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més seguretat
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Nou servei de reforç escolar i
d'aprenentatge de tècniques d’estudi
Encara queden algunes places al servei de
reforç escolar i tècniques d’estudi que ha
posat en marxa l’Ajuntament. El servei
s’adreça a alumnes d’ESO i a estudiants
que preparen les proves d’accés a Cicles
Formatius de Grau Mitjà.
Queden
aquestes places: per a alumnes de 1r
i 2n d’ESO (4 places al grup 2: dilluns de
19 a 20.30h i dimecres de 17.30 a 19h);
per a alumnes de 3r i 4t d’ESO (4
places al grup 2: dimarts i dijous de 19 a
20.30h); per a alumnat que prepara
la prova d’accés a CFGM (1 plaça,
dimecres de 19 a 20.30h). Les inscripcions
es fan a l’Àrea de Serveis Personals (C/
Crehueta, 33). El preu és de 25 euros
mensuals per als estudiants d’ESO i de 20
euros mensuals per als que preparen les
proves d’accés als CFGM.

telèfons d’interès

Mou-te a peu
per Masquefa
alguns dels nostres
Canviar
hàbits ens farà gaudir d’una
millor salut: camineu més, no
agafeu l’ascensor si no us és
imprescindible, aneu a l’escola
caminant i feu les compres del
dia a dia a peu.
• Anar a peu és el mitjà de
transport més saludable, el que
menys consumeix i contamina i
el que ocupa menys espai a la via
pública. A més, permet estar en
contacte i gaudir de la natura.
• Si heu d’agafar el cotxe per
força, aparqueu una vegada i
compreu dos cops. Aparqueu
el vehicle correctament, en un
lloc accessible, i desplaceu-vos
caminant de botiga a botiga.
Per no haver de carregar pes
podeu fer servir un carretó de la
compra.

•

•

•

Participa dels
assumptes locals
L’Ajuntament aposta per
fomentar
la
participació
dels vilatans i vilatanes en
els assumptes municipals.
Des del Consistori volem
desenvolupar el Pla de
Participació
Ciutadana
i
difondre entre els vilatans
i vilatanes el reglament de
Participació. Per això, en
cada número de la revista
municipal inclourem un dels
seus articles.
Article 1: Dret a la participació.
Totes les persones tenen dret
a intervenir en la gestió dels
assumptes públics locals ja
sigui directament o mitjançant
associacions ciutadanes i
utilitzant els òrgans i canals
de participació establerts en
les lleis i en el reglament de
participació.
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ACTUALITAT

CUIDA MASQUEFA, és teva!

L’ORDENANÇA CÍVICA
POSA LES REGLES PER
A VIURE I CONVIURE
EN UNA MASQUEFA
ACOLLIDORA I NETA
L’Ajuntament, amb la participació
de les entitats i els veïns i veïnes,
va fer l’Ordenança Cívica de
Convivència Vilatana i Via Pública.
La normativa posa les bases
perquè tots i totes puguem
viure i conviure en una Masquefa
acollidora, neta, sense sorolls i
solidària. L'ordenança reconeix
els drets i deures dels vilatans
i vilatanes. També estableix les
infraccions en matèria de civisme
i regula els mecanismes perquè
aquestes siguin degudament
sancionades. Masquefa batega
us anirà donant a conèixer el
contingut d'aquesta normativa.
Cuida Masquefa, és teva!



INFRACCIONS LLEUS, GREUS I MOLT GREUS

L’ordenança tipifica tres tipus d’infraccions: lleus, greus i molt greus. Algunes infraccions són:
MOBILIARI PÚBLIC
•
Pintar, embrutar, arrancar o fer malbé rètols indicatius o la senyalització viària
•
Sacsejar, arrancar, trencar, sostraure elements estructurals o del mobiliari urbà
•
Embrutar o fer pintades a les façanes i portes dels edificis, tant públics com privats, a les
diferents senyalitzacions municipals i a qualsevol element de mobiliari urbà de la via pública
PARCS I JARDINS
•
Llençar deixalles o altres objectes en jardins, jardineres, parcs i altres zones verdes
•
Permetre als gossos o altres animals fer les seves necessitats en parcs infantils o jardins
•
No recollir les dejeccions fecals dels gossos o altres animals a les vies públiques
•
Trepitjar o malmetre els parterres i la resta de plantacions; extreure plantes, arbres, matolls,
sorra, pedres, fruits, flors i qualsevol altre element que integri la zona verda
SOROLLS
•
Utilitzar clàxons, senyals acústics o alarmes activades fora dels casos d’emergència
•
Que els vehicles portin els aparells de música amb un volum que faci que se senti a l’exterior,
tant amb les finestres obertes com tancades
•
Realitzar festes, revetlles i d’altres formes de manifestació popular sense autorització
TINENÇA D’ANIMALS
•
L’abandonament d’animals a la via pública
•
No tenir censat un animal de companyia (gos o gat)
•
Circular amb gossos sense cadena o corretja i/o morrió, en aquells casos en què sigui
obligatori o s’ordeni per part d’una autoritat competent
ESCOMBRARIES I DEIXALLES
•
Treure les escombraries fora de l’horari establert per l’Ajuntament
•
Treure els trastos vells fora dels dies i/o de l’horari establert
•
No dipositar les escombraries en bosses de plàstic normalitzades
•
No dipositar els trastos vells en aquells llocs establerts per l’Ajuntament

MULTES Condemnats dos joves per actes vandàlics
DE FINS A La Policia Local, per delegació de l’Ajuntament, s’encarrega de vetllar
400 EUROS compleixi l’ordenança. Les infraccions són sancionades amb multes de

perquè es
fins a 400
euros, i sense perjudici que sigui procedent la imposició d’una multa superior per
determinació de la legislació sectorial. Recentment el jutjat d’instrucció número 2 de
Martorell va condemnar un jove vilatà a pagar una indemnització de 1.967 euros i a 3
dies de treballs a la comunitat per actes vandàlics. La justícia també ha condemnat un
altre jove de Masquefa a pagar una multa de 120 euros per haver comès bretolades.

