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S'aprova un pressupost 
de contenció per al 2010

La Nit de l'Esport premia 
clubs i esportistes

BONA 
FESTA MAJOR!
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Per a una 
Masquefa més 

cívica, solidària i 
participativa

El Consell Municipal de Participació 
i Convivència a Masquefa continua 
treballant perquè la nostra vila sigui  més 
cívica, solidària i participativa. 
Per al mes de juny es va convocar un 
nou plenari del Consell a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament. Aquest és ja el quart 
plenari convocat pel Consell Municipal 
de Participació i Convivència a Masquefa 
en els darrers dos anys, d’ençà que va 
reprendre la seva activitat l’any 2008.
 Fruit del treball del Consell en el darrer 
plenari de novembre de 2009, la nostra 
Festa Major 2010 disposarà d’un cartell 
popular sorgit d’un procés participatiu. 
El cartell es obra del jove Raül Aguado 
Marín, qui va presentar la seva obra amb 
el pseudònim “Wedell”.

Per facilitar les gestions que els vilatans i 
vilatanes fan a nivell municipal, l’Ajuntament 
ha posat en marxa un nou servei que evitarà 
haver d’anar a altres administracions a buscar 
documentació en suport paper i traslladar-
la d’un lloc a l’altre.  Prèvia autorització de 
l’usuari, ara és el mateix Ajuntament qui pot 
sol·licitar per ell aquesta documentació i 
obtenir-la mitjançant canals telemàtics.

 Així, per exemple, una persona que demani un ajut social no ha d’aportar la documentació 
que acrediti la seva renda o la seva situació d’atur perquè el mateix Ajuntament la demana 
a l’ens competent. Per fer-ho possible l’Ajuntament s’ha adherit al servei Via Oberta del 
Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
L’Ajuntament pot sol·licitar i obtenir per mitjans electrònics  la Declaració de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques,  les dades d’identitat de tots els membres de 
la unitat de convivència, les dades del Padró Municipal d’Habitants i del Registre de 
Població de Catalunya,  les dades complertes del títol de família nombrosa i el nombre de 
persones amb discapacitat de la unitat, el certificat de demandant d’ocupació, el certificat 
de perceptor de prestacions, i la comprovació d’estar al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Per a beneficiar-se d’aquest servei els vilatans i vilatanes, en el moment de fer una 
gestió davant l’Ajuntament, han d’autoritzar el Consistori a l’obtenció d’aquestes dades 
telemàticament. 

Edita: Ajuntament de Masquefa. Fotografies: Arxiu Municipal. Impressió: Casgrafic, SL.  
Tiratge: 4.000 exemplars.  Imprès en paper ecològic. Dipòsit legal: B-1994-2008

SABÍEU QUE...

CAP A L’ADMINISTRACIÓ SENSE PAPERS
telèfons d’interès

AJUNTAMENT 93 772 50 30
Àrea Serveis Personals         93 772 78 36
Atenció al consumidor 93 772 50 30
Buidatge fosses sèptiques 900 900 084
CTC 93 772 78 28
Deixalleria/Recollida voluminosos 93 708 60 96
Rojo Punt Jove                     93 772 85 21
Biblioteca                            93 772 78 73
Masquef@ula  93 772 58 23
Policia Local 93 772 69 36
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 
A LA DONA 636 365 631

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 93 772 76 27
ESPAI INFANT 93 772 70 78
FARMÀCIA                               93 772 53 01
FECSA 902 536 536
FERROCARRILS 
CATALANS 93 205 15 15

GUARDIA CIVIL 062
HISENDA (Igualada) 93 804 65 61
HISPANO IGUALADINA             93 804 44 51
HOSPITAL (Martorell) 93 774 20 20
INEM (Martorell) 93 775 10 62
INFORMACIÓ GENERAL  012
JEFATURA TRÀNSIT (BCN)        93 298 65 00
JUTJAT DE PAU 93 772 57 57
LLAR INFANTS MUNICIPAL 
FRANCESC MATA I SANGHÉS 93 772 50 24

MASQUEFA TV  93 772 81 09
MOSSOS D'ESQUADRA 088
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
SES 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

Els símptomes 
que ens poden 
alertar davant 
d’un cop de 
calor són: 
temperatura 
molt alta, 
mal de cap,  nàusees, set intensa, convulsions, 

somnolència o pèrdua del coneixement.

Les persones que tenen més risc de patir un 

cop de calor són les majors de 75 anys, les 

persones amb discapacitats, els nadons i les 

persones amb malalties cròniques.

Davant d’aquests símptomes, traslladeu a la 

persona a un lloc més fresc, doneu-li aigua, 

mulleu-la, venteu-la i aviseu urgentment als 

serveis sanitaris, trucant al 061. 

Per evitar un cop de calor hem de beure molta 

aigua.
Si estem al carrer hem de buscar l’ombra, 

portar gorra i refrescar-nos sovint amb aigua a 

la cara i el cap en qualsevol font, i també limitar 

l’activitat física intensa.

A casa tancarem les persianes quan hi toca el 

sol, refrescarem la llar amb ventiladors o aire 

condicionat, i procurarem estar en les zones 

més fresques de l’habitatge.

Si coneixeu persones grans o malaltes que viuen 

soles, ajudeu-les a seguir aquests consells.

Consells per evitar 

els cops de calor
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ACTUALITAT

LA PREVENCIÓ, EL MILLOR ALIAT 
CONTRA ELS INCENDIS FORESTAL
El 15 de juny va començar la campanya de prevenció d’incendis, que aquest any es 
presenta especialment difícil pel complex estat en què van quedar els boscos després de 
les nevades.  El Pla d’Informació i Vigilància complementària contra incendis forestals 
(PVI) de la Diputació consta de 110 rutes de vigilància per la província, entre aquestes 
Masquefa, per prevenir possibles incendis

En el marc d’aquest pla de vigilància, la Diputació ha dotat 
Masquefa de d'un vigilant mòbil que recorre els boscos i 
les urbanitzacions per informar i sensibilitzar els vilatans i 
vilatanes i per alertar de possibles riscos i perills. 
Aquest agent forestal treballa en col·laboració amb 
l’Ajuntament i l’Agrupació de Defensa Forestal de 
Masquefa.
Des del 15 de juny i fins al 15 de setembre, el vigilant, 
amb una unitat mòbil, fa cada quatre dies dues rutes pels 
boscos i urbanitzacions de Masquefa.
Els agents fan tasques de sensibilització i informen els 
vilatans i vilatanes sobre com prevenir possibles incendis. 
També vigilen l’estat dels boscos i alerten de possibles 
riscos, com ara l’acumulació de poda o el perill de cables 
elèctrics, que puguin originar un foc forestal.
En total el Pla d’Informació i Vigilància complementària 
contra incendis forestals consta de 110 rutes de vigilància, 
cada una d’elles dotada d’una unitat mòbil, que recorren 
més de 400.000 hectàrees de boscos de la província 
de Barcelona, amb un dispositiu que compta amb la 
participació de 244 municipis i 114 ADF i que té assignades 
235 persones.

L’Ajuntament de Masquefa, conjuntament amb la Diputació 
de Barcelona, també està actualitzant i finalitzant el PAM, 
el Pla d’Emergències per a incendis forestals. Aquest 
dispositiu, que afortunadament no s’ha hagut d’activar 
mai a la vila, recull tots els recursos dels quals disposa el 
municipi per poder fer front de manera coordinada a una 
emergència causada per un foc forestal. 
Aquest pla d’emergència disposa d’un director (l’alcalde), 
una coordinadora (una tècnica municipal) i quatre grups 
d’actuació: el grup local d’intervenció (integrat per l’ADF), 
el grup local d’ordre públic (Policia Local), el grup local 
sanitari (metge) i el grup local logístic i comunicacions 
(Brigada Municipal). També consta d’informadors 
que estan sobre el terreny durant l’emergència, d’un 
coordinador de voluntaris i d’un gabinet de comunicació 
per informar els vilatans i vilatanes.

PLA D’EMERGÈNCIES PER A 
INCENDIS FORESTALS

L’Ajuntament recorda que Masquefa és un municipi 
d’alt risc d’incendi i per això demana als vilatans i 
vilatanes que extremin al màxim les precaucions. 
Un dels punts més conflictius són les urbanitzacions, 
especialment Can Parellada i El Maset, envoltades 
de torrents. 
En el marc d’aquest campanya de prevenció i 
vigilància la Diputació també ha editat una guia que 
es repartirà a les urbanitzacions de tota la província, 
entre aquestes totes les de Masquefa, amb consells 
per prevenir els incendis forestals i per millorar la 
seguretat dels veïns i veïnes. 
A més de lliurar-se a les urbanitzacions aquesta 
guia també es pot consultar a la pàgina web de 
l’Ajuntament (www.masquefa.cat).

GUIA PER A LES 
URBANITZACIONS
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ACTUALITAT

PRESSUPOST DE CONTENCIÓ
El ple de l’Ajuntament va aprovar un pressupost per a aquest 2010 que fa un acurat exercici de contenció 
de la despesa, al mateix temps que garanteix els serveis als vilatans i vilatanes i la realització d’importants 
inversions que milloraran la seva qualitat de vida. Els polítics i càrrecs electes donen exemple amb una rebaixa 
del 15% en global de les seves retribucions

Aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern (CiU i PP) 
i també d’ERC, i amb els vots contraris del PSC i l’Entesa per 
Masquefa, el pressupost d’aquest 2010 ascendeix a 18.741.638 
euros, un 3,3% menys que el de l’any passat.  
Els números d’aquest 2010 destaquen per la contenció de la 
despesa que aplica l’equip de govern, que no va sotmetre el 
pressupost al ple, el 17 de juny, fins que no va tenir tancat 
el pressupost del 2009 amb un detallat estudi de totes les 
despeses.
 Amb aquest exercici de contenció es vol donar resposta a 
l’actual situació de crisi econòmica global i també al ‘handicap’ 
que suposa que l’Estat hagi retallat en més d’un 10% les seves 
aportacions als ajuntaments i hagi aprovat la pujada de l’IVA (del 
16 al 18%) a partir d’aquest juliol.
Per aconseguir aquest estalvi l’equip de govern ha aplicat diverses 
mesures. Entre aquestes destaquen les sensibles rebaixes en 
les factures que s’ha negociat amb els principals proveïdors de 
l’Ajuntament, amb descomptes entre el 15% i el 20% en alguns 
casos.
També s’ha retallat en un 10% el sou del personal eventual. A 
més els polítics i càrrecs electes s’apliquen també una retallada 

global del 15% de mitjana en les seves retribucions a partir del 
mes de juny.
En el cas de la única regidora que tenia dedicació completa al 
Consistori, M. Àngels Font, aquesta rebaixa és molt superior i 
se situa per sobre del 50%. Així, passa de cobrar 35.000 euros 
anuals bruts a cobrar-ne 14.875. Per als dos representants 
municipals amb dedicació parcial, l’alcalde, Xavier Boquete, i el 
regidor Carles Mernisi, la reducció és del 15%. Boquete passa de 
19.500 euros anuals bruts a 16.575, i Mernisi de 6.000 a 5.100.
Els regidors de l’Ajuntament veuen també reduïdes les seves 
retribucions en un 15% per assistència als plens (de 100 euros 
a 85), a les juntes de govern (de 100 euros a 85), a les juntes de 
portaveus (de 50 euros a 42,5) i a les comissions informatives 
(de 50 a 42,5%). 
També als cinc grups polítics amb representació al Consistori 
se’ls rebaixen les retribucions en un 15% (que passen de 100 
euros per grup i 50 euros per regidor a 85 per grup i 42,5 per 
regidor).  Igualment, els quatre alcaldes de barri  passen de 100 
a 85 euros per assistir a les juntes mensuals. 
L’Ajuntament també aplicarà la retallada del 5% en el sous del 
personal funcionari decretat pel govern de Madrid.

