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Sant Isidre: molta festa i
les quatre gotes de sempre

CiU guanya les eleccions
municipals a Masquefa

INTENS CAP
DE SETMANA:
Fira de la Infància i la Joventut,
Dia Mundial del Medi Ambient
i Festa de l’Esport

MASQUEFA

SABÍEU QUE...
L’OFICINA MÒBIL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR
CANVIA D’EMPLAÇAMENT I HORARIS
L’Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor,
que visita Masquefa una vegada cada tres
mesos, ha canviat d’emplaçament i d’horaris.
Així l’oficina mòbil s’instal·la ara davant del
CTC, a la cantonada de l’avinguda Catalunya
amb el carrer Santa Clara. L’horari d’atenció
és de 10.30 a 13h.
L’Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor
és un servei de l’Ajuntament de Masquefa
i la Diputació de Barcelona que ofereix
gratuïtament als vilatans informació sobre temes de consum i atén les seves consultes.
Us hi atendran de manera personalitzada tècnics de la Diputació per a resoldre tot tipus
de qüestions i dubtes relacionats amb el consum, el comerç, els drets del consumidor, la
compra o lloguer de l’habitatge, els serveis bancaris, els vehicles, l’etiquetatge i les garanties
dels productes, els serveis post-venta, les assegurances, els viatges...
Us recordem que l’Ajuntament de Masquefa (C/ Major, 93) disposa d’un Servei d’Informació
al Consumidor permanent. Us hi podeu adreçar de dilluns a divendres, de 9h a 14h.
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Retorn de les
conclusions del
fòrum jove
L’Ajuntament enviarà properament
als joves les conclusions del fòrum
convocat per conèixer quines eren
les seves preferències respecte als
usos que ha de tenir el nou Casal
de Joves i sobre el model per a
gestionar-lo. El col·lectiu de joves
va respondre positivament a la
convocatòria d’aquest procés de
participació ciutadana, que va servir
per a recollir les seves propostes.
S’hi van inscriure fins a 72 joves.Així,
l’Ajuntament va poder conèixer de
primera mà les seves impressions
i suggeriments. Ara el Consistori
ja ha enllestit les conclusions a les
quals es va
arribar en el
fòrum i les
farà arribar
mit janç ant
c o r r e u
electrònic
als
joves
participants.
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telèfons d’interès
AJUNTAMENT
93 772 50 30
Àrea Serveis Personals
93 772 78 36
Atenció al consumidor
93 772 50 30
Biblioteca
93 772 78 73
Buidatge fosses sèptiques 900 900 084
Casal de Joves
93 772 85 21
Centre de Dia
93 772 79 90
CTC
93 772 78 28
Deixalleria/Recollida voluminosos 93 708 60 96
Masquef@ula
93 772 58 23
Policia Local
93 772 60 25
Protecció Civil
670 06 07 18
Ràdio Masquefa
93 772 67 94
ALZINAR
93 772 68 61
AMBULATORI (Masquefa) 93 772 64 34
AMBULATORI (La Beguda) 93 772 52 62
AMBULATORI (Martorell) 93 775 51 03
AMBULÀNCIA
061
ANAIGUA
93 772 75 32
BOMBERS
085
BUTANO (Martorell)
93 775 18 87
CASAL D’AVIS
93 772 50 07
CDIAP APINAS
93 772 54 54
CONSELL COMARCAL
93 805 15 85
CORREUS
93 775 92 67
CRARC
93 772 63 96
EQUIP D'ATENCIÓ
636 365 631
A LA DONA
ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL LA BALDUFA 93 772 50 11
ESCOLA EL TURÓ
93 772 51 75
ESCOLA FONT DEL ROURE 93 772 74 32
ESCOLA MASQUEFA II
93 772 66 48
ESCOLA VINYES VERDES
ESPAI FAMILIAR (EBM La Baldufa)
FARMÀCIA
FECSA
FERROCARRILS
CATALANS
GUARDIA CIVIL
HISENDA (Igualada)
HISPANO IGUALADINA
HOSPITAL (Martorell)
INEM (Martorell)
INFORMACIÓ GENERAL
JEFATURA TRÀNSIT (BCN)
JUTJAT DE PAU

93 772 76 27
93 772 50 11
93 772 53 01
902 536 536
93 205 15 15
062
93 804 65 61
93 804 44 51
93 774 20 20
93 775 10 62
012
93 298 65 00
93 772 57 57

LLAR INFANTS MUNICIPAL
93 772 50 24
FRANCESC MATA I SANGHÉS

MASQUEFA TV
MOSSOS D'ESQUADRA

676 34 50 53
088
OFICINA MANCOMUNITAT BEGUDA 93 772 83 08
ORGT (Masquefa)
93 775 92 55
ORGT (Piera)
93 776 07 56
PARRÒQUIA SANT PERE 93 772 52 26
POLIESPORTIU
93 772 63 92
REGISTRE PROPIETAT
93 803 11 18
RENFE
902 24 02 02
SANITAT RESPON
902 11 14 44
SEGURETAT SOCIAL (Igualada) 93 804 62 62
SECCIÓ D'INSTITUT DE MASQUEFA 93 772 77 22
TAXI
93 771 60 12
TAXI
93 117 50 50 / 600 542 614
TAXI 8 places i adaptat
648 659 009
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ACTUALITAT

CASAL D’ESTIU: DIVERSIÓ I VALORS
Del 27 de juny al 29 de juliol es farà el Casal d’Estiu a l’escola El Turó. L’Ajuntament l’organitza
directament per tercera vegada per oferir als infants la possibilitat de formar-se en valors d’una
manera lúdica i divertida, participant en activitats de lleure a prop del seu entorn habitual i en
una època de l’any especial. El Casal també vol ajudar els pares i mares a conciliar la seva vida
familiar i laboral durant les vacances escolars
Els grans treballaran la igualtat d’oportunitats coneixent la
història del Paco i la Janna, dos personatges que treballen en la
redacció d’ un diari. El Paco és periodista, amant de la poesia, i té
una discapacitat visual, i la Janna és una fotògrafa intrèpida i molt
viatgera. Treballant en equip hauran d’investigar i resoldre alguns
misteris.
El Casal s’estructura per setmanes, que són indivisibles. Les famílies
poden triar les dates que millor s’ajustin a les seves necessitats. Les
activitats es duen a terme per grups d’edat, i inclouen jocs, tallers,
sortides i excursions per l’entorn i piscina, entre altres.
Trobareu més informació en els díptics que l’Ajuntament ha distribuït
entre els escolars. I també a la pàgina web municipal (www.masquefa.cat)


El Casal d’Estiu s’adreça a infants que hagin cursat durant el curs
2010-2011 entre P3 d’educació infantil i 6è curs de primària,
és a dir, infants nascuts entre els anys 1999 i 2007. Es tracta
d’una activitat perquè els nens i nenes gaudeixin de l’ estiu, de
les amistats, del joc, i també per fer nous aprenentatges en un
entorn obert i en contacte amb la natura. També és una iniciativa
educadora. Aquest any el fil conductor del Casal d’Estiu és
“Mirall, proposta educativa per a la igualtat d’oportunitats’ (www.
esplai.org./mirall/index.htm). La proposta la durà a terme l’entitat
especialitzada Serveis d’Esplai, de la Fundació Catalana de l’Esplai.
Mitjançant les diverses activitats que inclou aquesta proposta es
promouran l’educació per a la igualtat i el respecte a la diversitat
de capacitats. Els infants treballaran la igualtat d’oportunitats en
relació a tres aspectes: el gènere, la discapacitat, i l’exclusió i la
pobresa. L’objectiu és fer del casal un espai de convivència inclusiva
on es promoguin valors com ara la igualtat, el reconeixement i el
respecte a tothom.
Els petits descobriran aquests valors a través del món màgic de la
Fada Menta, amb qui aprendran a tenir cura de les coses, a pensar
en les altres persones, a respectar-les siguin quines siguin les seves
aptituds i capacitats. La Fada Menta és una fada minúscula, més
petita que un gra d’arròs...

Bonificació del 50%

Com ja ha fet els dos darrers anys, l’ Ajuntament, per abaratir el cost
del Casal, bonifica el 50% del preu del Casal de matí (el que registra
més participants) a les famílies empadronades a Masquefa i a La Beguda
Alta i la Beguda Baixa. El preu del casal de matí és de 60,50 euros per
setmana, que queda en 30,25 euros amb la bonificació. També hi ha
bonificacions d’un 10% per a les famílies nombroses o monoparentals,
i per al segon fill inscrit. A més, es tornen a congelar els preus i es
mantenen els dels darrers dos anys en tots els serveis.

 Últimes inscripcions

Tot i que el període per a formalitzar les inscripcions finalitzava el 27
de maig, a partir del dia 1 de juny les famílies interessades a apuntar els
seus fills i filles al Casal d’Estiu podran trucar al telèfon de la Fundació
Catalana de l’Esplai (902 10 40 30) i inscriure’ls, sempre i quan hi hagi
places vacants al grup d’edat i en les dates sol·licitades. Un cop feta la
inscripció per telèfon, abans de començar el Casal, s’haurà de portar el
full de pagament abans del dia 15 de juny a l’Àrea de Serveis Personals
(C/ Crehueta, 33).