MASQUEFA

NOTÍCIES

batega

4

Masquefa vol que el tren trigui
menys a arribar a Barcelona
L’alcalde de Masquefa i president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete,
considera que l’entrada en funcionament del metro comarcal “és una notícia
important per a l’Anoia”, però lamenta que l’augment de les freqüències, amb un
tren cada vint minuts en les hores punta, “no s’hagi acompanyat de les mesures
per reduir el temps del trajecte”. Entén que el metro comarcal “ens allunya encara
més de Barcelona, ja que el tren triga més”, i demana al Govern “que garanteixi
una connexió ferroviària ràpida mentre no disposem d’una altra infraestructura”. El
ramal del futur Tren Transversal que connectarà la Conca d’Òdena amb Martorell no
està previst fins al 2026.
El soterrament, la millor opció. D’altra banda, subratlla que el metro comarcal
es tradueix “en el pas de més trens i, en conseqüència, en més perill” al pas a nivell
de Masquefa i els altres municipis amb la mateixa situació. Per reduir el temps que les
barreres estan abaixades, Ferrocarrils va instal·lar un nou sistema de senyalització al
pas a nivell, però encara no està operatiu. Boquete lamenta que el pas a nivell “divideix
en dos els municipis” i per això torna a reclamar a la Generalitat el soterrament de
la via. Denuncia “la manca de voluntat” del Govern català a invertir-hi i qualifica “de
molt greu” que, en el cas d’Igualada, “es fes un projecte de soterrament que va costar
més de 900.000 euros i ara s’abandoni en un calaix”.

La nova escola
i l’institut es
faran aquest any
El pla de la Generalitat per
reactivar l’economia de
l’Anoia beneficia Masquefa

Un tren cada
20 minuts,
en hores punta
El 9 de febrer es va posar en marxa el
metro comarcal de l’Anoia. Així, els
Ferrocarrils incrementen la freqüència
dels viatges entre Barcelona i Igualada,
amb un tren cada vint minuts, en cada
sentit, en les hores punta. La resta
de la jornada circulen dos trens
pràcticament cada hora. Per a alguns
trajectes cal fer transbordament
a Martorell. Podeu consultar els
nous horaris a www.masquefa.org o
demanar-los a l’Ajuntament.

Masquefa és un dels municipis que es beneficiarà del Pla d’Iniciatives de Dinamització
Comarcal impulsat per la Generalitat per ajudar les quatre comarques amb més
necessitat de reactivació econòmica, entre aquestes l’Anoia. El pla preveu ajudes per
a l’Anoia per valor de 6 milions d’euros en els tres anys vinents, així com avançar el
calendari de diverses actuacions. En el cas de Masquefa s’acceleren les construccions
de la nova escola i l’institut, que inicialment estaven previstes per al 2009 i es faran
aquest 2008. A més, s’avançaran dos anys les obres de millora de la carretera B-224
entre Masquefa i Piera, que començaran el 2011. L’alcalde, Xavier Boquete, es mostra
satisfet perquè l’actuació “permetrà oferir més i millors serveis als masquefins i
masquefines per contribuir a millorar la seva qualitat de vida”. Celebra que, “per fi, la
Generalitat s’hagi decidit a donar prioritat a les demandes de l’Anoia”.
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ACTUALITAT
DAVID VILLAGRASA

MILLOR CIRCULACIÓ, MÉS SEGURETAT
L’Ajuntament ha dut a terme actuacions al nucli urbà per a millorar la circulació i incrementar la seguretat de vianants i conductors:
•

Canvis de direccions en alguns carrers:
• C/ MONTSERRAT: s’ha fet d’una única direcció des
del carrer Major fins al passeig de la Via
• PASSEIG DE LA VIA: una única direcció entre el carrer
Montserrat i el carrer Concepció
• PASSEIG DE LA VIA: una única direcció entre el carrer
de Santa Clara i el carrer Concepció
• C/ CONCEPCIÓ: una única direcció des del passatge
de la Via fins al carrer Creuheta
• C/ ROGELIO ROJO: s’ha fet de dues direccions en el
tram del carrer Creuheta al carrer de la Fàbrica per
facilitar la sortida de la vila sense passar pel centre
• C/ DE LA FÀBRICA: una única direcció entre el carrer
Rogelio Rojo i el carrer Santa Clara

•

Instal·lació d’onze passos de vianants elevats al
nucli urbà per alentir la velocitat dels vehicles

•

Creació de noves places d’estacionament de
temps limitat al C/Major (a prop de l’Ajuntament) i
al carrer Montserrat (davant de la farmàcia) per facilitar
l’aparcament per a petites gestions i compres. Aquesta
actuació, que comença a mode de prova, s’ampliarà a
d’altres zones properament