LES PRINCIPALS INVERSIONS, EN IMATGES

Nou Centre d'Atenció Primària Parc urbà a la Font del Roure
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Nou CAP: •	 2.443.730,84 euros

Obres d’urbanització Can Valls: •	 2.086.830,49 euros

Infraestructura elèctrica al Clot del Xarel·lo: •	
1.361.485,62 euros

Primera fase del nou parc urbà a la Font del •	
Roure: 603.110,34 euros

Nou Casal de Joventut: •	 461.586,17 euros

Ampliació de la llar d’infants de La Beguda: •	
385.000 euros

Noves	oficines	d’Urbanisme:	•	 293.124 euros

Adequació de la travessera de Masquefa a La •	

Beguda: 198.274,35 euros

Redacció del projecte de la nova piscina i el •	
pavelló poliesportiu: 173. 600 euros

Implantació de la recollida selectiva a les •	
urbanitzacions: 72.500 euros

Implantació	de	sistemes	d’estalvi	i	eficiència	•	
energètica: 60.998,79 euros

Rehabilitació del pavelló poliesportiu: •	 47.212 
euros

Estudis previs i avantprojecte de la residència i •	
centre de dia per a la gent gran. 12.000 euros

MÉS DE 10 MILIONS I MIG EN INVERSIONS

Tot i el complex context econòmic actual, el pressupost 
manté un important esforç inversor per a aquest 2010, amb un 
capítol d’inversions previstes de 10.646.996 euros. Bona part 
d’aquestes inversions són possibles gràcies a les subvencions 
que l’equip de govern ha aconseguit d’altres administracions. 
Aquests ajuts s’han de destinar forçosament a la realització 

d’inversions, les quals permeten fer realitat nous equipaments 
i serveis que milloren la vila i la qualitat de vida dels masquefins 
i masquefines. En total es preveu fer més d’una trentena 
d’inversions al centre urbà, les urbanitzacions i La Beguda, 
algunes de les quals ja són una realitat. Entre les inversions 
destaquen especialment:

A més l’Ajuntament també inverteix uns altres 695.000 euros, 
provinents del Plan E del govern de Madrid, en uns altres 4 
projectes: els nous vestidors del camp de futbol, la implantació 

d’un sistema de veu IP a les dependències municipals, la 
instal·lació d’una plataforma elevadora al nou local d’Urbanisme 
i la construcció de nous passos de vianants.

Nou Casal de Joventut Nou poliesportiu i piscina coberta
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ACTUALITAT

La Nit de l’Esport va tornar a reunir, el divendres 25 de 
juny, la nombrosa família esportiva de Masquefa al pati 
de l’escola El Turó per acomiadar la temporada amb 
un sopar i  reconèixer l’esforç que fan els esportistes 
i els clubs de casa nostra per fomentar la saludable 
pràctica de l’esport i promocionar la vila més enllà de 
les nostres fronteres

En aquesta ocasió la Nit de l’Esport va premiar clubs i entitats 
per la seva tasca conjunta i alguns esportistes per la seva tasca 
individual al llarg de la temporada, novament plena d’èxits. Uns i 
altres van enfilar-se a la tarima habilitada al pati després d’haver 
compartit un sopar que va reunir fins a 350 persones.
 L’alcalde, Xavier Boquete, i el regidor d’Esports, Enrique Gómez, 
van lliurar els trofeus. La Nit de l’Esport 2010 va premiar 15 
entitats per la seva tasca: l’AEE SES de Masquefa (que no va 
poder ser-hi present), l’Associació de Motoristes 4133, el Club 
Excursionista Anoia, el Club Patí Masquefa Secció d’Hoquei, el 
Club Patí Masquefa Secció de Patinatge Artístic, el Club Petanca 
Masquefa, el Club Twirling Can Parellada, l’EEM Masquefa (també 
absent), el Masquefa Bàsquet Amateur, l’Escola de Futbol Base 
de Masquefa, el Futbol Club Masquefa, la Societat de Caçadors 
l’Esquirol de Masquefa, el Masquefa Tennis Taula, el Maquefa Slot 
i Gim Dolça. 
També es va reconèixer la trajectòria de 15 esportistes: Gustavo 
Masilla, Núria Pons, Gemma Carrasco, Rosa M. Mas i Juan Carlos 
Trueba (del club de Paraolímpics) per la seva constància i esforç, 
d’Eduard Olivella (CE Gas a Fons) per contribuir a revitalitzar 
l’entitat, d’Albert Delgado (Club de Tir Esportiu) per ser el millor 
esportista, i de Julio Corbera i David Quintana (Escola Futbol 
Base de Masquefa) per haver estat seleccionats per la selecció de 
l’Anoia. Altres esportistes als quals es va fer un reconeixement 
a la seva trajectòria individual van ser Ivan Fraile (Futbol Sala 
Espardenya) per la seva tasca a l’equip, Manoli Marcos (del grup 
d’aeròbic de l’Alzinar) per ser l’esportista més destacada, José 
Martín (Unió Ciclista Masquefa) per haver participat en la marxa 
Titan Desert i haver quedat entre els 100 primers corredors,  
d’Stel·la Gómez (del grup de taekwondo de l’Alzinar) per la 
seva bona tècnica, i de Fran Ruiz i Diego Ramos (Bonavista Gym) 
pels seus respectius segons llocs en el Campionat d’Espanya de 
pesos de 52 quilos i de pesos de 60 quilos.
Els assistents es van llepar els dits amb un deliciós sopar a base 
de botifarra i seques, fet per la Cofradía del Cristo Crucificado 
y Nuestra Señora de los Dolores i el Futbol Club Masquefa, 
fet que va permetre tirar endavant la festa. Un ball amb el grup 
Choffers va tancar la Nit de l’Esport. 

LA VICTÒRIA 
MÉS 

ESPERADA
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La Nit de l’Esport també va 
guardonar els equips que 
entre el gener i el juny han 
disputat la Lliga d’Hivern de 
Futbol 7. A les fotografies els 
representants de Hei Tius, 
Gamper Sport, El Pinxo i 
Revisiones i Montajes. La 
resta d’equips no van poder-
hi assistir.

CONTRA EL FRED, 
FUTBOL 7

Associació de Motoristes 4133

Club Patí Masquefa, Secció d’Hoquei

Masquefa Bàsquet Amateur

Masquefa Slot

Special Olympics. Gustavo Masilla, Nuria Pons, 
Gemma Carrasco, Rosa M. Mas, Juan Carlos Trueba

Club Excursionista Anoia

Club Twirling Can Parellada

José Martín. Unió Ciclista Masquefa

Eduard Olivella. CE Gas a Fons

Club Patí Masquefa, Patinatge Artístic

Julio Corbera i David Quintana. Escola 
Futbol Base Masquefa

Gim Dolça

Albert Delgado. Club de Tir Esportiu

Club Petanca Masquefa

Futbol Club Masquefa

Stel·la Gómez. L’Alzinar, taekwondo

Manoli Marcos. L’Alzinar, aeròbicIvan Fraile. FS Espardenya Societat de Caçadors l’Esquirol Masquefa Tennis Taula

Fran Ruíz i Diego Ramos. Bonavista GymMasquefa



PEV us proposa la Gimcana 'Una vila on viure'

Aquest 24 de juliol, en el marc 
de la Festa Major de Masquefa, el 
Projecte Educatiu de Vila (PEV) us 
convida a gaudir en família, amb els 
amics o amb els veïns de la primera 
Gimcana Popular de Masquefa 
‘Una vila on viure’.  La gimcana és 
una manera divertida de conèixer 
l’origen, la història, el patrimoni, 
la cultura, la gent, en definitiva, 
d’apreciar i valorar la vila i l’entorn 
on vivim.
Per un dia els participants es 
traslladaran a la Masquefa de l’Edat 
Medieval per introduir-se en l’època 
on trobem els primers documents 
escrits sobre la història de la nostra vila.
Els grups inscrits en la Gimcana ‘Una vila on viure’ disposaran 
d’unes instruccions per moure’s per Masquefa durant tot el 
matí del dia 24 i poder resoldre i superar les diferents proves, 
així com presentar-se en els controls que s’habilitaran a diversos 
punts.

Podeu trobar les bases, el full 
d’inscripció i més informació sobre 
la gimcana a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Masquefa (www.
masquefa.cat) i a les dependències 
municipals, a partir del dia 12 de 
juliol. 
Les inscripcions per participar 
en aquesta divertida gimcana es 
podran fer del dia 12 al 21 de juliol 
a l’Àrea de Serveis Personals de 
l’Ajuntament (al  C/ Creheuta 33), 
de dilluns a divendres, de 10h a 
14h.

Si voleu col·laborar en l’organització, 
els punts de control i altres tasques, us podeu adreçar a  
pevmasquefa@masquefa.net o trucar a l’Oficina Tècnica del 
PEV 93.772.78.36.