 Reunió amb les famílies

Per explicar el funcionament del Casal d’Estiu el dijous 16 de juny es
farà una reunió informativa amb les famílies a l’escola El Turó. Per a les
famílies amb infants que han cursat P3, P4 i P5 la reunió serà a les 5 de la
tarda. I per a les famílies amb infants que han fet de 1r a 6è de primària
serà a 2/4 de 7 de la tarda.
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SANT ISIDRE 2011:

Novetats, clàssics, gresca ...
i les quatre gotes de (quasi) sempre

La Festa Major Petita va alçar el teló el
divendres 13 de maig amb una novetat.
Un dels autèntics plats forts. El mediàtic
Marc Parrot, armat amb la veu i la guitarra,
i la il·lustradora Eva Armisen, llapis en
mà, omplien la nova Biblioteca, que
debutava a la festa. Ho feien acompanyats
de nombrosos pares i infants que van
seguir un original espectacle que parlava
de la ràbia, la vergonya o la por, entre
altres emocions. Les cançons de Parrot
i els dibuixos d’Armisen donaven peu
a les converses sobre les seves pròpies
experiències.
Acabat l’espectacle l’acció es traslladava a
l’antiga biblioteca. Ens hi esperava la Colla
de Geganters i Grallers de Masquefa
per explicar-nos que aquest equipament
s’ha convertit ara en la seu de la Ciutat
Gegantera 2012. L’Ajuntament els ha
cedit les instal·lacions per celebrar-hi les
comissions de treball que, des d’ara i fins a
l’estiu vinent, prepararan aquest important
esdeveniment. I és que Masquefa serà
l’any que ve la capital del món geganter.

Per si encara quedava algun despistat, la
colla projectava l’audiovisual amb què
va aconseguir ser proclamada Ciutat
Gegantera. A partir d’ara la biblioteca
vella obre les seves portes a tots aquells
que vulguin informar-se de la preparació
de la festa de la Ciutat Gegantera. També
hi trobaran fotografies i records que els
ajudaran a conèixer encara millor la Colla
de Geganters i Grallers.
A la nit més de 300 persones omplien la
Plaça de l’Estació en una cita clàssica: el
Sopar de Faves, organitzat per l’Alzinar.
Tots ells es llepaven els dits amb els
plats preparats per les faveres Maria
José Arango i Dolors Arnau. Encara a les
postres, Isaac Casanovas i Jaume Olivella
s’enfilaven a l’escenari ‑aquest any decorat
amb una pancarta feta per l’Alzinar‑
per rebre les Faves d’Argent. Es tracta
dels guardons amb què la vila reconeix
anualment dues persones per la seva
dedicació altruista a millorar les relacions
socials, culturals, esportives i col·lectives.
Aquesta vegada, novament per elecció

popular, es premiava la implicació de
Casanovas i Olivella en la vida associativa
i esportiva. Tots dos recollien el
reconeixement visiblement emocionats.
Ho feien poc abans que el grup The Big
Brothers –amb tres masquefins entre les
seves files‑ seduís els presents amb el seu
rhythm and blues. Ja passada la mitjanit,
la Sala Polivalent allargava la gresca amb
una disco mòbil que ens transportava als
anys 80 i 90.
Dissabte les activitats semblaven esperar
als qui la nit abans no havien vist l’hora
d’anar a dormir. Començaven a les 11.
Això sí, amb energia. Una bicicletada
popular, amb 92 participants, recorria
els carrers. Al punt del migdia, els
tiradors feien punteria en el tradicional
Campionat de Tir, al mateix temps que
a la nova Biblioteca es lliuraven els
premis del Concurs de Fotografia Vila
de Masquefa. Esteban Villarino s’enduia
el primer amb una fotografia del corraló
de la plaça. Jaume Arlà rebia el segon
per una imatge del camí de la riera del
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La pluja, com gairebé cada any, va tornar a reclamar la seva quota de protagonisme i va fer
acte de presència la tarda de dissabte. Però res no va poder aigualir la Festa Major Petita de
Sant Isidre. Els masquefins van gaudir de tres intensos dies dedicats al seu patró. Les novetats
van aportar un alè d’aire fresc i van conviure amb els actes de tota la vida. Un any més, la
participació va ser la nota més destacada, conjuntament amb el voluntarisme de les entitats
que van ajudar a fer possible la festa. L’Ajuntament els dóna les gràcies

costat del Cementiri Vell. I Glòria Pérez
obtenia el tercer per la seva perspectiva
del Cementiri Vell. Els premis els va
patrocinar la Fonda Can Parellada.
A la tarda la pluja decidia fer la guitza i
remullava la cercavila. La Sala Polivalent
s’oferia aleshores per resguardar els
participants i el públic, que va gaudir amb
les exhibicions de les colles de gegants i
grallers de Masquefa i la Llacuna, el Ball de
Gitanes de Torredembarra –novetat de
la cercavila‑, la Colla de Ball de Bastons
de Masquefa, el Drac Bufut i els tabals

de la Colla de Diables masquefina.També
el grup Escampillem pujava a l’escenari
per ensenyar-nos a ballar cançons
tradicionals en un concert organitzat
per Zitzània. Això sí, la inoportuna aigua
obligava a deixar el correfoc per a una
altra ocasió.
La nit escalfava motors amb un ball
popular amb el grup Choffers. No hi
faltava de nou un clàssic de la celebració:
el ball de la garlanda (tortell). Per als qui
encara en volien més, una disco mòbil
amb pantalla gegant i animació els donava

l’excusa perfecta per no anar a dormir.
L’endemà al matí, sota el sol, Masquefa
encarava el darrer dia de la Festa de
Sant Isidre. Començava amb la solemne
eucaristia en honor al patró Sant Isidre,
acompanyada dels cants de La Coraleta,
els balls de la Colla de Bastons de
Masquefa i l’ofrena floral de la Colla
de Geganters i Grallers. Paral·lelament
el campionat de petanca, un altre dels
actes habituals, posava a prova la perícia
dels participants. I, encara abans de dinar,
la mainada gaudia de valent, a la Plaça
de l’Estació, amb jocs populars com les
bitlles, el tres en ratlla o la xarranca.
Els infants eren també els protagonistes
de la tarda, amb l’espectacle ‘De
Parranda’. Després, una altra novetat, el
concert acústic de ‘La noia i el xic’, amb
clàssics d’ahir i d’avui, deixava gairebé
vista per a sentència la festa. La tancaven
les sardanes amb la Cobla Ciutat de
Manresa. Els masquefins tornaven cap a
casa cansats. I amb una pregunta al cap:
tornarà a ploure l’any que ve?
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Convergència i Unió guanya les eleccions municipals a
Masquefa i obté 8 dels 13 regidors de l’Ajuntament
ELECCIONS MUNICIPALS 2011
Participació: 54.12%
· CiU: 1.531 vots (47,50%). 8 regidors
· PM-PSC-APM: 504 vots (15,64%). 2
regidors
· PP: 282 vots (8,75%). 1 regidor
· FM: 264 vots (8,19%). 1 regidor
· Esquerra-AM: 209 vots (6,48%). 1 regidor.
· ICV-EUiA-E: 186 vots (5,77%).
· PxC: 107 vots (3,32%).
ELECCIONS MUNICIPALS 2007:
Participació: 55,25%
· CiU: 1.130 vots (35,81%). 6 regidors
· PSC: 914 vots (28,96%). 4 regidors
· PP: 367 vots (11,63%). 1 regidor
· ERC: 298 vots (9,19%). 1regidor
· EM: 225 vots (7,13%). 1 regidor

Convergència i Unió va ser la guanyadora
a Masquefa de les eleccions municipals
celebrades el 22 de maig passat. CiU
va obtenir un total de 1.531 vots (el
47,50%), xifra que li permet superar
la majoria absoluta i li dóna 8 dels 13
regidors que configuren l’Ajuntament.
Progrés
Municipal-Partit
dels
Socialistes
de
Catalunya-Avancem
per Masquefa va obtenir 504 vots (el
15,64%) i 2 regidors; el Partit Popular,
282 vots (8,75%) i 1 regidor; Força
Masquefa, 264 vots (8,19%) i 1 regidor,
i Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, 209 vots (6,48%) i
1 regidor. Les altres dues formacions
que es van presentar als comicis,
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa-Entesa Masquefa,
i Plataforma per Catalunya, no van
aconseguir representació.
La participació en les eleccions del 22
de maig passat va ser del 54,12%. Van
passar per les urnes 3.274 electors (dels
6.050 inscrits al cens). 140 persones van
votar en blanc (4,28%). Es van registrar
51 vots nuls. En aquesta ocasió, a més
del col·legi electoral de l’escola El
Turó es va habilitar també un col·legi
electoral a la llar d’infants de La Beguda
Alta. D’aquesta manera, els begudencs
empadronats a Masquefa van poder
votar per primera vegada a La Beguda.
Fins ara havien d’anar a Masquefa.