•

Creació de noves zones de càrrega i descàrrega
a l’avinguda Catalunya i a l’avinguda de la Línia per a la
dinamització del comerç

•

Creació de nous aparcaments al passeig de la Via

NOTÍCIES
Recuperació dels pous d’aigua
L’Ajuntament treballa en la recuperació dels pous d’aigua
municipals per aprofitar al màxim tots els recursos propis i
garantir el subministrament davant la possibilitat que la sequera
afecti Catalunya. Amb la posada en marxa dels pous municipals,
l’Ajuntament també té com a objectiu que la tarifa que paguen
els veïns no augmenti més de l’IPC. Aigües Ter Llobregat preveu
incrementar la tarifa un 35% l’any 2009 i un 50% el 2010 per la
posada en marxa de noves instal·lacions. Els pous entraran en
funcionament aquest 2008. L’actuació la subvenciona en un 80%
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de la Generalitat.

Isidre Esteve, al curs de ral·lis
El pilot Isidre Esteve va ser el convidat d’honor de les XII Jornades
de Ral·lis organitzada per la Federació Catalana d’Automobilisme
a Masquefa i Gas a Fons. Les jornades van consistir en un curs
d’introducció i iniciació als ral·lis que va incloure tant classes
teòriques com sessions pràctiques. Les classes teòriques van
comptar amb les explicacions de reconeguts ponents. En la
sessió pràctica, Lucas Cruz, copilot de Nani Roma, va ensenyar
als alumnes com passar pels trams dels ral·lis i com prendre les
notes per poder cantar-les al pilot. Els participants van poder fer
la passada pel tram acompanyats dels monitors.

Fer un cim de 8.000 metres
Masquefa s’ha sumat a El repte, un 8.000 per a l’Anoia, una
iniciativa d’un grup d’anoiencs apassionats per la natura i la
muntanya que vol coronar el Cho Oyu, la sisena muntanya més
alta del món, amb 8.201 metres. L’Ajuntament hi col·labora amb
una aportació de 600 euros. L’expedició anoienca plantarà una
bandera de l’Ajuntament al camp base i, a la tornada, projectarà
un àudiovisual a Masquefa sobre la seva experiència. El Cho Oyu
es troba a la serralada de l’Himàlaia, a 28 quilòmetres a l’oest de
l’Everest. L’expedició sortirà el 31 d’agost vinent i preveu fer el
cim en tan sols 45 dies. Més informació a www.anoia8000.com

Ofimàtica per a dones en atur
El curs, organitzat pel Servei d’Ocupació Municipal, l’han acabat
nou dones, i els ha permès familiaritzar-se amb l’entorn de
Word i Excel, una formació cada cop més demanada. El curs ha
combinat sessions teòriques amb pràctiques en empreses. Les
participants han estat Encarna Ortíz, Sílvia Creixell, Arsenidia
Oviedo, Esperanza Cervigón, Presentación López, Begoña
Villalba, Matilde Monroy, M. Dolores Moya i Noemí Fernández.
L'alcalde de Masquefa els va lliurar els diplomes acreditatius.

Millores als carrers del Maset
El Consistori ha arranjat diversos carrers de la urbanització
El Maset que es trobaven en mal estat. A més ja treballa en
el projecte de reparcel·lació d’aquesta urbanització per poder
iniciar-hi la construcció de la xarxa de clavegueram. Masquefa
ha estat un dels deu municipis de tot Catalunya inclosos en un
pla pilot de la Generalitat per solucionar els dèficits urbanísitcs i
de serveis de les urbanitzacions. L'Ajuntament ha rebut un total
de 290.000 euros per millorar les urbanitzacions.
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NOTÍCIES

7 Dies per a la igualtat dona-home
Amb el lema 7 dies per a la igualtat
dona-home, l’Ajuntament, en
col·laboracióambdiversesentitats,
ha organitzat un ampli programa
d’actes per commemorar el
Dia Internacional de la Dona.
La iniciativa pren el relleu al
programa de dones que s’ha
dut a terme els darrers anys i
incorpora una nova visió i un
nou enfocament. L’objectiu és
sensibilitzar els vilatans i vilatanes
de la necessitat de fomentar i
garantir la igualtat d’oportunitats
entre els homes i les dones en
tots els àmbits de la vida.
D'entre les activitats que s'han
programat destaquen l’exposició
itinerant Treballadores, que recull
imatges de masquefines treballant
i de dones que treballen a
Masquefa, el sopar i la festa dels
anys 70 o el taller Noves maneres
de ser home.
Menció especial mereix la
conferència Dones que foren reines:
vida privada i imatge pública, a
càrrec de Maria dels Àngels Pérez
i Samper, catedràtica d’Història
Moderna de la Universitat de
Barcelona (UB). Pérez Samper
és directora del departament
d’Història Moderna de la UB i ha
publicat nombrosos llibres sobre
el poder i l’administració a l’edat
moderna, sobre biografies de reis
i reines, i sobre la vida quotidiana
del segle XVI al XVIII i la història
de l’alimentació.