Més	informació:	Oficina	Tècnica	
(93 772 78 36 – pevmasquefa@masquefa.net)

Joguines, nines i pelutxos de segona mà. Llibres, pel·lícules i roba 
usades. Utensilis de cuina i de la llar ja utilitzats. Productes naturals 
i ecològics. Aquests i molts altres articles es van poder comprar 
o intercanviar el dissabte 5 de juny en les 26 parades de l’original 
Mercat de les 4R (reciclar, reutilitzar, recuperar i reduir) que es va 
instal·lar a la plaça de l’Estació. Organitzada per l’Ajuntament amb 
motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, la iniciativa va tenir una 
molt bona acollida. En aquest primer mercat d’intercanvi i de segona 
mà hi van participar 14 particulars i tres entitats. Centenars de 
masquefins i masquefines hi van treure el cap.
Amb el lema “A Masquefa reciclem, reutilitzem, recuperem i reduïm”, 
el mercat pretenia promoure la reutilització d’objectes usats per 
donar-los una segona vida i no convertir-los en residus abans d’haver 
esgotat realment la seva utilitat, fet que afavoreix la reutilització, el 
reciclatge i la reducció de residus. Els visitants també van aprendre 

a fer articles amb material reciclat en diversos tallers. També la 
Fundació Engrunes ensenyava com funciona la deixalleria municipal.
A més, pel Dia Mundial del Medi Ambient es va poder visitar una 
empresa masquefina que va ensenyar als participants com es 
recupera un cotxe una vegada ja és massa vell. Mitjançant la projecció 
d’un audiovisual, diversos tallers i una visita a les instal·lacions els 
visitants van comprovar què es fa amb els diversos residus que 
genera el vehicle. També el Centre de Recuperació de Rèptils i 
Amfibis (CRARC), únic a Catalunya, es va sumar al Dia del Medi 
Ambient podent visitar les seves instal·lacions. Les activitats van 
cloure a la tarda amb una sortida per l’entorn natural de Masquefa, 
que va permetre als assistents conèixer la flora i la fauna de la zona 
i també descobrir algunes masies. La celebració del Dia del Medi 
Ambient és una actuació impulsada des del PEV i la Regidoria de 
Medi Ambient.

La lliçó de les 4R

Una manera divertida de conèixer la cultura i la història de Masquefa
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ACTUALITAT

A més dels projectes per urbanitzar Can Valls i El Maset 
l’Ajuntament duu també a terme altres actuacions per a 
millorar aquestes i la resta d’urbanitzacions de Masquefa.

Línies elèctriques soterrades a Can Valls •	
El Consistori ha arribat a un acord amb Fecsa perquè 
se soterrin les línies elèctriques a tota la urbanització 
de Can Valls i no només al sector 4, com estava previst 
inicialment. Les negociacions han retardat les obres 
d’urbanització, que s’estan executant.

Asfaltatge dels carrers a Can Quiseró  •	
També s’han iniciat les obres de reasfaltatge de tots els 

carres de la urbanització de Can Quiseró. A més s’ha 
instal·lat un semàfor a l’entrada de la urbanització per 
garantir la seguretat dels vianants, especialment els 
infants que van fins a la parada del bus escolar.

Adéu al perillós revolt de La Beguda •	
S’estan fent millores a la carretera de La Beguda per 
eliminar el perillós revolt que hi ha a l’altura del final del 
polígon de La Pedrosa. El nou traçat suavitza el revolt i 
elimina, així, un punt negre de la xarxa viària amb elevada 
sinistralitat. Aquests treballs són la primera fase per fer 
un gran passeig que connecti Masquefa i La Beguda.

Xarxa de clavegueram •	
a Can Parellada 
En aquesta urbanització ja 
s’ha instal·lat el clavegueram 
al carrer d’entrada, obra que 
completa definitivament 
el sistema de sanejament 
de les aigües a tota la 
urbanització. 

INJECCIÓ DE 300.000 EUROS
PER A LES MILLORES AL MASET

La Generalitat, mitjançant la Llei de millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, ha concedit a 
l’Ajuntament una subvenció de 300.000 euros, l’import màxim, per al pla d’adequació del Maset. Aquesta 
ajuda es destinarà al finançament del pla de reparcel·lació i el projecte d’urbanització, i permetrà rebaixar les 
quotes que posteriorment pagaran els propietaris per la realització de les obres de millora

L’Ajuntament ja ha redactat el projecte d’urbanització del Maset i en 
l’actualitat ultima els detalls de la modificació puntual del Pla General. 
L’actual planejament urbanístic defineix unes zones verdes col·locades 
en parcel·les que avui ja han estat edificades. Amb la modificació 
s’aconsegueix traslladar aquestes zones verdes a terrenys que no estan 
edificats, mantenint així les edificacions fetes, i a la vegada garantint 
uns espais lliures de qualitat. Amb aquesta modificació s’incrementa la 
quantitat i la qualitat de les zones verdes i d’equipaments.
Una vegada feta la modificació puntual s'aprovarà el Pla de Reparcel·lació, 
que s'està elaborant, procés mitjançant el qual es distribueixen 
proporcionalment a la superfície del terreny de cada propietari totes 
les despeses d’urbanització. Un cop enllestida la reparcel·lació tot 
estarà a punt per a l'inici de les obres. L'Ajuntament es reunirà amb els 
veïns i conjuntament acordaran quan i com començar els treballs.

Comencen les obres a Can Valls
El Govern català també ha concedit a l’Ajuntament un préstec de 
600.000 euros per garantir el finançament de les obres d’urbanització 
de Can Valls, que ja estan en marxa. 
Els projectes d’urbanització de Can Valls i el Maset formen part del 
pla de l’Ajuntament de Masquefa per resoldre les mancances que 
històricament han arrossegat les urbanitzacions, les quals es van 

construir als anys 60 i 70 sense cap planejament urbanístic ni previsió 
de serveis. 
Amb les obres d’urbanització de Can Valls i El Maset s’asfaltaran tots els 
carrers d’aquestes urbanitzacions i s’hi instal·laran serveis bàsics com 
ara la xarxa de clavegueram, el subministrament d’aigua, l’enllumenat 
públic i l’electricitat. L’objectiu és convertir aquestes urbanitzacions en 
urbanitzacions de primera, amb tots els serveis, i millorar la qualitat de 
vida dels veïns i veïnes.
El Consistori ja va rebre anteriorment una altra ajuda de 300.000 euros 
de la Generalitat per a les actuacions de millora a les urbanitzacions de 
Can Valls i El Maset.

Pla	per	dignificar	les	urbanitzacions	i	La	Beguda
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Participació de la Llar d’Infants 
Municipal Francesc Mata i Sanghés 
de La Beguda i de l’Escola Bressol 
Municipal La Baldufa de Masquefa, 
els representants de les AMPA 
d’aquets dos centres, i els serveis 
tècnics de la regidoria d’Educació 
de l’Ajuntament. La comissió va 
proposar la imatge guanyadora 
al ple de l’Ajuntament, que la va 
aprovar en la sessió d’aquest juny. 
La Llar d’Infants Municipal Francesc Mata i Sanghés de La Beguda 
va entrar en funcionament al setembre del 2008. Ubicada en uns 
terrenys cedits pel senyor Francesc Mata i Sanghés, el centre 
manté el seu nom però fins ara no disposava d’una imatge que 
l’ajudés a identificar-lo. El centre estrenarà aquest setembre 
vinent una ampliació que li permetrà doblar la seva capacitat, 
passant de 30 a 61 places.

La Llar d’Infants Municipal Francesc Mata i Sanghés, a la Beguda 
Alta, ja té imatge. Es tracta del logotip dissenyat per Elena 
Trujillo Giménez, guanyadora del procés participatiu impulsat 
per l’Ajuntament. Al concurs per escollir la imatge de la llar 
d’infants hi van presentar propostes quatre persones, a les quals 
el Consistori agraeix la seva participació.
El logotip representa la imatge de dos infants, un nen i una nena, 
davant del centre. Destaca per la senzillesa de les formes i per 
l’ús del color. És una imatge molt adequada per als infants, ja 
que és fàcil d’identificar i de recordar.  Precisament aquest són 
alguns dels aspectes que han estat valorats pel jurat del concurs, 
una comissió formada pels representants dels Consells de 

NOTÍCIES

El dia 7 de juny es va fer la primera trobada de mares i nadons 
a les classes postpart, coordinades per la llevadora Marisa. 
Des d’aquí, els pares i mares d’aquests nadons volem agrair la 
dedicació en les classes prepart i postpart de la nostra llevadora 
i donar la benvinguda al món a la Sofia, la Jana, el Gael, la Paula, 
l’Emma, la Duna, el Manel, el Daniel, l’Elián, la Júlia i el Quim.

La Llar d’Infants Municipal 
Francesc Mata i Sanghés 
estrena imatge

La cuca de l’Isidre, la gran 
atracció de la trobada 
gegantera de La Llacuna
Els gegants de Masquefa i la cuca de l’Isidre, el nou bestiari estrenat 
per la Festa Major Petita, van ser el diumenge 13 de juny a la Llacuna 
per participar en la XV Trobada de Gegants i Capgrossos.
La cuca fabricada en honor a Sant Isidre, patró de Masquefa, va 
ser una de les grans atraccions de la trobada. Nens i nenes de La 
Llacuna, així com de la colla masquefina, van posar-s’hi sota per 
fer de peus del bestiari i recórrer en cercavila els carrers d’aquest 
municipi anoienc.
Els geganters de La Llacuna van estrenar nou gegantó, el Ramonet, 
en una espectacular presentació de la Colla de Diables local que va 
omplir el bateig de foc, fum i color.

L’11 de juliol, ‘Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple!’
El diumenge 11 de juliol els masquefins i masquefines podrem 
tornar a demostrar la nostra solidaritat sumant-nos a la 
campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” i contribuint, així, a 
recaptar fons per lluitar contra aquesta malaltia neurològica, més 
freqüent entre joves i adults, de la qual encara se’n desconeix 
la causa. 
S’hi podrà col·laborar durant tot el dia fent un donatiu d’1 euro 
a la piscina de l’Alzinar. 
També es poden fer donatius a la Fundació Esclerosi Múltiple 
de Barcelona mitjançant el compte bancari 2100 0921 81 
0200093391 (La Caixa).
La iniciativa l’organitzen l’Alzinar Societat Recreativa i Cultural 
i l’Ajuntament. 

Classes postpart

Fotografies: Juan Quesada
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NOTÍCIES

Les dependències municipals han iniciat l’horari d’estiu. Fins a l’1 
d’octubre l'Ajuntament i l'Àrea de Serveis Personals 
(Torre dels Lleons) obren de dilluns a divendres, de 9 a 14h, i els 
dilluns a la tarda de 17h a 19h.
La Zona Lliure obre els dimecres i divendres de 17h a 20h, i el 
Rojo Punt Jove de dimarts a dijous de 17h a 20h. Tots dos serveis 
romandran tancats durant l’agost.
El Centre Tecnològic Comunitari (CTC) no tancarà a l’agost. 
Del 26 de juliol al 30 d’agost obrirà de dilluns a divendres de 9h a 14h 
i dilluns a la tarda de 17h a 19h.
El Casal d’Avis tancarà durant el mes d’agost els divendres a la 
tarda, els dissabtes i els diumenges.
La biblioteca estarà en funcionament, durant el mes de juliol, de 
dilluns a divendres de 10h a 13h, i els dimecres a la tarda de 17h a 
19h. 
L’emissora municipal Ràdio Masquefa (91.6 de la FM) emetrà la 
programació habitual durant el mes de juliol i farà vacances a l’agost.