2007

2011
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EL CTC VOL MÉS PREMIS:
ARA TOCA ELS ‘ROMPER BARRERAS’
Després de guanyar el prestigiós Premi
Accessibilitat Universal de la Fundación
Disminuídos Físicos de Aragón (DFA), el
Centre Tecnològic Comunitari vol optar ara a un
altre reconeixement en l’àmbit de l’accessibilitat.
S’ha presentat als Premis ‘Romper Barreras’
(www.premiosromperbarreras.es)

Reconegut amb un premi
estatal per la seva contribució
a trencar barreres
El CTC ja va ser guardonat el 26 d’abril amb un dels
prestigiosos Premis Accessibilitat Universal, els guardons
que atorga la Fundación Disminuídos Físicos de Aragón
(FDA) en reconeixement a les entitats, institucions i
persones d’arreu de l’estat que contribueixen a eliminar
barreres i afavoreixen la integració social de les persones
amb discapacitat.
El projecte CTC Accessible va ser el guanyador en la
categoria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
d’aquests premis de la Fundación DFA, una entitat sense
ànim de lucre que treballa per a la plena integració social
de les persones amb discapacitat, a les quals ofereix una
àmplia xarxa de serveis a la comunitat d’Aragó. La fundació
va valorar la capacitat de trencar barreres del centre.

Els Premis ‘Romper Barreras’ són una iniciativa de les empreses
Toshiba i BJ Adaptacions que guardona projectes creatius de tot
l’estat que apostin per la tecnologia com a eina per a millorar la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
Aquesta serà la segona vegada que el CTC s’hi presenta. Per
a poder optar-hi el CTC ha elaborat una memòria on recull
tot el seu projecte i activitat. També ha presentat el vídeo que
ja va enregistrar l’any passat. En una primera part el vídeo el
protagonitza una usuària del centre que, mitjançant el llenguatge
dels signes, explica els diversos serveis que ofereix i com aquests
són accessibles per a les persones amb discapacitat. En la segona
part diversos voluntaris transmeten el missatge que el CTC és
un centre accessible on les persones amb discapacitat usen els
mateixos serveis que la resta d’usuaris i de manera conjunta.

Ajuda’ns a guanyar: vota CTC

El vídeo del CTC ja està penjat a la web dels Premios Romper
Barreras (www.premiosromperbarreras.es), on ha començat
una votació popular on line per a elegir el guanyador. Les
votacions es poden fer fins al 31 d’agost. L’Ajuntament anima
tots els vilatans a votar pel CTC, ja sigui des de casa o des
de Masquef@ula. També s’han instal·lat ordinadors per votar
al carrer pel Dia Mundial d’Internet, la Fira de la Infància i la
Joventut, i es tornarà a fer per la Nit de l’Esport, la Festa Major
i el ‘lipdub’ que tindrà lloc a Masquefa.

Exemple d’accessibilitat

El CTC va ser ideat per a garantir l’accessibilitat de les persones

amb discapacitat, tant a nivell constructiu com funcional, de
mobiliari, d’equipaments i de senyalització. No té cap barrera
arquitectònica, ha estat dissenyat perquè tot estigui a una alçada
accessible per a persones que van en cadira de rodes i disposa de
mapes en relleu i “braille” a les entrades. A la sala d’actes s’hi ha
habilitat una anella magnètica perquè les persones amb deficiència
auditiva puguin seguir les explicacions amb el seu audiòfon.
Disposa d’un espai amb material tecnològic adaptat que és únic
a Catalunya per un doble fet. D’una banda, perquè el centre
compta amb material tecnològic adaptat per a persones amb tot
tipus de discapacitat, ja sigui física, psíquica o sensorial. D’altra
banda, perquè les persones amb discapacitat comparteixen les
instal·lacions amb la resta d’usuaris, fet que afavoreix la seva
integració social.

EL PEV NO PARA: APUNTA’T A LES
NOVES PROPOSTES
El Projecte Educatiu de Vila (PEV) us convida a participar en les
noves propostes en què està treballant perquè entre tots i totes
puguem fer de Masquefa una Vila Educadora
TROBADES D’ INTERCANVI

Des del mes de maig cada dilluns, a partir
de les 17.30h, a la Sala Nova del Recinte
Rogelio Rojo, es reuneix un grup de
persones de diverses procedències que
volen compartir coneixements sobre
temes diversos: costura, cuina, viatges...
Actualment el grup que ha impulsat
aquesta iniciativa es troba per fer
costura. Les trobades són gratuïtes. Als
participants se’ls demana aportar algun
coneixement o experiència als altres. A
canvi reben també un nou aprenentatge.
Si voleu participar-hi envieu un e-mail a
pevmasquefa@masquefa.net o truqueu a
l’Oficina Tècnica del PEV (93 772 78 36).

GIMCANA DE FESTA MAJOR

Per segon any consecutiu des del
Projecte Educatiu de Vila organitzarem
la gimcana de la Festa Major. Aquest
any el lema de l’activitat serà ‘Viu
Masquefa, viu la Festa Major’, amb
la voluntat d’apropar una mica
més aquesta celebració a tots els
masquefins. Des del grup de treball del

PEV ‘Sentiment de pertinença’ ja s’està
dissenyant aquesta activitat que, segur,
us sorprendrà. Si esteu interessats
en preparar les proves que hauran
de superar els equips participants, a
elaborar les rutes que seguiran... envieu
un e-mail a pevmasquefa@masquefa.net
o truqueu a l’ Oficina Tècnica del PEV
(93 772 78 36)

MOSTRA GASTRONÒMICA
INTERCULTURAL DE
MASQUEFA

El tast de cuina és una tradició que
des de fa molts anys s’organitza per la
Festa Major als jardins del Casal d’Avis.
Aquest any des del Projecte Educatiu de
Vila us proposem ampliar la procedència
i el nombre de plats a degustar. El
grup de treball del PEV ‘Sentiment
de pertinença’ fa una crida a tots els
masquefins als que agradi la cuina, o que
vulguin mostrar la cultura gastronòmica
del seu poble o país, a presentar un plat
per donar a conèixer la riquesa cultural
que té Masquefa. La presentació del plat

pot anar acompanyada d’altres elements
que identifiquin la tradició, el país, la
regió... com per exemple vestits típics,
teles, utensilis i fotografies, entre altres.
Si hi esteu interessats podeu enviar un
e-mail a pevmasquefa@masquefa.net o
trucar a l’Oficina Tècnica del PEV (93
772 78 36)

LIPDUB

El diumenge 12 de juny es gravarà un
‘lipdub’ a Masquefa. La iniciativa és
d’una entitat de la vila, l’ Esplai Giravolt,
que l’organitza amb l’objectiu de
promoure el sentiment de pertinença
mitjançant una activitat compartida
entre els vilatans, tant si pertanyen
a entitats com a títol individual. La
cançó que s’ha escollit per al ‘lipdub’
és “Viu-la”, del grup Filippo Landini.
Si us animeu a participar-hi només
cal que envieu un e-mail al correu
lipdubgiravoltmasquefa@gmail.com o
bé truqueu a l’Oficina Tècnica del PEV
(93 772 78 36). Teniu fins al 4 de juny
per fer-ho. No hi podeu faltar!

Els escolars de Masquefa coneixen els aliments ecològics
Els alumnes de primària de les escoles de
Masquefa (El Turó, Font del Roure i Masquefa
II) van participar al maig en un taller sobre els
aliments ecològics, que va tenir lloc a la Sala
Polivalent. En aquest taller se’ls va explicar
com s’obtenen els productes ecològics de
l’agricultura i la ramaderia, el procés d’obtenció
de productes elaborats i els establiments de
Masquefa on es poden trobar. També van fer
una activitat a mode de joc relacionada amb
els productes ecològics. L’objectiu del taller
és que els alumnes i també el professorat es
sensibilitzin amb la necessitat de produir i
consumir productes ecològics.
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L’ECOCONSELL: estalviar residus i diners

Si teniu altres propostes que ens ajudin a estalviar residus i diners a casa, podeu enviar-les a
mediambient@masquefa.net o portar-les a l’Ajuntament (C/Major 93) de dilluns a divendres
de 9h a 14h. Apunteu-hi també les vostres dades personals.
Masquefa Batega anirà publicant els vostres ecoconsells.
Tots els participants seran obsequiats amb un kid amb productes de reciclatge.

10 ecoconsells per a estalviar, aprofitar i conservar els aliments
•

•

•

•
•

•

Ara que arriba l’estiu aprofiteu les verdures i hortalisses
per fer un gaspatxo com a entrant. És una beguda molt
refrescant i nutritiva! I si voleu un berenar diferent, proveu
a fer gaspatxo de meló o maduixa.
Mengeu fruita, verdura i llegums de temporada. Aporten
les vitamines i elements nutritius que el cos necessita i la
nostra butxaca agrairà no consumir productes de fora de
temporada, que normalment són més cars.
Si heu comprat o heu collit de l’hort més bledes de les que
gastareu, podeu escaldar-les, extraure’n bé l’aigua i fer-ne
paquets per racions per congelar-les.
No llenceu els troncs de les carxofes, peleu-los, fregiu-los i
obtindreu un aperitiu diferent!
Si bulliu la verdura, i l’aigua sobrant no l’aprofiteu com a
brou per fer una sopa o una crema de verdures, aprofiteu-la
com a aigua de rec per a les plantes del jardí o del balcó, ja
que té un gran contingut en nutrients.
Triturant i picant el pa sec sobrant d’uns dies podem

•

•

•

•

aconseguir una farina per als arrebossats.
Si obriu una llauna d’anxoves o tonyina, no llenceu l’oli per
l’aigüera; aprofiteu-lo per fer una vinagreta per a l’amanida
o per guarnir un peix al forn. Recordeu: 1 litre d’oli pot
contaminar al voltant d’1 milió de litres d’aigua!
Si poseu cigrons en remull o obriu un pot de cigrons en
conserva, utilitzeu l’aigua de bullir sobrant per espessir tant
una sopa com una crema de verdures. I recordeu: compreu
cigronets de l’Alta Anoia, és una especialitat local!
Un cop acabi la temporada de pomes podeu conservar-les
de la següent manera: poseu una capa de sorra en una caixa
i a sobre poseu-hi les pomes. Podeu fer més d’una capa.
Si a l’hort resulta un bon any de collita de tomàquets,
podeu recollir-ne uns quants, assecar-los al sol i aprofitar
els tomàquets secs per cuinar la resta de l’any.