ÎÎ Dilluns, 3 de març
EXPOSICIÓ
“TREBALLADORES”
Del 3 al 9 de març a l’ajuntament
Inauguració 10.30 h . Sala d’actes de
l’ajuntament
ÎÎ Dimarts, 4 de març
Fes-te sentir: “IGUALTAT
D’OPORTUNITATS”
Taller participatiu i berenar.
Sala Petita. 18.00 h
ÎÎ Dimecres, 5 de març
CINE – FÒRUM
“MATAHARIS”
Xerrada de Cristina Branera,
tècnica de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament
Sala d’actes de l’ajuntament. 18.00 h
ÎÎ Dijous, 6 de març
CURS INTENSIU D’IMATGE
PERSONAL
A càrrec de l’assessora d’imatge
Olga Jiménez. 6, 13 i 27 de març
Preu de tot el taller: 12 €.
Inscripcions fins al 5 de març, de
12h a 14h a l’ajuntament.
Sala Petita. 18.30 a 20.30 h
ÎÎ Divendres, 7 de març
TALLER “L’AMOR TOT
S’HO VAL?”
Adreçat als joves. A càrrec
d'Espais per la Igualtat.
Zona lliure. 18.00 a 20.00 h
Parlem-ne: “NOVES
MANERES DE SER HOME”
Taller participatiu i refrigeri

El 9 de març vés a votar!
El 9 de març els ciutadans i ciutadanes tenim una cita molt important amb les urnes: les
Eleccions Generals. La democràcia necessita de la teva participació. Vés a votar!
L’Ajuntament posarà a
disposició dels veïns i veïnes
de Can Quiseró, El Maset, La
Beguda Alta i Can Parellada
un servei gratuït d’autobús
municipal perquè puguin anar
a votar al col·legi electoral del
CEIP El Turó.

SORTIDES DE L’AUTOBÚS
10.00h – 12.00h – 16.00h – 18.00h
10.15h – 12.15h – 16.15h – 18.15h
10.30h – 12.30h – 16.30h – 18.30h
10.45h – 12.45h – 16.45h – 18.45h

CAN QUISERÓ PARADA BUS
EL MASET PARADA BUS
LA BEGUDA ALTA PARADA BUS
CAN PARELLADA PARADA BUS

TORNADES DES DEL COL·LEGI ELECTORAL
11.15h – 13.15h – 17.15h – 19.15h

PROGRAMA ESPECIAL A RÀDIO MASQUEFA. 7 de març, a les 15,15h, debat
sobre les Eleccions Generals amb membres dels partits amb representació a
l'Ajuntament. Emissió des de la sala de plens de l'ajuntament.

A càrrec de l’entitat El Safareig
Sala Petita. 20.00 h
ÎÎ Dissabte, 8 de març
Dia internacional de la dona
LES DONES I LES TIC
Exposició de treballs del curs
d’ofimàtica Dona’t una oportunitat.
Sala Petita. 10.30h a 13h
PINTADA D’UN MURAL
A càrrec dels nens i nenes del
Centre d’Esplai Giravolt.
Plaça de l’Estació. De 17.00 a 18.30 h
Organitza: Centre d’Esplai Giravolt
XERRADA “Dones que
foren Reines: vida privada i
imatge pública”
A càrrec de M. dels Àngels Pérez
i Samper, catedràtica d’Història
Moderna de la Universitat de
Barcelona.
Sala d’actes de l’ajuntament. 18.00 h
SOPAR amb motiu del DIA
INTERNACIONAL DE LA
DONA i FESTA DELS ANYS
70 amb Disco Beach Party
Sala Polivalent - 21.30 h
Sopar + festa anys 70 : 28 €
Compra de tiquets a l’ajuntament
del 20 al 29 de febrer de les 12.00 a
les 14.00 h.
ÎÎ Diumenge, 9 de març
TEATRE 8 “AI, HOMES”
Comèdia sobre les relacions de
parella
Sala Polivalent 18.00 h.
Entrada gratuïta.

ELECCIONS GENERALS
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NOU CENTRE TECNOLÒGIC A
L’EMBLEMÀTICA ROGELIO ROJO
Ja han començat les obres per fer un nou centre tecnològic a
l’emblemàtica Fàbrica Rogelio Rojo. Aquest nou equipament permetrà
ampliar les instal·lacions de l’actual Masquef@ula. L’actuació pretén
lluitar contra l’anomenada fractura digital i garantir l’accés de
tothom a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). A
la vegada, permetrà rehabilitar i conservar part de l’antiga fàbrica de
metal·lúrgia, patrimoni històric de la vila.

El nou centre tecnològic, situat a la
planta semisoterrani d’una de les naus
de la Rogelio Rojo, ocuparà més de
1.000 metres quadrats i disposarà de
quatre aules, dues per a formació i dues
per a usuaris, una de les quals adaptada
tecnològicament per a persones amb
discapacitats sensorials i motrius. Les
aules, que seran divisibles, tindran
capacitat per a una vintena de persones
cadascuna.
A més, hi haurà vuit despatxos per a
teletreballadors, emprenedors, empreses
i entitats. També s’hi habilitaran dues
sales de reunions i una gran sala d’actes,
així com un cibercafè, amb connexió wifi
a Internet, que serà un punt d’accés a les

noves tecnologies obert a tots els vilatans
i vilatanes.
El nou centre esdevindrà un espai de
trobada i ensenyament de les tecnologies
de la informació i la comunicació per a la
gent que no hi tingui accés.
AMPLIACIÓ DE MASQUEF@ULA
Amb un pressupost que supera el milió
d’euros, l’obra ha estat adjudicada
a l’empresa Constructora de Calaf.
L’Ajuntament compta amb una subvenció
de 500.000 euros que el grup de CiU a
Madrid va aconseguir dels Pressupostos
Generals de l’Estat, i amb dues ajudes
europees de 450.000 i 147.000 euros
El nou centre tecnològic estarà enllestit