78 empreses s’han presentat 
al concurs convocat per la 
Generalitat per construir la 
nova escola Masquefa II

78 empreses van presentar-se al concurs convocat per la 
Generalitat per a la redacció del projecte bàsic i l’execució de 
les obres de la nova escola Masquefa II. D’aquestes empreses 2 
n’han quedat excloses per no complir els requisits de la licitació. 
El termini per presentar propostes va finalitzar el 28 d’abril del 
2010. La redacció del projecte bàsic i les obres de l’escola van 
sortir a concurs per 3.472.887,93 euros (IVA exclòs).
Ara el Govern de la Generalitat farà una preselecció de 5 empreses, 
que hauran de redactar l’avantprojecte i presentar també l’oferta 
tècnica i l’oferta econòmica.
La construcció de la nova escola la va aprovar la Generalitat el 
30 de juny de 2009, amb un pressupost de 3.946.307 euros IVA 
inclòs.
El nou edifici de l’escola Masquefa II es construirà a l’esplanada 
del costat del CRARC, on es farà també el nou institut. Serà una 
escola amb una línia d’educació infantil i primària i capacitat per a 
225 alumnes entre 3 i 12 anys.

La llista d’espera per al 
Masquefa Sense Fils ja s’ha 
reduït a la meitat

El nou servei 
temporal de 
connexió gratuïta 
a Internet que 
ha habilitat 
l’Ajuntament ja ha 
permès reduir a 
la meitat la llista 
de persones que 

esperen rebre el Masquefa Sense Fils. Aquest servei temporal de 
connexió a Internet gratuïta (limitat a navegació web) no requereix 
del pagament de cap quota. Només cal abonar a l’instal·lador el 
cost de la instal·lació, l’antena receptora i el router en cas de ser 
necessari.
L’Ajuntament ha informat per ordre de llista d’espera a més de 
400 persones de la possibilitat de beneficiar-se d’aquest servei 
temporal. Ara s’està informant les persones en llista d’espera a 
partir del número 450.
Després de proporcionar Masquefa Sense Fils a 150 usuaris, 
l’Ajuntament es va veure obligat a no poder tramitar més altes 
ja que els proveïdors de l’accés a Internet no van complir el 
compromís d’anar ampliant l’ample de banda. Davant d’aquesta 
lamentable situació, l’Ajuntament va recollir les sol·licituds en una 
llista d’espera i ha habilitat aquest servei temporal de connexió 
gratuïta a Internet per donar resposta als sol·licitants, al mateix 
temps que treballa per poder oferir el servei definitiu de Masquefa 
Sense Fils. Ben aviat la fibra òptica estarà a punt per donar el servei 
definitiu a tots els usuaris. Els usuaris seran informats quan arribi 
el moment de passar de provisional a definitiu. Al mateix temps, 
l’Ajuntament ha emprès accions legals contra els proveïdors per 
l’incompliment dels seus compromisos.

La Targeta acreditativa de 
la discapacitat permet a les 
persones amb discapacitat 
legalment reconeguda i 
amb residència a Catalunya 
acreditar el seu grau de 
discapacitat, de forma àgil i 
pràctica, davant de terceres 
persones. Es tracta d’una 
targeta de plàstic, editada 
per la Generalitat, i que 

s’expedeix a petició de les persones que ja tenen reconegut un 
grau de discapacitat mitjançant la corresponent resolució, ja sigui 
amb caràcter permanent o provisional, igual o superior al 33%, o 
bé a petició del seu representant legal.
La Targeta acreditativa de la discapacitat és un document públic, 
personal i intransferible, que cal acompanyar amb el DNI o el NIE. 
Permet donar testimoni del reconeixement del grau de discapacitat 
i servir de document provatori d’aquest reconeixement, evitant 
haver de sol·licitar constantment certificats en suport paper. 
Caldrà, però, continuar utilitzant el suport paper sempre que les 
administracions ho considerin oportú. 
També facilita l’accés a determinats avantatges i beneficis en 
àmbits com la mobilitat, la cultura, l’esport i l’oci.
La targeta es pot demanar en qualsevol moment. Els requisits 
són tenir reconegut i vigent un grau de discapacitat del 33% o 
més, tenir residència habitual a Catalunya, i tenir el DNI/NIE 
vigents (menors d’edat inclosos). L’expedició és gratuïta. L’Oficina 
Virtual de Tràmits de la Generalitat (www.gencat.cat) ofereix 
informació sobre aquest tràmit i els impresos de sol·licitud. 

Horari d’estiu als serveis 
municipals

Avantatges de la Targeta 
acreditativa de la discapacitat
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ACTUALITAT

PINZELLADES NOVES 
PER A UNA FESTA 
MAJOR CONSOLIDADA
Una de les novetats més rellevants és que la festa estrena cartell, 
obra del jove Raül Aguado, guanyador del concurs convocat pel 
Consell Municipal de Participació i Convivència a Masquefa. 
L’estrena del cartell, que combina la imatge del campanar amb 
la dels focs d’artifici, se suma a d’altres novetats com ara el 
concert de jazz del grup local Big Band Jamboree, que es farà 
dimecres a la nit, una gimcana per gaudir en família, el dissabte al 
matí, els jocs populars per a la canalla o l’exhibició dels Falcons 
del País del Cava i els Falcons de Piera, aquest dos darrers actes 
programats per al diumenge.
Aquestes activitats conviuran amb d’altres actes que des de ja fa 
temps garanteixen la diversió a nens, joves i grans. És el cas, per 
exemple, del sopar de gala, el sempre àcid fabulari, l’espectacle 
infantil, les sardanes, la cercavila, el correfoc o el teatre. 
Altres plats forts de la celebració aniran a càrrec de la 
incombustible Cobla Orquestra Montgrins, que ens visitarà per 
63è any consecutiu, després de la calorosa festa que Masquefa els 
va fer l’any passat pel seu 125è aniversari. Els Montgrins tornaran 
a despertar-nos en la ‘passada de Festa Major’, engrescaran 
tothom a ballar sardanes, ens amenitzaran la nit amb el concert 
de serenates, ens delectaran amb l’actuació a l’església i al gran 
concert de festa major, i ens faran anar a dormir tard amb el 
gran ‘sarau’ de la nit de divendres. De sarau en portaran també, 
i molt, els originals Pastorets Rock i el DJ Caganer, que dissabte 
es faran ballar fins a la matinada.
També els grups de casa, que aquest any guanyen protagonisme, 
ens donaran motius per aparcar durant uns dies la crisi i sortir 
al carrer a gaudir de la festa. El grup local Big Band Jamboree 

Dimecres  21 de juliol 
Tot el dia: 12 Hores de ràdio
19:00 h : Repic de Campanes
22:00h: Sopar de gala de la Festa Major
24:00h: Concert de jazz amb Bing 
Band Jamboree

Dijous 22 de juliol
11:30h: Passada de Festa Major amb 
els Montgrins
12:00h: Ofici de festa major 
13:00h: Fabulari de Festa Major.
18:00h: Espectacle infantil “El 
Cacauòtic conte de la xocolata”
19:00h: Pa amb oli i sucre

19:00h: Sardanes amb la Cobla 
Montgrins
22:00h: Serenata a l’Ajuntament amb 
l’Orquestra Montgrins
00:00h: Ball de gala amb l’Orquestra 
Montgrins

Divendres 23 de juliol
13:00h: Sardanes amb la Cobla 
Montgrins
18:00h: Espectacle infantil d’escuma 
‘Yacumba’
19:00h: Concert amb la Coral 
l’Alzinar, acompanyada de l’Orquestra 
Montgrins

22:00h: Gran concert de Festa Major 
amb la Cobla Orquestra Montgrins
23:30h: Sarau de Festa Major amb 
l’Orquestra Montgrins
00.00h: Concert de grups locals, amb 
l’actuació dels masquefins Vod-Ska i 
d’altres grups de Masquefa, i també de 
Ressaka Ska de Manlleu.

Dissabte 24 de juliol
10.30h: Gimcana familiar 
11:00h: Open Tennis taula
19:00h: Cercavila pels carrers de 
Masquefa
22:00h: Correfoc pels carrers de la 

vila amb la Colla de Diables Pixafocs i 
Cagaspurnes de Masquefa
23:30h: Castell de Focs
00:30h: Concert amb Pastorets Rock 
i DJ Caganer

Diumenge 25 de juliol
11:30h: Jocs populars per a la canalla
18:00h: Actuació dels Falcons del País 
del Cava i els Falcons de Piera
20:00h: 29à Mostra de Cuina
20:30h: Mostra balls de saló
22:00h: Teatre “Embolic a Cal Ramón” 
amb Els Teatrerus Grup de Teatre de 
Masquefa
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oferirà el concert de jazz de dimecres, i els Teatrerus Grup de 
Teatre de Masquefa s’enfilaran el diumenge a la tarima de l’Envelat 
per protagonitzar l’obra “Embolic a cal Ramon”. La Festa Major 
de Masquefa no seria tampoc possible sense el suport d’altres 
entitats masquefines que hi col·laboraran.

La cercavila, el correfoc, el sopar i el ball de gala, les sardanes, els espectacles infantils, els concerts, el teatre 
... i, com no podia ser d’altra manera, la visita de la prestigiosa Cobla Orquestra Montgrins. A la Festa Major 
de Masquefa (del 21 al 25 de juliol) no hi faltarà de res. Tot i la crisi, els organitzadors, l’Alzinar, amb el suport 
de l’Ajuntament i altres entitats, s’han apretat el cinturó i han fet córrer la imaginació per programar una 
festa grossa amb quantitat i qualitat. Aquest any destaca el major protagonisme dels grups de casa. I algunes 
novetats que aportaran aire fresc a un programa ja consolidat 

TRES 
CAPS DE SETMANA 

DE FESTA A CAN QUISERÓ

Can Quiseró també celebrarà la Festa Major aquest juliol, durant tres caps de 
setmana consecutius. La celebració començarà els dies 17 i 18 amb la disputa d’una 

nova edició del Trofeu Urbanitzacions de Futbol Sala de Can Quiseró, amb la participació 
d’equips de totes les urbanitzacions (Can Quiseró, Can Valls, Can Parellada i el Maset). També 

hi ha previst un torneig infantil de futbol sala. Una de les grans novetats d’aquest any serà el 
circuit de kàrting que s’habilitarà a la pista poliesportiva el dia 24. També hi ha previstos una zona 

d’inflables i la tradicional exposició amb els treballs dels assistents al curs de manualitats que es duu 
a terme durant tot l’any. Finalment, per al dia 31 de juliol s’ha programat una cercavila amb la Banda 

de Música de Can Parellada, una exhibició de twirling i el sopar popular.