I, finalment: sempre que pugueu compreu producte local; tots hi
sortim guanyant!

El centre tecnològic surt al carrer
i ofereix connexió gratuïta pel Dia
Mundial d’Internet
El Centre Tecnològic Comunitari (CTC) va commemorar el 17
de maig el Dia Mundial d’Internet instal·lant al carrer ordinadors
portàtils i facilitant que tothom es pogués connectar gratuïtament
a la xarxa.
Al matí el CTC va instal·lar una carpa amb els portàtils al mercat
municipal, a la plaça de l’Estació. Els vilatans van poder navegar
per Internet mitjançant la xarxa wifi municipal Masquefa Sense
Fils. També se’ls va proporcionar informació sobre els cursos de
Tecnologies de la Informació i la Comunicació que s’imparteixen
al CTC, així com sobre els certificats acTIC i idCAT. A més es van
donar consells per usar Internet de manera segura. A la tarda la
carpa es va traslladar al jardí de davant del CTC.

Les inscripcions a tots els cursos
TIC ja es poden fer on line
Les inscripcions a tots els cursos de Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC) que organitza l’Ajuntament
ja es poden fer on line mitjançant la pàgina web municipal.

A més, durant tota la setmana la Biblioteca Municipal va acollir un
apartat temàtic amb llibres i publicacions sobre Internet, les TIC i
les xarxes socials.
A partir d’ara inscriure’s a aquests cursos es tan fàcil com
entrar a www.masquefa.cat i clicar el bànner de color verd
que hi ha a la part superior de la columna de la dreta amb la
inscripció “Propers cursos on line”. Amb aquesta operació
s’obre una relació de tota l’oferta de cursos TIC i un link
amb el formulari d’inscripció. El pagament del curs s’ha de
fer en efectiu abans de l’inici.
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El primer cap de setmana de juny estarà farcit d’activitats a Masquefa. La vila celebra la setena edició
de la Fira de la Infància i la Joventut, que oferirà activitats per als infants i joves i també per a les seves
famílies. Al mateix temps Masquefa se suma al Dia Mundial del Medi Ambient i a la Festa de l’Esport.
Sortiu al carrer i no podreu parar!

EN CAP CAP CAP EL QUE CAP
EN AQUEST CAP DE SETMANA!
Dia Mundial del
Medi Ambient
(3 de juny)
Anem d’excursió.
Coneix el teu
entorn!

Inscripció: gratuïta. Fins al 3 de juny.
Cal omplir la butlleta d’inscripció
i tornar-la a les dependències
municipals o al correu electrònic:
mediambient@masquefa.net.
Participants: totes les edats (els
menors han d’anar acompanyats).
Punt de trobada: a les 17 h al
CRARC (C/ Sta. Clara amb Av.
Maresme). + info al web

4 de juny
Tallers

7a Fira de la Infància i la Joventut (4 de juny)
La Fira de la Infància i la Joventut
permetrà als infants i joves gaudir de tot
un dia d’activitats i tallers relacionats amb
l’educació i el lleure i, al mateix temps,
els donarà a conèixer les institucions
i entitats que organitzen aquestes
activitats a Masquefa. En la iniciativa s’hi
han implicat nombroses associacions.
Un any més la fira vol difondre els
Drets de l’Infant i, aquest any, en concret
el Dret a la Participació. Per això les
activitats organitzades giraran al voltant
d’aquest dret.
Dret: “Tots tenim dret a expressar-nos
lliurement i a ser consultats i respectats
en les nostres opinions i valors” .
Deure: “Ens hem de comprometre a dir
la nostra i a assumir amb responsabilitat
els acords que hem pres”
11h: Obertura de la Fira. Inici de les
activitats.

Vine a l’Av. Línia i participa a la Fira!
Visita el CRARC i coneix la
Deixalleria Mòbil!

11.30-12h: Ball de bastons.

5 de juny
IIª Edició del
Mercat d’Intercanvi
i Segona Mà de

11.30-12.30h: Exhibició de
bàsquet.

Masquefa

Lloc: Av. Línia. Col·labora: Esplai Giravolt.

Horari: de 10 a 14 hores
Lloc: Av. Línia
Inscripció: gratuïta. Fins al 3 de juny.
Cal omplir la butlleta d’inscripció
i tornar-la a les dependències
municipals o al correu electrònic:
mediambient@masquefa.net.
+ info al web

Lloc: Av. Línia. Col·labora: Colla de Ball
de Bastons de Masquefa.

Lloc: Davant Poliesportiu. Col·labora:
Club de Bàsquet Masquefa.
12h: Flash move.
12.30-13h: Tastet musical.
Lloc: Escenari. Col·labora: L’ Alzinar.
Associació Recreativa i Cultural.
13.15h: Exhibició de hip-hop.
Lloc: Escenari. Col·labora: Escola de
dansa Noemí Rovira.
14h: Tancament de la Fira.

17h: Obertura de la Fira. Inici de
les activitats.
19h: Xocolatada per infants i
joves.
Lloc: Av. Línia/C. Santa Clara. Col·labora:
Bar Restaurant Cal Ramón (La Beguda
Alta)
19h: Exhibició d’Agility
(entrenament de gossos).
Lloc: C. Rogelio Rojo. Col·labora: Club
Esportiu Caní KGM.
20h: Tancament dels estands i
les activitats.
20h: Cercavila de Gegants.
(Recorregut: Poliesportiu-C. Rogelio
Rojo-Av. Línia-C. Sta. Clara-Recinte
Rogelio Rojo). Col·labora: Colla de
Geganters de Masquefa i Colla de
Gegants i Grallers de La Beguda Alta.
20.30h: Vídeo “Masquefa Ciutat
Gegantera”.
Lloc: Sala Polivalent Rogelio Rojo.
Col·labora: Colla de Geganters de
Masquefa.
21h: Teatre- Drets Humans.
Lloc: Sala Polivalent Rogelio Rojo.
21.30h: Correfoc.
Recorregut: Recinte Rogelio RojoC. La Fàbrica- C. Rogelio Rojo- Av.
Catalunya-C. Santa Clara Col·labora:
Colla de Diables Pixafocs i Cagaspurnes
de Masquefa.
22.30h: Castell de Focs. Fi de la
Fira.
Lloc: Pati escola El Turó. Col·labora:
Pirotècnia Rosado.
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Festa de l’Esport (5 de juny)
IV Cursa Popular
Horari: 11h
Participants: tots els esportites petits i grans
Inscripció: anticipades fins al 3 de juny a l’Àrea de Serveis
Personals (C/ Crehueta, 33).

Preu: 1€ (gratuït fins als 6 anys)
*S’obsequiarà amb una samarreta a tots els corredors que
creuin la meta i portin dorsal.
*I penseu que no és una competició, sinó una diada per a
fomentar la pràctica de l’esport.

ESTANDS I ACTIVITATS DE LA FIRA
(Horari: de 11 a 14h i de 17 a 20h)
I. AV. LA LÍNIA
•

6TN Arquitectura.
Construccions amb peces

•

AMPA Masquefa II. Coneix els
teus drets i deures

•

AMPA Secció d’Institut de
Masquefa. Jocs de taula per joves
d’11 a 16 anys

•

Associació Cultural i
Recreativa Can Parellada.
Manualitats: ceràmica, pintura i
polseres

•

Associació de Dones de
Masquefa. Taller de màscares i
d’expressió escrita

ceràmica
•

Masquefaslot. Circuït de slot

•

PEV (Pla Educatiu de Vila). Punt
d’informació de la Fira. Masquefa Vila
Educadora

•

Pirotècnia Rosado. Consells de
seguretat amb els petards

•

Ràdio Masquefa

•

Regidoria Medi Ambient.
Tallers de plantes de l’horta i
altres

2. PATI ESCOLA BRESSOL
LA BALDUFA
•

AMPA EBM La Baldufa i
AMPA LIM Francesc Mata i
Sanghés. Tallers per a infants de
0 a 6 anys. Els infants han d’anar
acompanyats d’un adult