abans del 30 de juny d’aquest any 2008
i permetrà ampliar les instal·lacions i el
servei que actualment ja ofereix el Centre
de Recursos Tecnològics Comunitari
Masquef@ula, en marxa des de l’any 2001
i situat al mateix recinte Rogelio Rojo.
Masquef@ula, que compta amb gairebé
1.200 usuaris, presta serveis d’accés a
les tecnologies i formació per al seu ús,
especialment per a aquelles persones que
no estan familiaritzades amb aquestes
noves eines de treball. Aquest centre, que
es va ampliar l’any 2003 arran de la bona
acollida entre els usuaris, ha esdevingut
un important recurs de suport per a
nous emprenedors, empreses, entitats i
vilatans en general.
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AL SERVEI DELS VILATANS I VILATANES,
LES EMPRESES I LES ENTITATS

L’obra, que estarà enllestida
abans del 30 de juny, té un
pressupost d’1milió d’euros

Al nou centre tecnològic s’hi organitzaran diversos programes i cursos
d’accés i aprenentatge de les tecnologies de la informació i la comunicació,
amb els objectius de:
@@ Contribuir a la reinserció sòciolaboral de les persones que cerquen
feina, especialment dels col·lectius més desafavorits.
@@ Apropar els usuaris als nous sistemes d’estudi que aporten les TIC
@@ Animar els vilatans i vilatanes i les entitats a familiaritzar-se amb les
TIC i a participar de la Societat de la Informació
@@ Fomentar la competitivitat de les empreses mitjançant l’ús, en
la gestió, de les noves tecnologies i disposant de personal més
qualificat
@@ Estimular l’aparició de nous emprenedors

@
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Un Carnaval de rècord

Quinze comparses i més participants que mai a la rua

El transgressor Rei Carnestoltes va posar potes enlaire Masquefa amb una festa de Carnaval multitudinària. Centenars de
vilatans i vilatanes i fins a quinze comparses, amb espectaculars
carrosses, van lluir les seves disfresses en la rua. La desfilada la
va encapçalar el grup Escarabellos, que abans va protagonitzar
un divertit espectacle de circ, música i humor a la Rogelio Rojo.
El Rei Carnestoltes, que va rebre la clau de la vila de mans de les
autoritats locals, va fer gala de la seva verinosa llengua amb un
àcid pregó en què va criticar els sous dels regidors i va reclamar
més i millors serveis a les urbanitzacions. El Rei Carnestoltes va
estar acompanyat de les amparitos, tots ells membres del Grup
de Teatre Jove de Masquefa N’Uxuricidi. A la nit, el ball de dis-

fresses va omplir de gom a gom la Rogelio Rojo.
El premi a la millor comparsa de més de 10 integrants, dotat
amb 300 euros, va ser per a Masquefinhos Brown, del Club Patí
Masquefa. La comparsa, al més pur estil de les del Carnaval de
Rio de Janeiro, l’integraven una vuitantena de samberos. El segon
premi ( 200 euros) es va atorgar a Flower Power, una comparsa
que reclamava el soterrament del tren. En la categoria de menys
de 10 integrants, una de les novetats, el primer premi (300 euros) va ser per a Masqueclown i el segon (200 euros) per a la
comparsa Dominó. En el concurs d’aparadors, el primer premi va
ser per a l’establiment Cal Horacio; el segon, per a la Perruqueria Hortensia, i el tercer, per a Nou Estil.

Fem cultura

Nou programa estable d’activitats i serveis culturals
L’Ajuntament ha posat en marxa un nou programa estable
d’activitats i serveis culturals. Fem cultura engloba activitats
que ja es duen a terme i d’altres de nova creació, amb els
objectius d’apropar la cultura als vilatans i vilatanes, garantir una oferta
variada, de qualitat i estable, i educar
la sensibilitat vers la cultura.
Fem cultura inclou l’espai de debat i
història Cafès amb Història, una activitat ja creada i consolidada i que
consisteix en xerrades, documentals,
sessions de cinema i sortides culturals dedicades, cada mes, a una temàtica històrica. Una de les novetats
són les sortides culturals i de turisme

cultural que es faran mensualment. Així es programen sortides
al teatre, a espectacles de música i de dansa i a exposicions,
així com itineraris culturals, visites a museus o recorreguts
turístics. Al març hi ha prevista una
sortida a l’espectacle Cabaret. Sota
el paraigües de Fem cultura també
es programaran durant tot l’any, i
fora del calendari festiu, activitats
com teatre amateur, concerts, pel·
lícules, conferències, presentacions
de publicacions, cursets, documentals, tallers i concursos. A més, es
potenciaran les activitats a la biblioteca municipal, ja que se’n farà com
a mínim una cada mes.