Dissabte 17 de juliol
Al matí: Campionat de futbol sala infantil

18:00h: Trofeu Urbanitzacions de Futbol Sala (semifinals)
 
Diumenge 18 de juliol
18:00h: Trofeu Urbanitzacions de Futbol Sala 
(3r i 4t lloc i final)

Dissabte 24 de juliol
19:00h: Circuit de kàrting i inflables
19:00h: Exposició de manualitats

Dissabte 31 de juliol
19:00h: Cercavila amb la Banda de Música de Can Parellada 
pels carrers de la urbanització
19:30h: exhibició del Club Twirling Can Parellada
22:00h: Sopar popular

Els dies 22 i 23 tancaran els 
serveis municipals i el 
consultori

Amb motiu de la Festa Major els 
serveis municipals romandran 
tancats el dijous 22 i el 
divendres 23 de juliol. 
El CAP també estarà 
tancat els dies 22 i 23 
de juliol perquè és 
festa local i, per 
tant, dies festius. 
Els usuaris i 
usuàries seran 
atesos al 
CAP de 
Martorell 
(C/ 
Buenos 
Aires – 
93 775 
19 65).

Bona Festa Major!
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NOTÍCIES

El dimecres 21 de juliol, per la Festa Major, Ràdio Masquefa (91.6 de la FM) sortirà durant 12 hores al carrer i emetrà una 
programació especial. Amb aquesta activitat l’emissora municipal vol donar-se a conèixer entre els vilatans i vilatanes i, a la vegada, 
engrescar totes les persones, tinguin l’edat que tinguin, a col·laborar-hi. Durant les 12 Hores de ràdio al carrer l’emissora farà 
entrevistes als masquefins i masquefines per conèixer les seves opinions.

Foc, festa i reivindicació per Sant Joan

Masquefa va celebrar el 23 de juny el Sant Joan amb la festa, el 
foc i la reivindicació de la cultura catalana com a protagonistes. 
Com és habitual el Centre Excursionista Anoia havia pujat el dia 
anterior fins al cim del Canigó per recollir la flama i participar en 
la festa de regeneració. L’endemà els excursionistes van ser rebuts 
a La Beguda per una quarantena de membres de la Penya Ciclista i 
plegats van portar la torxa fins a la plaça de l’Estació de Masquefa, 
on s’esperaven nombrosos vilatans i vilatanes, i van encendre el 
peveter.

En record de Javi Benítez
Aquest any Sant Joan es va tenyir de dol per la mort del ciclista Javi 
Benítez dies abans. Els seus companys de la Penya Ciclista i amics i 
familiars van retre-li un emotiu homenatge lluint una samarreta amb 
la seva fotografia. A la plaça, on havia actuat el grup local Vod-Ska, el 
president del Club Excursionista Anoia va recordar el significat de 
la festa i l’alcalde va llegir el Manifest per la Llengua. Després es va 

El sergent de Masquefa, Josep Maria López, guanya la Medalla 
d’Or als Jocs Europeus de Policies i Bombers a València
El sergent de la Policia Local de Masquefa, Josep Maria López, és 
el nou campió d’Europa de tir de precisió de 9 mm, en categoria 
de veterans, gràcies a la seva brillant actuació en els tercers Jocs 
Europeus de Policies i Bombers disputats a València del 7 al 13 de 
juny. El policia masquefí va aconseguir la Medalla d’Or d’aquesta 
especialitat després de demostrar la seva punteria i quedar el 
primer entre els quinze tiradors europeus que van competir en 
aquest grup. 
La competició va constar d’una prova de tir estàtic i una altra de 
tir ràpid. En la primera els participants van disparar 30 trets (en 
ràfegues de 5 trets cada 150 segons) a una diana situada a 25 metres. 
En la segona van disparar 30 trets en ràfegues de 5 trets cada 20 
segons. 
Els Jocs Europeus de Policies i Bombers van comptar amb la 
participació de més de 4.000 atletes  dels diversos cossos de policia 
i de bombers de 10 països.

L’Ajuntament  renova tots els 
contenidors de rebuig
L’Ajuntament està substituint tots els contenidors de rebuig del 
centre de Masquefa i les urbanitzacions per nous contenidors en 
millor estat i més ben equipats. Els nous dipòsits disposen d’una 
palanca que es pot accionar amb el peu i que facilita l’obertura del 
contenidor per llençar-hi les escombraries. En total l’Ajuntament 
substituirà més de 150 contenidors. Ja s’han posat al centre urbà 
i aquests dies s’instal·len en les urbanitzacions.

Ràdio Masquefa surt al carrer

Ràdio Masquefa surt al carrer

repartir la flama entre tots els qui feien fogueres i aquest any també 
als representants de la CUCA Associació de Defensa de la Cultura 
Catalana, que la van dur fins als Hostalets.
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oportunitat” té com a principal objectiu afavorir l’accés de les 
dones al món laboral.

El ‘Rocío’ vesteix Masquefa de 
festa durant tres dies

Els fidels de Masquefa 
van retre honors a la 
Verge del Rocío en una 
nova festa organitzada 
per la Cofradía del 
Cristo Crucificado 
y Nuestra Señora 
de los Dolores. La 
celebració va començar 
el divendres 11 de juny 
amb una terrassa d’estiu a la Rogelio Rojo. 
L’endemà, dissabte, va tenir lloc una participada ‘romería’, en què els 
nombrosos assistents van recórrer els carrers de la vila, encapçalats 
per la imatge de la Verge, fins a la Rogelio Rojo, on va tenir lloc 
un dinar popular amb 120 persones. Ja a la tarda un espectacle 
de sevillanes va omplir de gom a gom la Sala Polivalent. Damunt 
l’escenari es van enfilar les ballarines del grup de la confraria de 
Masquefa i del grup de Can Canals de Piera. La festa va continuar 
a la nit amb un gran espectacle amb les actuacions de El Biles, Ecos 
del Sur i Fina Serrano, i la presentació del nou grup Delacalle.
Una missa ‘rociera’ a l’Església de Sant Pere, amb el Coro Rociero 
d’Esplugues, va tancar la celebració diumenge.

El Corpus més concorregut

Nombrosos fidels van celebrar el 6 de juny el Corpus més 
concorregut des que la parròquia de Sant Pere va recuperar 
aquesta tradició fa set anys. La celebració va començar amb la 
tradicional missa, la qual va comptar amb l’actuació de La Coraleta 
de la parròquia. Posteriorment els fidels, entre aquests els nens i 
nenes que aquest any han fet la comunió, van recórrer el carrer 
principal en processó, encapçalats pels gegants de Masquefa, l’Isidre 
i la Magdalena, i acompanyats de la Colla de Ball de Bastons de 
Masquefa. Durant el recorregut els fidels van aturar-se en les cinc 
capelles habilitades al llarg del carrer, per acabar a la Capella del 
Roser.
La Beguda també va celebrar el Corpus amb una missa a l’Església de 
la Immaculada Concepció i una processó amb la Coral de Masquefa 
que va acabar al carrer del Oms, on hi havia instal·lada la capella.

NOTÍCIES

Dones en atur i majors de 60 
anys es formen en TIC

La regidora M. Àngels 
Font va lliurar el dijous 
17 de juny els diplomes 
i certificats als alumnes 
dels darrers cursos 
d’ofimàtica per a dones 
en atur i d’informàtica 
per a gent gran. En el 
curs d’ofimàtica hi han 
pres part 15 dones, i 
en el d’informàtica 15 persones majors de 60 anys. Els alumnes, 
alguns dels quals van estar acompanyats del seus familiars en 
aquesta festa de fi de curs, van ser també obsequiats amb una 
bossa i un bolígraf del CTC.
El curs d’ofimàtica per a dones en atur l’organitza l’Ajuntament 
trimestralment, en el marc del programa “Dona’t una oportunitat”. 
Les classes permeten a les participants familiaritzar-se amb tot 
el paquet d’ofimàtica, el sistema Windows i Internet, i les que ho 
desitgen també poden fer pràctiques en empreses. “Dona’t una 

En el darrer número de Masquefa Batega publicàvem 
la notícia de l’homenatge que l’Ajuntament va fer al 
conserge del pavelló, Manuel Martín, amb motiu de la 
seva jubilació i dèiem erròniament que els seus companys 
de feina li van regalar un pernil. En realitat aquest obsequi 
li va fer el Club Patí Masquefa.

FE D’ERRATES

Connecta’t a la pàgina  
www.premiosromperbarreras.es 

i vota el vídeo del CTC

El Centre Tecnològic Comunitari necessita el suport de 
tots nosaltres per guanyar els Premios Romper Barreras, 
una iniciativa de les empreses Toshiba i BJ Adaptacions que 
guardona projectes creatius d’arreu de l’estat que apostin per 
la tecnologia com a eina per a millorar la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat. El CTC, un equipament totalment 
adaptat per a persones amb tot tipus de discapacitat física, 
psíquica o sensorial, ha presentat la seva candidatura i per això 
ara anima tothom, en el cas que sigui seleccionat, a entrar a la 
pàgina web www.premiosromperbarreras.es i votar l’original 
vídeo del CTC que hi trobareu. El dia 9 de juliol se sabrà si el 
CTC és finalista. Des d’aquell dia i fins al 6 d’agost es podrà 
votar on line.
En la primera part d’aquest vídeo una usuària del centre 
explica, mitjançant la llengua de signes, els diversos serveis 
que ofereix el CTC i com aquests són accessibles. La segona 
part consta d’un divertit muntatge en què  diversos voluntaris 
(adults, joves, infants, entitats, comerços, escoles, l’institut, llars 
d’infants, personal de l’Ajuntament i usuaris i usuàries del 
centre) transmeten, al ritme d’una rumba catalana, el missatge 
que el CTC és un centre accessible.
Ajuda’ns a guanyar els premis ‘Romper Barreras’: vota el 
vídeo del CTC!

Ajuda’ns a guanyar el premi 
‘Romper Barreras’
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El servei d’Urbanisme de 
l’Ajuntament es trasllada 
a un nou local situat al C/ 
Doctor Jové, 4, baixos, a 
prop de l’edifici consistorial. 
Amb aquest nou local, de 
majors dimensions i amb 
millors equipaments, es vol 
millorar l’atenció als usuaris 
i usuàries, així com també 
les condicions de treball del 
personal.
Aquest nou equipament 
municipal està especialment 
adaptat per a persones amb 
problemes de mobilitat. Per 

tal d’eliminar les barreres 
arquitectòniques al nou local 
d’Urbanisme, que té dos 
nivells, s’hi ha instal·lat una 
plataforma elevadora perquè 
les persones amb mobilitat 
reduïda puguin accedir a les 
dependències superiors.
El nou local d’Urbanisme 
també és la primera 
dependència municipal 
que s’ha equipat amb un 
innovador servei de veu IP. 
Aquest sistema s’implantarà 
progressivament a la 
resta de dependències de 

l’Ajuntament i permetrà 
noves possibilitats, més 
eficiència en la comunicació i 
reduir pràcticament a zero el 
cost de les trucades internes, 
a més de reduir dràsticament 
la despesa en trucades 
externes.
Tant la instal·lació de la 
plataforma elevadora (amb un 
cost de 21.700 euros) com la 
implantació del sistema de veu 
IP a totes les dependències 
municipals (42.000 euros) 
han estat finançats amb 
la subvenció de 695.000 

euros que l’Ajuntament ha 
rebut del Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat 
Local (FEOSL) del Govern de 
Madrid, conegut també com 
el “Plan E”.
Amb els ajuts del “Plan E” 
s’estan executant també 
unes altres dues inversions: la 
construcció dels vestidors del 
nou camp de futbol (actuació 
valorada en 589.046 euros) 
i l’habilitació de fins a nou 
passos de vianants elevats 
per a millorar la seguretat 
viària (41.300 euros).