4. POLIESPORTIU
•

Club Bàsquet Masquefa. Tirs
de bàsquet a cistella

•

Club Esportiu Gas a Fons.
Circuit de Slot per als més petits

•

Club Patinatge Artístic
Masquefa. Maquillatge fantasia.
Patinatge

•

Masquefa Tennis-Taula Club.
Festa del ping-pong

5. ROGELIO ROJO
•

ADF-VIF Masquefa. Pràctiques
d’extinció d’incendis

•

Club Esportiu Caní KGM.
Activitats amb gossos (porta el teu
gos) –tarda-

•

Eco-jocs

•

Policia Local, Protecció
Civil, Mossos d’Esquadra i
Bombers. Coneixement dEls
vehicles d’emergència

•

Pista d’aventures

•

Associació Grup de
Voluntaris de Masquefa.
Tómbola solidària

•

Bar-Restaurant Ca La Ruth.
Taller de cuina -tarda-

•

Biblioteca Municipal. Posem
un nom a l’àrea infantil de la
biblioteca

•

Club Excursionista Anoia

•

•

Club Patí Masquefa. Tirs de
hoquei

Club Petanca de Masquefa.
Taller de petanca

•

Club de Tir Esportiu.
Pràctiques de tir amb carrabina
d’aire comprimit

•

Taller de circ

•

Taller de trapezi

6. CRARC

•

3. PATI DE L’ESCOLA EL
TURÓ

Colla de Geganters de
Masquefa. Taller de gegants
-tarda-

•

FC Masquefa. Futbol 3x3

•

CTC. Taller de barrets

•

Llits elàstics

•

Deixalleria Mòbil. Coneix la
deixalleria mòbil

•

•

L’Alzinar. Societat Recreativa i
Cultural. Tallers de cartró pedra i

Monitors de Mobilitat
Segura. Circuit mobilitat segura
amb bicicleta. Circuit bike-trial

•

CRARC. Visites al centre: de 10
a 13h i de 16 a 18h. Les persones
no empadronades podeu recollir la
invitació a l’estand d’informació.

NOTÍCIES
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La Policia Local s’apropa al comerç
Els agents visiten 59 establiments durant la
campanya informativa i preventiva ‘Masquefa
Comerç Segur’

La campanya se suma a les altres que s’han
fet els darrers mesos per fomentar una policia
de proximitat

Els agents de la Policia Local van visitar un total de 59
comerços del municipi durant la campanya informativa
“Masquefa Comerç Segur”, que van fer de l’1 al 15 de maig.
L’objectiu d’aquesta iniciativa era donar als propietaris
dels establiments alguns consells pràctics per a reforçar
la seguretat en el seu comerç i evitar possibles robatoris,
furts i estafes. La campanya també va contribuir a crear uns
canals de comunicació directes entre la policia i el sector
empresarial i comercial.
En la seva visita als comerços els agents van recollir
informació bàsica sobre l’establiment, el seu funcionament i
les mesures de seguretat, a la vegada que van poder copsar
les impressions i inquietuds del sector comercial.
A cada establiment els agents van informar els propietaris
d’algunes mesures que poden emprendre per a evitar possibles
robatoris i furts. A més van proporcionar als botiguers i

empresaris un tríptic informatiu i una enganxina amb telèfons
d’emergència (el 112 i el telèfon de la Policia Local, el 93
772 60 25). També els van explicar el protocol que cal seguir
en cas de detectar alguna persona sospitosa o de patir un
intent de robatori. A més, durant la campanya la policia va
intensificar la vigilància a peu pels carrers i els controls de
seguretat ciutadana. La policia valora “molt positivament la
col·laboració i la participació” dels comerciants.
D’altra banda, la Policia Local va fer també al maig una
campanya entre els conductors de control de l’ús del casc,
el cinturó de seguretat i els sistemes de retenció infantil.
Aquestes campanyes se sumen a les realitzades els darrers
mesos, com ara la de control de distraccions al volant i la
de retirada de vehicles abandonats de la via pública. Amb
aquestes actuacions es pretén fomentar una policia de
proximitat, propera al vilatà.

Preinscripcions als ensenyaments
postobligatoris
Encara es poden fer les preinscripcions a diversos ensenyaments
postobligatoris:
• Formació professional de grau superior: del 23
de maig al 3 de juny. Per a sol·licituds mitjançant Internet
el període es tanca a les 24 hores del 2 de juny.
• Ensenyaments d’idiomes: de l’1 al 5 de setembre
si es fan per Internet i del 2 al 5 de setembre si es fan
presencialment.
• Educació per a persones adultes: del 16 al 23 de
juny per a l’alumnat nou. Si la sol·licitud es fa via Internet
el termini s’acaba a les 24 hores del dia 22 de juny.
Per a més informació: http://www.gencat.cat/educacio/
preinscripcions
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Agenda del mes de
juny a la biblioteca
Presentació del llibre
‘Cuando sube la marea’
de Cristina Tironi Maté

Divendres 3 de juny a les 18h
La senyora Maria Serna ha compartit tota la seva vida
amb un marit masclista. Després de
la seva mort, ella intenta trobar el
seu lloc, cal asserenar-se i pensar,
però no té temps, noves obligacions
s’imposen, els fills la necessiten
i ella es deixa endur perquè la
soledat no és una bona companya.
Però les coses no són sempre el
que semblen, el temps passa. I
enmig, la generosa amistat de mà
de la persona més inesperada.

Reunió del Club de Lectura

Divendres 3 de juny a les 19h
El llibre triat és ‘Pantaleón y las visitadoras’, de Mario
Vargas Llosa.
Pantaleón Pantoja, un capità de l’exèrcit, rep la missió
d’establir un servei de prostitució per a les Forces
Armades del Perú en el més absolut secret militar. Així
comença aquesta novel·la publicada l’any 1973 i portada
al cinema. En ella, Vargas Llosa utilitza aquesta anècdota
per subratllar la hipocresia de les institucions i de l’ofici
més vell del món.

NOTÍCIES
El dinar popular i el ball, plats
forts de la Festa del Roser de
La Beguda
Els veïns de La
Beguda Alta van
celebrar el diumenge
8 de maig la Festa del
Roser. Un any més els
actes que van reunir
més participants van
ser el dinar popular
i el ball posterior
(en aquesta ocasió
a càrrec del Trio de
Gala) que es van
fer a l’Envelat. Hi
van assistir 85 persones. Al matí es va fer l’ofici de missa, a
l’Església Immaculada Concepció. Tal i com dicta la tradició
en van beneir els tortells i es van repartir entre els fidels. La
Festa del Roser va presentar aquest any com a novetat una
sessió de jocs de cucanya per als infants, que es va fer al pati
de l’Envelat. També hi va haver un vermut popular.

Can Parellada celebra una Fira
de l’Artesania amb novetats

Sessió amb teatrí d’ombres:
‘El millor regal del món’

Dijous 9 de juny a les 18h
A càrrec de la Companyia Rondallaire
(a partir de 3 anys)
La Bruna vol fer un bon regal per l’aniversari del seu
pare, però no sap què fer.Vol que sigui especial i per això
trenca la guardiola, però descobreix que tot és massa
car... Mentre l’avi la consola explicant-li un conte, s’adona
que el millor regal del món no val ni un cèntim i que
només el pot fer ella.

Xerrada ‘El món de l’enquadernació artística’

Dimecres 22 de juny a les 19h
A càrrec de Manuel Bueno Casadesús, enquadernador
artístic. Explicarà la seva trajectòria professional i les
seves particulars vivències. Gaudirem de les seves
exquisides enquadernacions i veurem com treballa.

Can Parellada va celebrar l’1de maig la dotzena Fira de
l’Artesania, organitzada per l’associació de propietaris.
Coincidint amb el tercer aniversari del nou local social la
fira va comptar aquest any amb novetats destacades. Així, es
va fer al local una exposició dels treballs realitzats en les
diverses activitats que l’entitat organitza al llarg de l’any.
També hi va haver una exhibició de sevillanes, a càrrec de
les alumnes de les classes de ball de l’associació. Com ja
és habitual la fira va comptar amb la presència d’artesans
vinguts d’arreu. En les parades s’hi van poder comprar tot
tipus d’aliments i productes artesans, fets amb argila, vímet,
ferro, pintura... Una de les activitats més participades van ser
els tallers d’artesania adreçats als infants. També es va fer una
botifarrada popular.
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El Club Excursionista Anoia tornarà a portar
la Flama del Canigó per Sant Joan
El 22 de juny el Club Excursionista Anoia tornarà a sortir en
expedició fins al cim del Canigó per assistir als actes de la Flama de
la Llengua. L’endemà, dijous 23, diada de Sant Joan, el CEA arribarà
a Masquefa amb la Flama del Canigó. En aquesta ocasió la flama es
portarà al local del club (al C/ Crehueta, 33) i es repartirà entre
els responsables de les fogueres que s’hagin format a la vila. Les
persones que vulguin formar part de l’expedició o muntar una
foguera poden informar-se al CEA (al C/ Crehueta, 33) els divendres
de 19 a 21h o bé trucar al 93 772 67 20. Els altres dies poden trucar
al 93 772 76 66 o escriure un e-mail a ceanoia@hotmail.com

Masquefa viurà el 17, 18 i 19 de juny tres dies de festa ‘rociera’
La Cofradía del Cristo Crucificado y Nuestra Señora de los Dolores
ja té a punt una nova edició de la Festa del Rocío, que s’allargarà
durant tres dies. La celebració començarà el divendres 17 de juny a
les 7 de la tarda amb música a l’aire lliure (al Pati del Recinte Rogelio
Rojo) i servei de bar. Per al dissabte 18 hi ha previst un recorregut
‘rociero’, que sortirà de la cofradía a les 11h, i un dinar popular al
pati de la Rojo, a partir de les 14.30h. Els tiquets es podran comprar
anticipadament.A la tarda, a partir de les 19.30h, es farà una festival
de sevillanes i flamenc a la Sala Polivalent, amb l’actuació de l’escola
de ball de la cofradía. Els actes del dissabte es tancaran amb un
festival al pati de la Rojo amb diverses actuacions, entre aquestes
l’actuació estel·lar de Leo Rubio. La Festa del Rocío posarà el punt
final el diumenge 19 de juny amb la missa ‘rociera’, que es farà a les
11h a l’Església de Sant Pere i comptarà amb l’actuació del Coro
de la Plaza Macael d’Esplugues. Totes les activitats són gratuïtes. Hi
haurà servei d’entrepans i bar.