Març 08

l’agenda

El colonialisme

19

dimecres

26

dimecres

21
23
24

Activitats amb motiu del
Dia Internacional
de la Dona.
Del 3 al 9 de març
(Per a més informació,
vegeu la pàgina 7)

7 DIES PER A
LA IGUALTAT
DONA-HOME

24 de març,
Dilluns de Pasqua
Aplec al Cementiri
Vell i Sardanes amb
la Cobla Mediterrània
Organitza: l’Ajuntament

23 de març, Diumenge de
Pasqua, a les 10.30h
Cantada de
caramelles de la
Coral l’Alzinar
Organitza: Coral l’Alzinar

21 de març, Divendres Sant
A les 20h, a la Parròquia de
Sant Pere
Processó de
Setmana Santa
Organitza: Cofradia del
Cristo Crucificado y Nuestra Senyora de los Dolores,
amb la col·laboració de la
Banda de Músics de Can
Parellada

SETMANA
SANTA

diumenge

16

dissabte

8

Del 31 de març al 5 d’abril

SETMANA DE
L’ESCOLA A
LA FEINA

Berenar per a
tothom (XVI Mostra
de crema catalana)
Organitza: L’Alzinar

Espectacle d’animació
Propera estació: la festa
La Coloraines Band

16 de març, a les 18h,
a la plaça de l’Estació

DIADA DE
SANT JOSEP

Cursos i tallers març
Curs. Ms. Excel (matí)
Curs Ms. Word 1 (tarda)
Dia 5: taller Tràmits administració (on line)
Dia 12: Taller Google
Dia 26:Taller Feina en un click
Xerrada mensual:
Exposició de treballs del grup
del curs Dona’t una
oportunitat, a la Sala Petita
De 10 a 13h
Més informació:
93 772 58 23 o
masquefaula@masquefa.net

CENTRE
TECNOLÒGIC
Masquef@ula

TAEKWONDO

Cada
dimarts i
dijous

Organitza: l’Ajuntament
Informació: 93 772 78 36

Català elemental i
bàsic
Dimarts i dijous,
de 19.45 a 21.45h
Català nivell B
Dilluns i dimecres,
de 19.30 a 21.30h.
Català nivell C
Dimarts i dijous,
de 20 a 22h.

CURSOS DE
CATALÀ

Organitza: l’Alzinar
Informació: 93 772 68 61

Inscrits a la Federació de
Taekwondo

DIBUIX MANGA

Dansa i expressió corporal
per a totes les edats.

DANSA JAZZ

Gimnàstica de manteniment.

BODY FORM I
B. F. SUAU

2 hores setmanals

ANGLÈS

Cada
divendres

Cada
dimarts i
dijous

Cada
dilluns i
divendres

cursos

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 febrer i podria haver-se modificat.

26 de març al teatre Apolo
Sortida de davant de
l’Ajuntament a les 19.30h
Inscripcions del 3 al 12 de
març (44 €)

ESPECTACLE
CABARET

19 de març, a les 17.30h, a
la Biblioteca
Contacontes Àfrica, l’elefant.
La cuca i la bruixa

CONTACONTES

3a sessió
29 de març, a les 17h,
a la Biblioteca
La descolonització

2a sessió
15 de març, a les 17h,
a la Biblioteca
El colonialisme
Xerrada i debat

1a sessió
dissabtes 1 de març, a les 17h,
a la Biblioteca
Cine-fòrum
Projecció del film
Silencio roto (2001)

2
9
23

CAFÈS AMB
HISTÒRIA

cultura i festes

esports
CLUB PETANCA MASQUEFA
Dissabtes, a les 17.30h,
Campionat obert
CLUB HOQUEI STICK MASQUEFA
01/març – 11h Aleví D
CH STICK MASQUEFA –
SHUM MAÇANET
08/març – 10h Benjamí E
CH STICK MASQUEFA – JESÚS, MARIA I JOSEP
15/març – 11h Aleví D
CH STICK MASQUEFA – CP VIC A
29/març – 10h Benjamí E
CH STICK MASQUEFA – CH CORBERA A
CLUB PATÍ MASQUEFA
01/març – 09h Grup E Prebenjamí A
CP MASQUEFA – IGUALADA HC B
01/març – 10h Grup E Benjamí
CP MASQUEFA – IGUALADA HC
01/març – 13h Grup C Juvenil
CP MASQUEFA – CPH OLOT B
01/març – 15.30h Grup G Prebenjamí B
CP MASQUEFA – CP SANT RAMON A
08/març – 11h Grup A Aleví (Fe)
CP MASQUEFA – CP RIUDOMS
08/març – 12h Grup D Infantil
CP MASQUEFA – MOLLET CH
15/març – 09h Grup E Prebenjamí A
CP MASQUEFA – ST JOSEP ST SADURNÍ
15/març – 10h Grup E Benjamí
CP MASQUEFA – ST JOSEP ST SADURNÍ B

15/març – 12h Grup D Infantil
CP MASQUEFA – GEIEG
15/març – 13h Grup G Prebenjamí B
CP MASQUEFA – CP SITGES A
EEM BÀSQUET MASQUEFA
09/març – 17.30h
Grup 2 Sots 21 Masculí Nivell A-2
EEM MASQUEFA – AE BELLSPORT A

08/març – 18.30h Grup 11 Tercera
Categoria Territorial
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
HORTONENC FC A

09/març – 12h Grup 30 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
SANT SADURNI UE B

15/març – 10.15h Grup 32 Aleví
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – VENDRELL CE A

15/març – 12h Grup 15 Prebenjamí F-7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – ESCOLA FUTBOL
CALAFELL CF A

15/març – 12h Grup 31 Benjamí 7 A
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – PIERA AE A

09/març – 19h
Grup 3 Júnior Masculí Nivell C
EEM MASQUEFA – ESCOLAPIS IGUALADA
29/març – 16h
Grup 1 Cadet Masculí Fase Regular Nivell C-2
EEM MASQUEFA – CB MARTORELL SOLVIN B