NOTÍCIES

L’Ajuntament adjudica la 
redacció del projecte del nou 
poliesportiu i la piscina coberta

El nou pavelló poliesportiu i la piscina coberta de Masquefa han 
fet un nou i important pas endavant. Després d’haver enllestit 
la requalificació dels terrenys on es farà aquest nou complex 
esportiu, l’equip de govern ha adjudicat ara la redacció del projecte 
del pavelló i la piscina a l’arquitecte Pere Santamaria. 
D’aquesta manera l’actual equip de govern completa els deures i 
ho deixa tot a punt en espera que el Govern de la Generalitat obri 
la convocatòria de subvencions per a instal·lacions esportives. La 
Generalitat no ha convocat encara aquests ajuts després de tres 

L’equip de govern fa els deures i ho deixa 
tot a punt en espera que la Generalitat 

convoqui les subvencions

Urbanisme es trasllada a un nou local per millorar l’atenció al vilatà

La plataforma 
elevadora del nou 

equipament i el 
sistema telefònic de 

veu IP s’han finançat 
amb els ajuts del 

‘Plan E’

Mentrestant l’Ajuntament invertirà fins a 47.000 
euros procedents d’una subvenció de la Diputació de 
Barcelona en la realització de diversos treballs de millora 
a l’actual pavelló poliesportiu, amb l’objectiu que aquest 
equipament garanteixi les millors condicions als equips i 
clubs que hi disputen les seves competicions. Les millores 
consistiran en envernissar la pista, pintar-ne de nou la 
senyalització i condicionar els vestuaris. A més ja s’ha 
pintat tot l’interior del pavelló.

anys de mandat. 
L’Ajuntament no va poder optar a aquests ajuts en el mandat 
passat perquè els terrenys no estaven requalificats, actuació que 
ha dut a terme l’actual equip de govern.
El projecte preveu reordenar tota la zona del Parc del Turó per 
fer-hi un gran complex esportiu que inclourà un nou pavelló 
poliesportiu de més de 2.600 m2, la piscina coberta (de 2.300 m2) 
i un gran parc urbà, amb unes dimensions de gairebé 50 hectàrees, 
que tindrà un circuit per practicar esport a l’aire lliure.

47.000 euros per millorar 
l’actual pavelló
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Tot un dia de bon bàsquet

El Masquefa es queda a un sol pas d’endur-se 
les 12 Hores de Bàsquet de Veterans

La primera edició de les 12 Hores de Bàsquet de Veterans de 
Masquefa va ser un autèntic èxit. Nombrosos afeccionats van reunir-
se al pavelló per gaudir d’aquesta maratoniana competició i vibrar 
amb el gran espectacle que van oferir els sis equips participants. 
La jornada, però, no va poder ser rodona, ja que els amfitrions, 
l’equip local del Masquefa Bàsquet Amateur, van caure derrotats 
a la gran final i van haver de conformar-se amb el segon lloc. Els 
masquefins van perdre per 68 a 48 davant l’Aris Legend, que va anar 
sempre per endavant en el marcador. El Masquefa Bàsquet Amateur 
va arribar a somniar amb el campionat quan va apropar-se a només 
cinc punts del rival, però finalment el conjunt de Mollet del Vallès va 
prémer l’accelerador i va acabar imposant-se.
Els masquefins s’havien plantat a la gran final després de comptar 
per victòries els seus tres enfrontaments anteriors. En el primer 
partit que van jugar durant les 12 hores van guanyar per 47 a 37 
l’Esports i Salut de Barcelona. En el segon matx van derrotar els 
Cachorros de Tàrrega per 47 a 42 gràcies a una gran remuntada 
en el darrer quart.  I en el tercer van vèncer davant del Piera per 
47 a 40.
Els amfitrions van conformar-se, doncs, amb el subcampionat i amb 
l’elecció d’un dels seus homes, Eric Fernández, com a millor jugador 
del torneig. L’Eric va completar una brillant actuació, anotant 79 
punts en els tres partits, 24 en la final, i fent aixecar els espectadors 
de la cadira amb tres ‘esmatxades’ espectaculars.
Els afeccionats també van gaudir amb el concurs de triples, guanyat 
pel jugador Roberto de l’Aris Legend, i amb les exhibicions, entre 
partits, de les nenes del Club Patí Masquefa Secció de Patinatge 
Artístic. A més es va sortejar un rellotge entre els assistents, que va 
ser per a la butlleta amb el número 985. 

NOTÍCIES

Aris Legend1. 
Masquefa Bàsquet Amateur2. 
Esports i Salut3. 
Piera4. 
Cachorros de Tàrrega5. 
Trèvol Cocobar (Igualada)6. 

Classificació

Pedalades de campionat

Masquefa acull una prova del Campionat 
d’Espanya de Mountain Bike per a sords

Masquefa va acollir el 6 de juny la quarta i última prova del Campionat 
d’Espanya de Mountain Bike per a sords. Hi van prendre part un 
total de 13 corredors d’arreu de l’estat, els quals van fer 8 voltes a 
un circuit tancat de tres quilòmetres. El trajecte, de gran dificultat 
tècnica, va transcórrer pel circuit de La Pedrosa i per camins de 
La Beguda Alta. Després d’una disputada carrera, Antonio Múrcia 
va acabar imposant-se en la categoria sènior, mentre que Josep 
Salvadó va ser el guanyador de la categoria de veterans.
La prova celebrada a Masquefa va posar el punt final al campionat, 
després de les curses disputades anteriorment a Villapardo (Conca), 
Mazarrón (Múrcia) i Andorra (Teruel).
La cursa la va organitzar la Federació Espanyola d’Esports per a 
Sords amb el suport de nombrosos col·laboradors, entre aquests 
el Club Ciclista Bttsords Catalunya i l’Ajuntament de Masquefa, a 
més de Protecció Civil, la Policia Local i Creu Roja.

Capital de les dues rodes

Motards d’arreu tornen a concentrar-se a la 
vila per la setena Festa de la Moto

Masquefa va omplir-se novament el 29 de maig de motards d’arreu 
de Catalunya, que van gaudir amb la setena Festa de la Moto. El ‘show 
bike’, amb nombroses motos preparades per professionals o els seus 
propietaris, va ser un dels grans atractius de la cita, que va comptar 
també amb una ruta barítima, concerts, balls country i estands de 
roba motorista, ‘tatoos’ i ‘piercings’, entre altres activitats. 
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Classificació

Guanyadors

Masquefa va celebrar el diumenge 6 de 
juny, coincidint amb la Festa de l’Esport, la 
gran final de la Lliga d’Hivern de Futbol 7, 
que durant els darrers mesos s’ha disputat 
setmanalment al nou camp de gespa.  El 
conjunt del Restaurant La Carreta, de Sant 
Esteve Sesrovires, va proclamar-se campió 
del torneig en imposar-se en una disputada i 
emocionant final als masquefins Revisiones 
y Montajes. 
D e s p r é s 
d ’ a c a b a r 
amb empat 
a dos gols, 
la final va 
haver de 
decidir-se 
en la loteria 
dels penals. 

La Lliga d’Hivern de Futbol 7 ha comptat 
amb la participació de vuit equips, els quals 
han demostrat el seu bon nivell futbolístic. 
El campionat, organitzat pel Futbol Sala 
Espardenya amb el suport de l’Ajuntament, 
ha despertat l’interès de nombrosos 
afeccionats. 

Masquefa es posa el xandall

210 persones es van equipar el 6 de 
juny amb xandall i calçat esportiu per 
participar en la tercera Cursa Popular de 
Masquefa, organitzada 
per l’Ajuntament amb 
motiu de la Festa de 
l’Esport. Els participants 
van passar una bona 
estona i van comprovar 
els saludables beneficis 
de la pràctica de 
l’esport.
La cursa va atraure 
participants de totes les edats. Alguns van 
optar per córrer els 2,4 quilòmetres en 
família, i fins i tot hi va haver qui ho va 

fer acompanyat del seu animal domèstic. 
L’Ajuntament va lliurar un diploma als tres 
primers classificats masculins i femenins 

de cada categoria. De 
tota manera, el més 
important no era 
guanyar sinó participar, 
ja que es tracta d’una 
cursa familiar i oberta a 
tothom. Els participants 
van ser obsequiats 
amb una samarreta. 
L’Ajuntament agraeix 

la col·laboració de Cal Rafel, La Pera, 
Fruiteria Yolanda,  Condis, Gamper Sport, 
Policia Local i Protecció Civil.

Benjamí	(fins	
als 6 anys)
Masculí: 
1 Blai Ros
2. Òscar García
3. Gerard 
Rubiales

Femení:
1. Laia Castaño
2. Aina Nieto
3. Judit Martín

Infantil (de 7 
a 10 anys)
Masculí:
1. Marcos Martín
2. Ruben García
3. Adrian 
Castaño

Femení:
1. Natalia Recio
2. Nania 
Madariaga

3. Judith Llanes

Juvenil (d’11 
a 14 anys)
Masculí:
1. Adrià Montero
2. Eric Merchan
3. Felip Aguilera
Femení:
1. Júlia Sousa
2. Lorena Ortíz
3. Elena Méndez

Sènior (a 
partir de 15 
anys)
Masculí:
1. Abdel Hsaya
2. Oriol Rodríguez
3. Josep Mestres
Femení:
1. Gemma Afonso
2. Laura Alcaraz
3. Margui Alcaraz

Metalls Mediterrani 
guanya les 24 Hores 
de Futbol Sala

Metalls Mediterrani, de Sant Feliu de 
Llobregat, va ser el campió de la 26a edició 
de les 24 Hores de Futbol Sala de Masquefa, 
amb la participació de dotze equips. El 
campió va derrotar a la final al Restaurant 
La Carreta, de Sant Esteve Sesrovires, per 
un contundent 8 a 3.
Nombrosos afeccionats van reunir-se al 
pavelló de Masquefa per gaudir durant 
24 hores ininterrompudes (de les 7 de la 
tarda del divendres 11 a les 7 de la tarda 
del dissabte 12) d’un gran espectacle 
futbolístic. El campionat va destacar per 
l’elevat nivell de tots els participants i 
per la bona tasca dels organitzadors, el 
Futbol Sala Espardenya, amb el suport de 
l’Ajuntament. 
El campió, Metalls Mediterrani, va ser 
premiat amb una estada de cap de setmana 
a Salou, mentre que el segon classificat, 
Restaurant La Carreta, gaudirà d’una 
merescuda sessió d’spa a l’Hotel Barceló.