Conducció de carretons elevadors
El dimarts 21 de juny tindran lloc dos nous cursos de conducció
de carretons elevadors. Els cursos, que s’adrecen a majors
de 18 anys, els organitza l’Ajuntament de Masquefa amb la
col·laboració de l’empresa masquefina Tallers Pratisa SL. El
període d’inscripcions s’ha ampliat fins al divendres 3 de juny.

‘Què i com s’estudia a la UOC’
El 7 de juny tindrà lloc al Centre Tecnològic Comunitari la
xerrada ‘Què i com s’estudia a la UOC’, que permetrà
conèixer l’àmplia oferta formativa (cursos, títols oficials,

Les inscripcions s’han de fer al Centre Tecnològic Comunitari
(avinguda Catalunya, 60) i tenen un preu de 120 euros. Les
sessions combinaran la teoria i la pràctica, i tindran lloc a la Sala
Petita i al pati del Recinte Rogelio Rojo. Es farà un curs en horari
de matí (de 8.30h a 14.30h) i un altre curs en horari de tarda
(de 15.30 a 21.30h). La superació del curs dóna dret al carnet
acreditatiu.
proves d’accés a la Universitat...) que ofereix la Universitat
Oberta de Catalunya i el seu sistema d’estudi. La sessió anirà a
càrrec de Mercè Mas, Cap del Centre de Suport de la UOC del
Baix Llobregat. Les inscripcions s’han de fer al CTC (avinguda
Catalunya, 60).

El 26 de juny,
celebració del
Corpus

La Nit de l’Esport
es farà el divendres
1 de juliol

Primer Trofeu de
Patinatge Artístic
Vila de Masquefa

Masquefa celebrarà el diumenge 26 de juny, a
2/4 de 7 de la tarda, la missa de Corpus i la
processó dels nens i nenes que aquest any han
fet la comunió.La processó sortirà de l’Església
de Sant Pere i anirà fins a la Capella del Roser,
on tindrà lloc la pregària final. L’organitza la
Parròquia de Sant Pere de Masquefa.

La vila Masquefa tornarà a celebrar
el divendres 1 de juliol la Nit de
l’Esport, el certamen que serveix
per a tancar la temporada esportiva i
també per a reconèixer la dedicació i
l’esport de les entitats esportives, els
clubs i els esportistes de Masquefa.

El pavelló poliesportiu acollirà el diumenge
19 de juny la primera edició del Trofeu de
Patinatge Artístic Vila de Masquefa, en què
prendran part diversos clubs catalans, entre
aquests l’organitzador i l’amfitrió, el Club
Patinatge Artístic Masquefa. Hi participaran
patinadores de diverses categories.

MASQUEFA
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NOTÍCIES

Lliga d’Hivern de Futbol 7: la història es repeteix
El Restaurant La Carreta es
proclama novament campió en
una emocionant final disputada
contra el mateix rival i que es va
tornar a decidir en els penals
La mateixa història. I el mateix
final. Com ja va succeir l’any passat,
els equips Restaurant La Carreta i
Revisiones y Montajes es van tornar a
veure les cares en la gran final de La
Lliga d’Hivern de Futbol 7 de Masquefa,
després de superar la competició
regular i les fases eliminatòries que
s’han disputat des del mes d’octubre
i fins al maig.
La final, que va tenir lloc el dia 15,
coincidint amb la Festa Major Petita de
Sant Isidre, va ser calcada a la de l’any
passat, amb el mateixos ingredients.
Un gran ambient, amb més de 200
aficionats al nou camp de futbol de
gespa artificial. Un autèntic espectacle
futbolístic, amb dos equips carregats
d’arguments per alçar-se amb el títol.
Cinquanta minuts de màxima igualtat,
que van acabar amb un incert empat a
4 gols en el marcador. I una cardíaca
tanda de penals, que va convertir el
títol en una loteria i que, com l’any
passat, va acabar caient de la banda del
Restaurant La Carreta. L’equip de Sant
Esteve Sesrovires va tornar a estar
més encertat que el seu rival masquefí,
que un any més va haver de consolarse amb el segon lloc.
L’excel·lent espectacle futbolístic que
van oferir el Restaurant La Carreta i
Revisiones y Montajes va posar un
brillant punt i final a una competició
que, una vegada més, ha estat exemplar.
La Lliga d’Hivern de Futbol 7 ha comptat
amb la participació de vuit equips.
Tots ells han demostrat el seu bon
nivell futbolístic i un comportament
excel·lent.

CLASSIFICACIÓ

1. Restaurant La Carreta

2. Revisiones y Montajes

3. Gamper Sport

4. Fiti y los fitipaldis

5. L’Alzinar

6. Cristalerías Masquefa

7. Fut7 Piera

8. Alfatel Comunicacions

16 equips intentaran resistir les maratonianes 24 Hores de Futbol Sala de l’Espardenya
El pavelló poliesportiu de Masquefa
tornarà a ser l’escenari, el divendres 10 i
el dissabte 11 de juny, d’una nova edició de
les maratonianes 24 Hores de Futbol Sala,
organitzades pel Futbol Sala Espardenya

amb el suport de l’Ajuntament.
En la competició hi prendran part un total
de 16 equips (8 d’aquests de Masquefa)
procedents de l’Anoia i el Baix Llobregat.
Els partits començaran a les 7 de la tarda

del divendres i es preveu que s’allargaran
fina a les 8 de la tarda del dissabte.
Les 24 Hores de Futbol Sala de Masquefa
donaran als aficionats l’oportunitat de
gaudir d’un gran espectacle futbolístic.

Nova edició del
‘JULIOL ACTIU,
VIU L’ESTIU’
L’Ajuntament de Masquefa torna a organitzar el ‘Juliol
Actiu, viu l’estiu’, un programa d’activitats formatives, d’oci
i de lleure per a les vacances d’estiu que s’adreça als joves
i adolescents entre 12 i 17 anys. S’hi poden apuntar tots el
joves i adolescents empadronats a Masquefa i a La Beguda
nascuts entre els anys 1994 i 1998.

Inscripcions

Del 20 al 28 de juny, ambdós inclosos, a l’Àrea de Serveis
Personals de l’Ajuntament (C/ Crehueta, 33).
De dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia.
Cal portar la documentació següent:
• Butlleta de sol·licitud omplerta signada per pare/mare
o tutor.
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Fotocòpia del DNI
Les places són limitades.
Per a més informació:
93 772 85 21 (Casal de Joves)
93 772 78 36 (Àrea de Serveis Personals)
www. rojopuntjove.com

Casal de Joves. L’AGENDA
Curset bàsic de llenguatge de signes per a joves
Dimarts 7, 14 i 21 de juny
Dijous 9 i 16
Horari: de 18h a 20h
Lloc: Aula-Taller del Casal de Joves
Xerrada: Quines ajudes hi ha per llogar un habitatge
Dimecres 15 de juny
Horari: 19h
Lloc: Aula –Taller Casal de Joves
Per poder-hi assistir cal fer inscripció
+ info: 93 772 85 21 / www.rojopuntjove.com

QUÈ T’OFEREIX el Casal?
•

Servei d'internet: ordinadors a disposició dels usuaris
per consultar informació i per a usos ofimàtics.

Objectius del ‘Juliol Actiu’
•
•
•
•

Oferir una alternativa d’oci i lleure en el període de
vacances d’estiu.
Fomentar els valors positius de l’activitat física i el treball
en equip.
Afavorir la creativitat, el respecte i la convivència des
d’un vessant lúdic i educatiu.
Donar a conèixer l’entorn històric i natural de forma
creativa.

Emplaçaments
•
•
•
•

Recinte Rogelio Rojo
Equipaments municipals
Espais públics
Sortides per camins rurals

Equips i categories

El programa estarà dissenyat per treballar en equips i grups.
Els equips seran mixtes i els integrants de diferents edats.

