ha acabat encara. 
La situació de bloqueig és alta, tot i que últimament es van fent gestos. El més 
important és que com a poble vàrem ser capaços d’alçar-nos i fer sentir la nos-
tra veu. Encara que sembli que no vàrem aconseguir res, no és veritat, perquè 
aquell mes d’octubre de 2017 hi va haver moltes coses que van canviar. 

No em voldria acomiadar sense donar les gràcies a la gent de la Comissió per 
fer possible que les Gales existeixin any rere any. Tots els hem d’agrair que 
dediquin el seu temps a fer poble i a preparar unes activitats que seran un 
punt de trobada per a tots. La millor manera d’agrair-los-ho, al meu entendre, 
és assistint als actes i donant un cop de mà sempre que sigui possible.

A tots, que tingueu unes molt bones Gales de Mata!

Francesc Castanyer i Campolier

Alcalde

PROGRAMA

Nota: En cas de pluja els actes es celebraran a Can Carreras. La 
Comissió és reserva el dret de modificar el programa sense previ avís.

´

A les 9 de la nit
5ena CAMINADA NOCTURNA.
Sortida des de l’església de Mata.
(Inscripcions mitja hora abans de la sortida).
A partir de 10 anys: 3 €
*Preinscripcions: al Facebook de les Gales de Mata.

24
DIVENDRES

A les 11 del matí
A l’església de St. Andreu, OFICI SOLEMNE amb l’acom-
panyament de la COBLA LA PRINCIPAL DE PORQUERES. 
Acabada la missa, 42è CONCURS de DIBUIX RÀPID.
Seguidament, dues sardanes vermut.

Durant el concurs de dibuix hi haura exposat els 
dibuixos que ens varen fer dels alumnes de 3er C de 
l’Escola l’Entorn

A 2/4 de 8 de la tarda 
Al local Social (Casal de la Gent Gran), HAVANERES amb 
el grup RETORN 
Preu: 5 €

26
diumenge

A les 9 del matí
al camp municipal d’esports, PARTIT D’EXHIBICIÓ de 
futbol 7 entre CASATS i SOLTERS.
(En cas de no poder utilitzar el Camp Municipal es 
jugaria al Pavelló).

A 2/4 de 5 de la tarda 
A la Pl. Rosa dels Vents, Guerra d’Aigua i Festa d’escu-
ma amb Baliga Balaga. A continuació, XOCOLATA per a 
tothom (millor portar una camiseta blanca).

A 2/4 de 10 de la nit
Al local Social (Casal de la Gent Gran) SOPAR i a con-
tinuació, BALL amenitzat per SONA BÉ GRUP.

menu
Entremès, ¼ de pollastre i botifarra amb patates, 
xips, postres, pa, vi,aigua, cafè i gotes. 
Preu: 13 €
Cal portar plats, coberts i got
Venda de tiquets a: Agricentre Josep Costabella i 
Speed Center. Fins al 23 d’agost.

25
dissabte
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