16/març – 10h Grup 7 Cadet
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
SAN MAURO UD A

Cicle “Caminant per Montserrat”
Pujada al Montgròs
2 de març, a les 8h al local del CEA

CLUB EXCURSIONISTA ANOIA

30/març – 12h Grup 30 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
ST ESTEVE SESROVIRES FC

29/març – 18.30h Grup 11 Tercera
Categoria Territorial
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
ST ESTEVE SESROVIRES FC B

29/març – 12h Grup 30 Benjamí 7 B
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
ESCOLA FUTBOL CALAFELL CF A

29/març – 10.15h Grup 27 Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
SAN MAURO UD A

16/març – 12h Grup 12 Segona Categoria Territorial
MASQUEFA FC A – RIBES CD A

16/març – 10h Grup 2 Segona Feminí
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
SABADELL FC CE A

29/març – 17.30h
Grup 2 Sots 21 Masculí Nivell A-2
EEM MASQUEFA – CB MONTPEDROS

FUTBOL
01/març – 10.15h Grup 32 Aleví
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
CAPELLADES CF A
01/març – 12h Grup 30 Benjamí 7 B
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – CALAF UD B
02/març – 12h Grup 12 Segona Categoria Territorial
MASQUEFA FC A – CUBELLES CF A
02/març – 12.45h Grup 7 Cadet
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – CORBERA CF A
08/març – 10.15h Grup 27 Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
BASE OLÈRDOLA CE A
08/març – 12h Grup 30 Benjamí 7 B
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – BASE ESPIRALL
LES CLOTES CF A
08/març – 13h Grup 17 Prebenjamí B
ESCOLA F.BASE MASQUEFA B – Pª BLAUGRANA
VALLIRANA A

Sortida amb raquetes de neu:
Pardines, Coll de Pal, Puig Estela i
Puig de la Coma d’Olla
8 de març, a les 7h al local del CEA

CLUB CICLISTA MASQUEFA

02/març – 08.30h – 63 Km
(St Llorenç d’Hortons,
Gelida, Martorell,
Les Carpes, Olesa,
Esparreguera, Piera i Masquefa)
09/març – 08.30h – 65 Km (St Sadurní, Gelida, Creu
Aragall, Corbera, Pallejà, Sant Andreu, Martorell i
Masquefa)
16/març – 08.30h – 70 Km (St Sadurní,Vilafranca, La
Múnia, Castellví, Conilleres, Cal Rubió,Vilafranca, St
Sadurní i Masquefa)
23/març – 08.30h – 70 Km (Piera, Capellades, La
Font del Bosc, Sant Joan de Mediona, Sant Quintí de
Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Sadurní, El
Bedorc, Piera i Masquefa)
30/març – 08.30h – 73 Km (Piera, Esparreguera,
Olesa,Viladecavalls, Terrassa, Ullastrell, Santa Maria de
Villalba, Les Carpes, Martorell i Masquefa)

CLUB DE TIR ESPORTIU

02/març – 9.30h
Campionat de Catalunya,
1ª fase, pistola
9mm (Inscripció prèvia)

09/març – 9.30h
Carabina 3x20

15/març – 9.30h
Curset recorregut i tir (inscripció prèvia)

CURSA ORIENTACIÓ DEL CEA

Concentració: 8,45h, Plaça dels Jocs.
Primera sortida: 10 h
Límit d’arribada: 13 h.
Circuit 1: 9,100 kms
Circuit 2: 7,200 kms.
Circuit 3: Cursa urbana (10-14 anys)
Inscripcions: al CEA i a l’Àrea de Serveis Personals

MASQUEFA
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Escolta Ràdio Masquefa (100.5 FM)
Hs.

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

0 a 10
10 a 11
11 a 12

Dissabte

Diumenge

Música

Magazine cap
de setmana

Música
Consum
Els Matins de
Ràdio Masquefa

Els Matins de
Ràdio Masquefa

Sardanes
Aquí i Ara

12 a 14
14 a 15.30

Música

15.30
a 16.30

Música
Què fem
aquest cap
de setmana?

Premsa “Jaté”

16.30 a 18

Música

18 a 19
19 a 20

Divendres

Nova web:
http://www.amasquefa.com/radio

Música
Música

L’Hora Gominola

Masquefa Jove

20 a 21

L’Hora del Conte

21 a 22
22 a 23

Música

Música
Música
Nit a les golfes

Música

23 a 24

Música

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

EL SERVEI DEL CAP

EL TEIXIT INDUSTRIAL I COMERCIAL

Felicidades por el nacimiento de Masquefa batega, que espero tenga
una larga durada y, con el tiempo, mejore en todos sus contenidos.
Soy recién llegado y deseo participar activamente en todo lo que
pueda. Lo primero que deseo sugerir es que el Ayuntamiento, pese
a no poder decidir, vea la forma de solucionar el pésimo servicio del
CAP (independientemente de construir el nuevo). Faltan médicos, y
los titulares no siempre están, e incluso los suplentes no siempre
son los mismos. Los viernes por la tarde no hay servicio de pediatría.
Por cierto con más de 8000 habitantes no tenemos derecho a una
ambulancia fija?
Josep Muñoz Pérez-Chirinos