ROJO-PIDCES: servei d'informació i dinamització al
centre públic d'ensenyament secundari
• Agenda d'activitats: informació puntual i actualitzada
sobre les activitats de Masquefa i d'altres indrets.
• Taulell d’anuncis: on podràs anunciar-te o consultar:
anuncis de feina, llogar o compartir pis, classes, etc.
• Informació sobre temes d'ensenyament: estudis
reglats i no reglats, beques, ocupació juvenil...
• Jocs diversos: Futbolins, billar, vídeoconsoles, wii, jocs de
taula, música, TV, llibres i revistes de temàtica juvenil
• Espai per les entitats: posem a disposició de les
entitats i associacions una sala per a reunions i trobades.
Està equipada amb armaris, pissarra i la resta de prestacions
del casal de joves.
Horari d’atenció al públic:
Dimarts i dijous de 16h a 20h
Dimecres i divendres de 15h a 20h
Dissabte de 17h a 20h
Dimecres de 10 a 13h
Telèfon: 93 772 85 21 / web: www.rojopuntjove.com
•

Juny ‘11

l’Agenda
BALL POPULAR

CULTURA
I FESTES
CAFÈS AMB
HISTÒRIA
1a sessió
‘La cultura popular (1)’
Dissabte 11 de juny
A les 17h a la Biblioteca
2a sessió
‘La cultura popular (2)’
Dissabte 18 de juny
A les 17h a la Biblioteca
DIA MUNDIAL DEL
MEDI AMBIENT
Divendres 3 de juny
Anem d’excursió.
Coneix el teu entorn
Diumenge 5 de juny
Mercat d’intercanvi i
segona mà
(més informació a la pàgina 10)
FIRA DE LA
INFÀNCIA I LA
JOVENTUT
Setena edició
Dissabte 4 de juny
(més informació a la pàgina
10)

Diumenge 12 de juny
A les 18h a la Sala Polivalent
del Recinte Rogelio Rojo
Amb The Choffers
Entrada: 2€
FESTA DEL ROCÍO
Divendres 17 de juny
A partir de les 20h: música
i servei de bar (al pati del
Recinte Rogelio Rojo)
Dissabte 18 de juny
11h: recorregut ‘rociero’ pels
carrers de Masquefa
14.30h: dinar popular (al pati
del Recinte Rogelio Rojo)
19.30h: festival de sevillanes i
flamenc (a la Sala Polivalent)
A continuació: actuacions
diverses i participació
estel·lar de Leo Rubio (al
pati del Recinte Rogelio
Rojo)
Diumenge 19 de juny
11h: missa ‘rociera’ a
l’Església de Sant Pere de
Masquefa, amb l’actuació
del Cor de la Plaza Macael
d’Esplugues de Llobregat
*Hi haurà servei d’entrepans
i bar a tots els actes
*Entrada gratuïta
Organitza: Cofradía del Cristo
Crucificado y Nuestra Señora
de los Dolores

SANT JOAN:
ARRIBADA DE LA
FLAMA DEL CANIGÓ
Dijous 23 de juny
A les 19h
Arribada de la flama del
Canigó al local del Centre
Excursionista Anoia.
Organitza: Club Excursionista
Anoia
CORPUS
Diumenge 26 de juny
A partir de les 18.30h
Celebració de la missa de
Corpus i processó pels
carrers, amb els nens i nenes
que han fet la comunió, fins
a la Capella del Roser, on es
farà la pregària final.
Organitza: Parròquia de Sant
Pere de Masquefa

CURSOS I
TALLERS
TIC
Curs d’edició de vídeo
(1 mòdul)
Del 6 al 9 de juny
De dilluns a dijous de 17:30
a 20h
Inscripcions: fins el 3 de juny
Intensiu Open Office vs
Office (2 mòduls)
Del 27 de juny a l’1 de juliol
De dilluns a divendres de 17
a 21h
Inscripcions: fins el 23 de
juny
Retoc fotogràfic amb
Gimp (1 mòdul)
Del 4 al 6 de juliol
Dilluns i dimecres de 17:30
a 21h
Inscripcions: fins l’1 de juliol
Taller ‘Aprèn a
utilitzar la càmera de
fotos digital’

Dies 21 i 22 de juny
De 17:30 a 19:30h
Inscripcions: fins el 20 de
juny
Taller ‘No
descarreguis, fes-ho
on line!’
Tots els dimecres del 8 al
29 de juny
De 10 a 12h
Inscripcions: fins el 6 de
juny
‘Les xarxes socials,
aprèn a utilitzar-les
de manera segura’
Dies 14 i 16 de juny
De 18 a 20h
Inscripcions: fins el 13 de
juny
‘Compres segures
per Internet’
Dies 3 i 10 de juny
De 10 a 12h
Inscripcions: fins al 2 de
juny
Taller de correu
electrònic amb hotmail
Dies 7 i 8 de juliol
De 17 a 19h
Inscripcions: fins el 6 de
juliol
FORMACIÓ PER
A L’OCUPACIÓ
Cursos de conducció
de carretons
elevadors (carnet
acreditatiu)
Adreçat a persones
majors de 18 anys
Dimarts 21 de juny
Curs de matí: de 08.30 a
14.30h
Curs de tarda: de 15.30 a
21.30h
A la Sala petita i el pati del
Recinte Rogelio Rojo
Preu: 120€

Per a la seva publicació, les entitats i associacions ens poden fer arribar, abans del dia 15 de cada mes, la informació de les activitats
que organitzen al correu electrònic amillfi@diba.cat. Aquesta informació s’ha tancat el 15 de maig i podria haver-se modificat.

l’Agenda
Com millorar el meu
currículum
Dijous 16 de juny
De 10 a 12h
Inscripcions: fins el 15 de
juny

19/juny – 07h – 106 Km
(Piera, Vallbona, Igualada, Les
Maioles, Prats de Rei, Calaf,
Prats de Rei, Copons, Jorba,
Igualada. Vallbona, Piera i
Masquefa)

Com presentar-se a
unes oposicions
Dijous 7 de juliol
De 10 a 12h
Inscripcions: fins el 6
de juliol

26/juny – 07h – 107 Km
(Sant Sadurní, Sant Cugat de
Sesgarrigues, Sant Pere de
Molanta, L’Arboçar, Olivella,
Sant Pere de Ribes, Vilanova
i la Geltrú, Pantà de Foix,
Castellet, Torrelletes, Les
Masuques, Santa Margarida,
Vilafranca, Sant Sadurní
d’Anoia i Masquefa)

XERRADES
Xerrada ‘Què i com
s’estudia a la UOC’
Universitat Oberta de
Catalunya
Dimarts 7 de juny
De 18.30 a 19.30h
Inscripcions obertes (al
CTC)

ESPORTS

CLUB CICLISTA
MASQUEFA
05/juny– 07h – 107 Km
(Sant Sadurní d’Anoia,
Vilafranca, La Múnia, Sant
Jaume dels Domenys, La
Atalaya, Pla de Manlleu,
Bonany, Valldosera, Pontons,
Torrelles Foix, Sant Martí
Sarroca, Guardiola de Fontrubí, El Pla del Penedès, Ca
l’Avi, Sant Sadurní d’Anoia i
Masquefa)
12/juny –07h – 106 Km
(Piera, Vallbona, La Pobla,
Igualada, Sant Martí de
Tous, La Goda, Aguiló,
Santa Coloma de Queralt,
Valldeperes, Queralt, Quatre
Carreteres, Santa Maria de
Miralles, Carme, La Pobla,
Vallbona, Piera i Masquefa)

Sortides en BTT:
Diumenges a les 08.30h a la
Plaça de l’Estació.
Recorregut sense programa
CLUB DE TIR
ESPORTIU
05/juny– 09h
Tirades Combinada 25è
Aniversari
13/juny – 09.30h
Carrabina Matx
CLUB PETANCA
MASQUEFA
Cada dissabte a les 17.30h
Campionat obert de petanca
A les instal·lacions de la
petanca a Masquefa.
CLUB PATÍ
MASQUEFA
03/juny – 21.45h
Sèniors 1a Cat. Grup A
CP MASQUEFA – CH
CASTELLET
FC MASQUEFA
11/juny – 17h
37è Campionat de Catalunya

Futbol Veterà 3a Divisió
FC MASQUEFA – CORBERA
ESCOLA DE
FUTBOL BASE
05/juny – 12h
Grup 1 Segona Femení Campionat de Lliga
ESCOLA F. BASE
MASQUEFA A –
ESPARREGUERA CE A
11/juny – 17h
Grup 2 Segona Femení Campionat de Lliga
ESCOLA F. BASE
MASQUEFA A – ESCOLA
ESPORTIVA GUINEUETA
CF A
FS MASQUEFA
Divendres 10 i dissabte 11
de juny
24h de Futbol Sala
Al Poliesportiu Municipal
(més informació a la pàgina
15)
CLUB
EXCURSIONISTA
ANOIA

*Si vols formar part de
l’expedició, si vols muntar
una foguera o si vols saber
més coses de la Flama del
Canigó: informa’t al Club
Excursionista Anoia: els
divendres de 19 a 21 h. al
carrer Creueta, 33 (93 772
67 20) o qualsevol altre dia
a ceanoia@hotmail.com o al
93 772 76 66.
(més informació a la pàgina
14)
CLUB PATINATGE
ARTÍSTIC DE
MASQUEFA
Diumenge 19 de juny
I Trofeu de patinatge
artístic Vila de
Masquefa
Al Poliesportiu Municipal
FESTA DE L’ESPORT
Diumenge 5 de juny
A les 11h
IV Cursa Popular
Oberta a tothom
Preu: 1€
(més informació a la pàgina
11)

Dissabte, 11
Via Ferrata
Baumes Corcades, a
Centelles.
Dimecres 22 de juny
10h: sortida de l’expedició
“Masquefa al Canigó
2011” per assistir als actes
de la Flama de la Llengua al
cim del Canigó
24h: actes de la Flama a dalt
del cim
Dijous 23 de juny
19h: arribada de la Flama
del Canigó a Masquefa i
repartiment del foc als
responsables de les fogueres
de Sant Joan que s’hagin
format a la vila.