El Restaurant La Carreta, 
campió de la Lliga d’Hivern

Metalls Mediterrani1. 
Restaurant La Carreta 2. 
Los Cebollinos3. 
Esto no es Bambi 4. 
Destellos masquefinos 5. 
Green Pis 6. 
Los Kaos 7. 
Cristalerías Masquefa 8. 
Bar El córner 9. 
Gamper Sport 10. 
El Pinxo11. 
 Los Gonnies12. 

Classificació

Restaurant La Carreta 1. 
Revisiones y Montajes 2. 
L’Alzinar 3. 
El Pinxo 4. 
Gamper Sport 5. 
Cristalerías Masquefa 6. 
Acemar Alfatel7. 
Hei Tius8. 

NOTÍCIES



JULIOL ACTIU,

Del 5 al 30 de juliol els joves de Masquefa entre 12 i 17 anys 
gaudiran del programa d’activitats d’oci i lleure per a les vacances 
d’estiu “Juliol Actiu”.
Aquest any la Fundació Catalana d’Esplai serà l’encarregada, 
conjuntament amb la regidoria de Joventut de l’Ajuntament 

de Masquefa, de 
coordinar totes les 
activitats. En l’edició 
d’enguany els nois 
i noies posaran 
en marxa un petit 
projecte que té com 
a valors essencials 
la iniciativa, la 
participació i la 
comunicació. 
Les habilitats 
treballades amb 
els joves seran la 

creativitat, que involucra el desig de provar noves maneres de 
fer i el reconeixement que hi ha més d’una manera de resoldre 
determinats problemes, i la imaginació, com a capacitat 
que tenen les persones per representar mentalment objectes, 
persones o situacions no presents en la realitat.
La proposta educativa del “Juliol Actiu 2010” és “Els joves i el 

cinema”. Cada setmana del programa es tractarà un gènere i 
un recurs cinematogràfic diferent amb el qual es treballaran els 
objectius i les habilitats proposades.

Setmana Gènere Recurs Pedagògic

1 ( 5 al 9 de 
juliol)

Cinema d’acció/
aventures

Efectes especials, la seguretat 
dins del cinema, conèixer 
els nostres límits, la imatge 
enganya, activitats esportives.

2 (12 al 16 de 
juliol) Cinema musical Música i ball, coreografia, 

Concurs Hip-Hop en català.

3 (19 al 21 de 
juliol) Cinema mut

Interpretació, expressió 
corporal, els signes i la 
comunicació no verbal. 

4 (26 al 30 de 
juliol) Cinema de terror

Viure la nit de manera 
positiva, el sentiment de la por, 
maquillatge i perruqueria,jocs 
de Rol.

un estiu de pel·lícula

Tercer Fòrum de joves

L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, els regidors Carles 
Ventura i Enrique Gómez, el caporal de la Policia Local, José 
Miguel Mestre, i els tècnics municipals Lourdes Bosch, Aida 
Garcia i Xavier Pérez, van reunir-se el 21 de juny amb una 
trentena de joves per donar resposta a les propostes recollides 
dels jovent en tres àmbits: el civisme, l’espai públic i els possibles 
usos del Recinte Rogelio Rojo dins del marc del Programa 
d’Acció Cívica. Els assistents van poder veure el projecte del 
nou Casal de Joves, que està previst que es faci aquest mateix 
any 2010, i van conèixer la ubicació de la nova Half d’Skate que 
farà l’Ajuntament al Turó del Met. En aquest mateix espai  també 
s’aixecarà un mur perquè els joves puguin fer graffitis en una 
paret autoritzada per a aquesta activitat cultural. 

Aquesta trobada s’emmarca en l’elaboració del Programa 
d’Acció Cívica (PAC), què està duent a terme l’Ajuntament 
amb l’assessorament de la Diputació de Barcelona i la Fundació 
Desenvolupament Comunitari. L’objectiu és tenir en compte 
l’opinió i les aportacions del col·lectiu juvenil i la resta d’agents 
socials vinculats en el disseny i l’aplicació de programes i 
actuacions cíviques.

Nou horari a la Zona Lliure 
i el Rojo Punt Jove

La Zona Lliure obre els dimecres i divendres de 17h a 20h, i 
el Rojo Punt Jove de dimarts a dijous de 17h a 20h. Tots dos 
serveis romandran tancats durant l’agost.



MASQUEFA batega     20

‘Malcontents’ a Masquefa (1827)
En el número anterior del Masquefa Batega fèiem un repàs als 
‘aixecament reialistes’ com l’origen i embrió de les guerres 
carlines del S. XIX. L’any 1827 es produeix a Catalunya una 
nova revolta, anomenada dels ‘Malcontents o agraviats’. En 
aquesta revolta per primera vegada es comencen a sentir 
crits a favor de Carles Mª Isidro de Borbon, perfilant-se 
ja com la ferma alternativa conservadora a les reformes 
liberals que aplicaven els ministres del seu germà, el rei 
Ferran VII.
Socialment la revolta va beneficiar-se de la crisi continuada 
a l’agricultura, la baixada dels preus agraris, l’augment de la 
pressió fiscal i la fallida de la indústria rural, que permetia 
complementar els ingressos dels pagesos. L’existència d’un 
malestar pagès fou canalitzat per mitjà de l’agitació clerical 
que acusava al govern d’apartar-se de les bones normes del 
passat i de ser tolerant 
amb els liberals. Finalment 
el suport d’alguns sectors 
de l’exèrcit i de la noblesa 
va ser determinant perquè 
la insurrecció aconseguís 
aplegar uns efectius 
màxims d’entre 25.000 i 
30.000 homes.
L’estacionament a 
Vilafranca de 300 soldats 
de tropa del desè 
regiment aconseguí que 
la revolta no esclatés 
amb gaire força en aquest 
corregiment. En paraules 
del Marquès de Campo 
Sagrado: “...disolvió la 
revolución en Villafranca y 
contuvo a los sediciosos de Tarragona...”. 
Més que dissoldre la revolució, la presència de la tropa va 
impedir que el corregiment es convertís en un camp de 
batalla durant la guerra, i possiblement que l’enrolament no 
fos més important; tot i així cal considerar que foren prop 
de 700 persones les que s’afegiren als ‘Malcontents’ i, pel 
que sembla, la majoria voluntaris.
A mitjan agost la revolta al camp de Tarragona adquiria una 
força espectacular i, d’altra banda, arribava al corregiment 
de Vilafranca el revoltat Agustí Saperes ‘Caragol’ amb uns 
300 homes. ‘Caragol’, amb els seus homes i amb els que s’hi 
afegiren del corregiment, entrà a Igualada el 13 d’agost. Les 
tropes aquarterades a Vilafranca i Molins de Rei sortiren en 
persecució de ‘Caragol’, i el derrotaren el dia 16 d’agost a 
Pierola, tot i que continuà tombant pel corregiment, tenint 
com a base la vila de Martorell. Els ‘Malcontents’ donaren la 
seva versió de la batalla dient que: “...en Piera, donde [las tropas 

del ejército tuvieron la avilantez de vitorear la Constitución, en 
varias casas de campo del termino de Pierola en que asesinaron 
algunos paisanos, mujeres y niños indefensos, como también 
algunos excesos cometidos contra varios eclesiásticos de esta 
ciudad”. 
D’aquest episodi de la revolta dels ‘Malcontents’ sabem que 
el mateix 16 d’agost de 1827, les tropes governamentals, 
es trobaven a Masquefa; concretament el general Josep 
Carratalà va escriure una carta des de la nostra vila al 
general Manso explicant la seva versió d’aquests fets. 
Segons l’historiador penedesenc Ramon Arbanat, en el seu 
recompte de ‘Malcontents’ sublevats al corregiment de 
Vilafranca, al qual pertanyia Masquefa, el 18% dels homes 
entre 16 i 40 anys de Masquefa van participar en la revolta.
A mitjans de setembre la situació donaria un gir amb la 

intervenció del propi Rei, 
qui va prendre consciència 
de la gravetat de la situació i 
va anunciar la seva intenció 
d’acudir personalment a 
Catalunya per demostrar 
que no estava segrestat 
pels seus ministres i tenia 
plena llibertat d’actuació. 
La detenció, deportació o 
execució dels principals 
caps ‘Malcontents’ 
completaren les mesures 
amb què es va posar fi a la 
revolta.
L’embrió de la Primera 
guerra carlina ja estava 
en marxa, un component 
ideològic reaccionari 

davant les reformes liberals, sectors diversos de la població 
que li donen suport, i un líder que els representa en la figura 
del germà del rei Fernando VII, l’infante Carlos Mª Isidro. 
En la propera edició dels Cafès amb Història coneixerem 
ja alguns episodis de les guerres carlines viscuts a la vila de 
Masquefa.

Xavier Pérez Fornés
Llicenciat en història

Bibliografia:
Arnabat, Ramon. “• Notes sobre l’aixecament dels 
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Guerra dels Malcontents.  Execucions davant la 
Ciutadella,  www.grec.com/fototeca



Agenda

CULTURA I 
FESTES

MULLA’T PER  �
L’ESCLEROSI 
MÚLTIPLE

Diumenge 11 de juliol
(Consulteu la pàgina 10)

FESTA MAJOR  �
DE CAN QUISERÓ

17 i 18, 24, i 31 de juliol
(Consulteu la pàgina 13)

FESTA MAJOR  �
DE MASQUEFA

Del 21 al 25 de juliol
De dimecres a diumenge
(Consulteu la pàgina 12)

CURSOS I 
TALLERS

TIC �

Tràmits on-line amb 
l’administració
Dilluns 5 de juliol
De 10h a 11:30h 

Fem vídeos amb Movie 
Maker 
Divendres 9 i 16 de juliol
De 10h a 11:30h

Juliol 2010

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 juny i podria haver-se modificat.