En primer lugar felicitar al equipo que desarrolla la revista Masquefa
Batega por el primer número. Me parece un nombre muy acertado
y una iniciativa necesaria. Después de leer la revista me ha parecido
interesante, pero he echado en falta una parte importante de lo que
es un pueblo, me refiero al tejido industrial y comercial de Masquefa.
Pienso que todos formamos parte del pueblo e intentamos contribuir
a su desarrollo y mejora. Sería interesante, desde un punto de vista
informativo, que al igual que se destina una apartado al “Teixit associatiu”, que los lectores de la revista tuviesen la oportunidad de conocer
un poco más de cerca las industrias, comercios y empresas de Masquefa. Empresas supongo emblemáticas del pueblo: como DISMOL,
MASQUELACK, TODOMOLD … o incluso comercios de toda la vida
CARNICERIA MARVI … Creo que sería interesante poder conocerlos
un poco más de cerca.
Miguel A. Aceitón Martínez

Benvolgut Josep,
Primer de tot agrair-li de part de tot l’equip d’àrea de comunicació la seva felicitació. L’informo que, actualment, a Masquefa
tenim dos metges titulars de baixa i es per això que al seu lloc
hi ha suplents. Respecte a pediatria, en aquest moment, a Catalunya hi ha una manca de professionals, i per això, quan a qualsevol
CAP dels pobles dels voltants hi ha una manca d’aquest servei
es fan cessions temporals de pediatres. És a dir, tant pot ser el
CAP de Masquefa faci una cessió com que la rebi. L’Ajuntament
de Masquefa ha fet una petició per tal de crear una Àrea de salut
continuada (24 hores) a La Beguda Alta.
M. Àngels Font
Regidora de Comunicació i de Salut

Benvolgut Miguel A.
Primer de tot agrair-li de part de tot l’equip d’àrea de comunicació
la seva felicitació. La seva proposta ens ha semblat molt bona i era
un dels nostre projectes. Per dificultats d’espai a la revista hem
preferit començar pel teixit associatiu, per després seguir amb reportatges dedicats a les empreses i comerços de Masquefa.
M. Àngels Font
Regidora de Comunicació

núm.

TEIXIT ASSOCIATIU

2

NOM: Agrupació de Defensa Forestal-Vigilància d’Incendis
Forestals (ADF-VIF) de Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 1997
CATEGORIA: Medi Ambient
FINALITAT PRINCIPAL: Protecció del
patrimoni natural
ALTRES ACTIVITATS: Prevenció d’incendis forestals i
vigilància dels boscos del terme de Masquefa. Col·laboració amb
els bombers i els agents mediambientals en l’extinció d’incendis.
INTEGRANTS: 17 voluntaris i 13 col·laboradors
adreça: C/ Sant Antoni, s/n (Fàbrica del Cartró)
tel.: 647 70 90 82
mail: adfmasquefa@yahoo.es - web: adfmasquefa.net

L’ADF-VIF de Masquefa,
l’àngel de la guarda dels nostres boscos

L’Agrupació de Defensa Forestal de Masquefa va néixer l’any 1997, formada per propietaris agrícoles i
forestals de la vila. Dos anys més tard es va crear la secció de voluntaris, actualment constituïda en l’associació Vigilància d’Incendis Forestals (VIF).
Les agrupacions de defensa forestal com la de Masquefa estan formades per propietaris forestals i l’Ajuntament, i tenen com a finalitat principal la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. Així, elaboren i
executen programes de vigilància i prevenció d’incendis, duen a terme campanyes de divulgació entre els
propietaris de terrenys forestals sobre les accions per prevenir i lluitar contra els focs, i també informen
i sensibilitzen la població de la importància de la prevenció. A més, s’encarreguen de la creació i manteniment d’infraestructures com xarxes de camins i punts d’aigua, i col·laboren amb els bombers i d’altres
agrupacions en incendis que afecten d’altres municipis o més d’un terme municipal. Des del novembre
els voluntaris de l’ADF-VIF de Masquefa ja han hagut de treballar de valent per sufocar les flames de cinc
incendis, quatre a Piera i un a Sant Esteve Sesrovires. Abans també van intervenir en el gran incendi d’una
fàbrica a Ullastrell.
L’ADF-VIF de Masquefa compta amb disset voluntaris que tenen en comú la seva passió pel patrimoni
natural i que estan disposats a arremangar-se i a perdre les hores que calgui per conservar-lo. Compten,
a més, amb tretze col·laboradors que els donen un agraït cop de mà.Tots ells són els àngels de la guarda
dels nostres boscos. L’agrupació l’integren Fèlix Arribas,Valentí Vázquez, Francesc Castillo, Antonio Castillo, Laura Castillo, Cristina Castillo, Rafel García, Martí Uribe, Ricard Esfors, Julián Tejero, Jordi Buenafuente, Loli Vaquero, Óscar García, José Cantillo, Marta Duran, Oriol Marzo, José Ramon Pujol i Olga Garriga
(secretària-administrativa). L’ADF-VIF de Masquefa va veure reconegut el seu generós i desinteressat
esforç amb el Premi Palestra de prevenció d’incendis forestals de la Diputació de Barcelona. El guardó
suposa una fita històrica i un just reconeixement al treball d’aquest grup d’enamorats de la natura. Aquest
any, a causa de la sequera, han hagut d’avançar la campanya de vigilància forestal. Creuem els dits. Però, en
tot cas, els nostres boscos estan en bones mans.

Els integrants de l’Agrupació de Defensa Forestal de Masquefa
fan una crida a col·laborar a totes aquelles persones que
comparteixin la passió pel patrimoni natural