NIT DE L’ESPORT
Divendres 1 de juliol

MASQUEFA
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

‘PIXAFOCS I CAGASPURNES’: ELS ORIGENS
Els balls de diables que avui trobem en
diferents festes majors tenen el seu
origen en les festivitats medievals, com
a representació teatral de la lluita entre
el bé i el mal. Són una manifestació de
folklore popular català que antigament
només era present en comarques
com el Penedès, el Garraf, el Camp de
Tarragona, la Conca de Barberà i el
Priorat. No serà fins a la dècada dels anys
70 i 80 del segle XX quan comencen a
organitzar-se i expansionar-se els diables
per tot el territori. En l’actualitat, s’han
creat nombroses colles, moltes d’elles
en comarques on no n’hi havia tradició,
com és el cas del Baix Llobregat, el Vallès
o l’Anoia.
A Masquefa concretament fan un primer
intent d’aparèixer l’any 1989. Un grup de
joves masquefins varen fer els primers
passos per constituir una Colla de
Diables local, el nom que van triar era
“.....PRRT COM SONA”. El projecte no
va acabar de rutllar, però ells van posar
les primeres pedres perquè a Masquefa
hi hagués una Colla de Diables. En aquells
temps els Diables de Castellbisbal i els
de Piera venien a Masquefa per fer els
correfocs i això divertia molt el jovent
masquefí. Bona part d’aquells joves
van continuar treballant amb il·lusió
per organitzar una colla local, i amb la
col·laboració de l’Alzinar, finalment van
aconseguir fer la seva primera aparició
pels carrers de Masquefa amb una Colla
de Diables pròpia i autòctona. Aquest
cop el nom que van triar va ser el de
“PIXAFOCS I CAGASPURNES”.
El 22 de juliol de 1993, per la Festa Major
de Masquefa, amb un bon sol, la Cobla
Montgrins feia la tradicional Passada amb
els diversos estaments i grups de la vila.
Després de la missa de Perosi i els Goigs
de Santa Magdalena, cantats per la Coral
de l’Alzinar, el seguici s’adreçava cap a la

Plaça de l’Estació. Els tabalers l’esperaven
al davant de l’oficina de La Caixa i els
Diables al començament del carrer de les
escoles, els quals acabaren d’acompanyar
la comitiva... Tot seguit els Diables es
presentaven en societat mitjançant el
Fabulari de l’any. L’estiu del mateix any
fins i tot es van atrevir a fer dues sortides
fora de Masquefa, una al Badorc i l’altra a
Sant Sadurní d’Anoia.
Entre els anys 1993 i 1994 els diables van
existir com una de les diferents seccions
de l’Alzinar, però en una de les seves
reunions van decidir establir-se com
una entitat amb estatuts propis. L’acta
fundacional va ser constituïda en un dia

sols d’un carro per portar el material
pirotècnic i duien els petards en uns sacs
i dos farcells militars. A la fusteria Matas
es van fer les maces per poder cremar els
primers carretons, i un grup de timbalers
animava les sortides. Els començaments
sempre costen una mica, però gràcies a la
imaginació, el grup se’n va sortir.
Entre 1994 i el 1999 es van succeir fins a
tres juntes directives. En aquells temps hi
havia molts problemes en el transport de
la pirotècnia; els petards es compraven
a Canyelles i l’empresa de transport
que els portava només arribava fins a la
carretera nova, on s’havia d’anar a recollir
el material en algun cotxe particular. Va
ser una època en què només es feien els
correfocs a Masquefa per Sant Isidre i per
la Festa Major. El material es guardava a
l’antic escorxador situat al corraló de
l’església.
Aquests darrers anys s’ha incrementat
el nombre de diables i diablesses, s’han
projectat les accions de la Colla de
Diables de Masquefa cap a altres viles,
s’ha renovat el vestuari, s’han canviat
alguns timbals i l’any 2001 es va crear un
nou personatge dins del món del bestiari
català: el Drac Bufut, que enguany ja
celebra el seu desè aniversari. Els Pixafocs
i Cagaspurnes i els seus correfocs s’han
convertit en un clàssic de les nostres
cercaviles i no ens podríem imaginar ja
les nostres festes sense la seva presència.
Xavier Pérez Fornés

emblemàtic, l’onze de setembre de 1994.
L’Alzinar els va proporcionar el primer
local per deixar el material a l’Estació
de Masquefa. Aquest espai es va ocupar
poc temps, ja que després es van establir
en els locals del costat del cinema. En
els primers temps no disposaven ni tan

Fonts bibliogràfiques:
LA FURA, núm. 579/580, agostsetembre 1993
REVISTA “LO VERTADER MAQUEFÍ”,
núm. 12, juny-juliol 1989
REVISTA “NOSALTRES” L’Alzinar, ( III
època), desembre 1993

LES VOSTRES OPINIONS
La revista Masquefa batega posa a disposició dels
lectors i lectores una secció on podeu publicar les
vostres opinions sobre temes de la vila o d’interès
general, així com idees i suggeriments. Ens podeu

fer arribar els comentaris personalment a l’Àrea
de Serveis Personals (C/ Crehueta, 33) o al correu
electrònic masquefabatega@masquefa.net
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NOM: AMPA Institut Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 2004
SOCIS: 194 CATEGORIA: Educació
ACTIVITAT: Representació dels pares i mares davant
de la direcció del centre. Organització d’algunes activitats
a l’institut. I adquisició de material educatiu per als alumnes
Adreça: Avinguda La Línia, 16
Tel.: 670 42 49 77 (Esther)
e-mail: ampasesmasquefa@gmail.com

AMPA Institut Masquefa: els ‘grans’
també necessiten un cop de mà

L’Esther Ibáñez, la Mercedes Fortes i l’Elisa Gustin són les representants de l’AMPA Institut Masquefa. Estan
al capdavant de l’entitat des de fa un any. L’anterior junta, formada també només per dones, va plegar després
de sis anys de tirar del carro, i l’Esther, la Mercedes i l’Elisa van pensar que la secció d’institut no podia
quedar-se sense un òrgan que representi els pares i les mares i col·labori amb el centre. “No volíem quedarnos sense AMPA –explica l’Esther‑ perquè la seva funció és important: és la via de contacte entre les famílies
i la direcció, dóna suport a l’organització d’activitats i contribueix en l’adquisició de material educatiu”.
L’AMPA fa una crida a totes les famílies que vulguin integrar-s’hi. “Que ningú no s’espanti, tampoc suposa
destinar-hi tan temps!”. “Quan els alumnes estan a l’institut és diferent que a l’escola, perquè ja participen
més directament amb el centre”, explica.
En la seva funció d’altaveu de les famílies, l’Associació de Mares i Pares de l’institut es reuneix periòdicament
amb la direcció per fer-los arribar impressions i suggeriments respecte al dia a dia del centre. A més, l’AMPA
s’implica en l’organització d’alguns esdeveniments. Per exemple, comprant els llibres amb què s’obsequien
els guanyadors dels premis culturals que l’institut promou per Sant Jordi, o adquirint els regals de la gimcana
que es fa també per la diada. El 23 d’abril és un dia de molta activitat per a l’AMPA, que també instal·la una
parada amb roses, samarretes i altre material de l’entitat.
L’associació també compra els anuaris que es lliuren als alumnes de quart d’ESO en el Sopar de Graduació
de final de curs, i aporta un ajut econòmic als estudiants per al viatge del crèdit de síntesi. Sempre que pot
finança a més l’adquisició de material educatiu, com ara els dos ordinadors portàtils i el projector que va
comprar el curs passat.
L’Associació de Mares i Pares mira el futur immediat amb il·lusió i optimisme.Aquest mateix setembre obrirà
portes el nou institut. Les noves instal·lacions milloraran les condicions del professorat i els estudiants, i
també dels representants dels pares i mares. Esperen que la nova etapa permeti potenciar l’AMPA, que ja
estudia organitzar algunes activitats extraescolars per primera vegada. També vol impulsar el foment del
reciclatge dels llibres de text, i buscar col·laboracions entre els comerços per poder adquirir els llibres a
preus més avantatjosos.
L’activitat de l’AMPA Institut Masquefa va més enllà de l’institut. Sovint s’implica en els esdeveniments socials
i culturals de la vila, participant, per exemple, en la Fira de la Infància i la Joventut.

“L’entitat afronta el futur immediat amb optimisme i il·lusió: el
nou institut ha de donar una nova empenta a l’AMPA, que ja
estudia posar en marxa noves activitats”