DNI-E
Dilluns 12 de juliol
De 10h a 11:30h

Tràmits on-line amb 
l’administració
Dilluns 12 de juliol
De 12h a 13:30h

Retoc	fotogràfic	bàsic
Dimecres i dijous 14 i 15 de 
juliol
De 12h a 13:30h

Gmail
Dimecres i dijous 14 i 15 de 
juliol
De 10h a 11:30h

Internet
Del 19 al 21 de juliol, dilluns, 
dimarts i dimecres 
De 12h a 13:30h

Windows
Del 26 al 30 de juliol, de 
dilluns a divendres
De 10h a 11:30h

The Gimp
Del 26 al 30 de juliol de 
dilluns a divendres
De 12 a 13:30h

FORMACIÓ PER  �
A L’OCUPACIÓ

Cursos de conducció 
de carretons elevadors 
(carnet acreditatiu) 
Adreçats a persones majors 
de 18 anys
Dilluns 12 de juliol
Preu: 120€ 

AGENDA 
ESPORTIVA

CLUB PETANCA  �
MASQUEFA

Cada dissabte a les 17.30h
Campionat obert de petanca
A les instal·lacions de la 
petanca a Masquefa

CLUB CICLISTA  �
MASQUEFA

04/juliol – 07.00h – 95 Km
(Martorell, Les Carpes, 
Olesa, Monistrol, C. I el Vilar, 
Marganell, Alt Marganell, 
Can Massana, Coll del Bruc, 
Castellolí, Vallbona, Piera i 
Masquefa)

11/juliol – 07.00h – 95 Km 
(Sant Sadurní, Vilafranca, Sant 
Martí Sarroca, Torrelles Foix, 
Pontons Torrelles Foix, Sant 
Martí Sarroca, G. Font-rubí, 
El Pla, Ca l’Avi, Sant Sadurní i 
Masquefa)

18/juliol – 07.00h – 90 Km 
(Piera, Vallbona, Igualada, 
Montbui, S. M. Miralles, 4 
Carreteres, La Llacuna, 
Mediona, Font del Bosc, 
Capellades, Vallbona, Piera i 
Masquefa)

25/juliol – 07.00h – 82 Km
(Sant Sadurní, Vilafranca, Santa 
Margarida, L’Arboç, Banyeres, 
Sant Jaume dels Domenys, La 
Múnia, Vilafranca, Sant Sadurní 
i Masquefa)

Sortides en BTT:
Diumenges, a les 08.00h, a la 

Plaça de l’Estació

CLUB DE TIR  �
ESPORTIU

24/juliol – 11h 
Tirada Festa Major de 
Masquefa
Tir al Plat

25/juliol – 9h 
Trofeu Generalitat
Pistola Lliure

CLUB  �
EXCURSIONISTA 
ANOIA

Dissabte 3 – 
Via Ferrata: Regina de 
Peramola.

Dissabte 17 – 
Etapa GR11: Refugi de Malniu 
- Encamp.

De dissabte 31 a 
dimarts 3 d’agost – 
Pujada a l’Aneto (3404 mts).
(Per a més informació, dirigiu-
vos al Club Excursionista 
Anoia, els divendres de 19 a 
21h, truqueu al 93.772.67.20. 
o adreceu-vos al carrer 
Crehueta, 33. També a 
ceanoia@hotmail.com)

CAMPIONAT  �
SLOT CATALÀ

9 i 10 de juliol
Divendres i dissabte

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
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LES OPINIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

PRUDÈNCIA I 
RESPONSABILITAT

En el darrer ple municipal aprovàvem un 
pressupost per a aquest 2010 que fa un 

autèntic exercici de realisme i de contenció de la despesa. Tots i 
totes vivim temps econòmicament difícils i durs, i l’Ajuntament no 
n’és cap excepció. Menys encara quan, durant els anys de bonança 
econòmica, l’anterior equip de govern no va saber tancar cap 
exercici amb superàvit, ni va ser  tampoc prou previsor per deixar 
a les arques municipal un coixí que aportés una mica d’oxigen quan 
s’acabessin les vaques magres.
Davant d’aquesta situació, l’equip de govern de Convergència 
i Unió s’ha guiat per la prudència i la responsabilitat a l’hora de 
fer el pressupost per al 2010. No l’hem portat al ple fins que no 
hem tingut tancat un estudi acurat, fins a l’últim cèntim, de totes 
i cadascuna de les despeses del 2009. És, doncs, un pressupost 
estudiat al mil·límetre, calculat i, sobretot, realista. Un pressupost 
que retalla la despesa, que no gasta un euro sense abans preguntar-
se, més que mai, si és necessari fer-ho, o si hi ha la manera de fer-ho 
per menys sense que això repercuteixi en els serveis als vilatans i 
vilatanes. Un pressupost que no comptabilitza tampoc cap ingrés 
sense la certesa que el tindrem.

I és també, malgrat l’adversa situació econòmica global, un pressupost 
que s’esforça per no reduir ni retallar cap servei. L’Ajuntament 
té avui menys ingressos que fa uns anys, i en canvi ofereix més 
serveis que mai a una Masquefa que els darrers anys ha continuat 
creixent amb l’arribada de nous masquefins i masquefines. L’aposta 
del govern de CiU és continuar garantint aquests serveis a tots i 
totes, i a la vegada atrevint-nos fins i tot a ampliar-los per millorar 
la qualitat de vida dels vilatans i vilatanes.
 Una clara mostra d’aquesta voluntat de l’equip de govern de 
Convergència i Unió són els més de 10 milions i mig d’euros 
pressupostats en inversions per a aquest 2010, les quals faran 
realitat nous i importants equipaments com ara el nou Centre 
d’Atenció Primària o el Casal de Joves, per citar-ne només dos 
exemples. 
En aquests temps complexos, els polítics, aquells que tenim 
l’orgull i la responsabilitat d’estar al capdavant de les institucions 
per defensar els interessos dels vilatans i vilatanes, hem de ser 
els primers a donar exemple. Per això Convergència i Unió 
hem proposat i aplicat una sensible rebaixa en les retribucions 
dels regidors, començant per les dels regidors del govern, però 
compartides per tots els regidors de l’Ajuntament. 

Grup Municipal de Convergència i Unió

PRESSUPOST 2010

Ja fa temps que el Grup Municipal Socialista repetim 
que l’equip de govern municipal està estirant més 
el braç que la màniga. En els plens d’aprovació dels  

anterior pressupostos ja consideràvem que eren uns pressupostos 
ficticis, que els ingressos estaven inflats, basats encara en ingressos 
derivats de la construcció i que es reduïen poc les despeses.
Un ajuntament ha de donar servei als seus vilatans, hi estem d’acord, 
però aquests serveis s’han de poder mantenir.
En la premsa comarcal es va fer palès que Masquefa érem un 
dels pobles més endeutats de la comarca. Però malgrat aquest 
endeutament, la irresponsabilitat segueix quan s’impulsen serveis que 
són costosos de mantenir, basats en ingressos dubtosos.
Alguns ajuntaments, de manera responsable, han anat modificant la 
seva manera d’actuar.
Hi ha crisi, sí, per a tothom. Però altres ajuntaments com el de 
Masquefa han seguit actuant de manera irresponsable com si la crisi 

només fos cosa dels vilatans, no de les institucions. I no és així, el país 
i Catalunya no paren d’aprovar mesures per reduir el seu deute.
Ara, al juny,  8 mesos després de la data recomanable per aprovar un 
pressupost,  tenint majoria com tenen l’equip de govern ( CiU i PP), 
a Masquefa hem aprovat el pressupost del 2010.
I si els anteriors tenien els ingressos inflats, aquest els té FALSOS. I 
això no és una sensació nostra, no. Han fet constar com a ingressos 
del 2010 quantitats que no es cobraran aquest any sinó a partir 
del 2011. En tots dos casos, el CAP i el dipòsit de Can Quiseró, els 
regidors varem tenir ocasió d’aprovar convenis els últims mesos, que 
així ho subscrivien.
Això sí, després es redueixen les subvencions a les entitats per fer 
veure que es redueixen les despeses, que com es diu vulgarment 
ve a ser la “xocolata del lloro” per les quantitats de les que estem 
parlant, i sense tenir en compte la importància de la tasca que fan 
aquestes entitats i que la majoria de vegades no podrà suplir mai 
l’Ajuntament.
En moments de crisi creiem que és més important que mai donar 
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El grup d’ERC no utilitzarà aquest espai de 
comunicació fins que tingui l’oportunitat de 
fer-lo servir cada cop que s’edita la revista 
municipal i no cada tres mesos. Creiem que 
aquest grup de govern no respecta l’apartat 
19 de la Declaració Universal dels Drets 

Humans i retalla la llibertat i els drets d’expressió, d’opinió i la 
participació en uns mitjans públics. Discrimina i retalla el legítim 
dret democràtic dels partits de l’oposició.

Grup Municipal d’Esquerra

¿Qué pasará ahora que han bajado los 
sueldos y las pensiones? Nada de nada.
Los gobiernos que tenemos en todas las 
instituciones son tan cobardes que sólo se 
atreven con lo más fácil y con los que tienen 

menos poder de protesta y los que menos les pueden hacer daño, 
sabiendo con creces que estas medidas no sirven para nada, sólo 
es para que vean los que compran España con deuda pública que 
se empieza a hacer algo.
El gobierno central y los autonómicos hace 30 años que empezaron 
con la bola de nieve y cada año ha seguido creciendo. Estos 6 
últimos años ha cogido una pendiente muy grande y debajo tiene 
un pueblo que se llama España.
Sólo hay dos posibilidades sin que se tenga que bajar los sueldos 
y las pensiones. La primera: barrer por completo los sindicatos, 
las subvenciones a los sindicatos de toda índole; las subvenciones 
a la prensa amiga; las subvenciones a sus amigos del teatro y el 
cine; las subvenciones a sus amigos que hacen proyectos que luego 
no sirven para nada; los más de 2.000 millones de euros que se 
lleva el Ministerio de la vivienda y que después se pierden por 
toda España anualmente; las subvenciones a los gays y lesbianas; las 

subvenciones a las multinacionales de toda índole, que son miles 
de millones de euros al año; las subvenciones que se llevan todas 
las empresas públicas y que dan miles de millones de euros de 
pérdidas al año; las miles de carteras que sobran en todos los 
municipios, autonomías y gobiernos, que dan miles de millones de 
gasto anualmente; las subvenciones que se llevan las asociaciones de 
grandes empresarios que no representan ni un cuatro por ciento; 
las subvenciones que se lleva la asociación de pequeñas y medianas 
empresas y que no representa a nadie ni tiene idea de lo que están 
padeciendo para poder subsistir; las cámaras de comercio, que son 
sólo los ayudantes de las grandes empresas pagadas por todos 
nosotros, y etcétera y etcétera de otros muchos más.
La segunda: si esta bola tan grande no se dinamita y salen corriendo 
todos los parásitos, chupópteros, inútiles y sinvergüenzas, podemos 
estar seguros que nos aplastará a todos menos a ellos, que como 
son todos unos gusanos, en cuanto vean que se estrellan saldrán 
cada uno de  ellos llevándose lo que puedan.
Moraleja: no dejéis vuestro dinero en bancos y cajas, que antes de 
estrellarse estos gusanos se lo llevarán a su casa. 

Grup Municipal del Partit Popular

Catalunya

Estamos ante un verano difícil, un tiempo 
difícil pero no para todo el mundo, sólo para 
aquellos que trabajamos para vivir de nuestros 

sueldos, ¿cómo es posible que siempre paguemos los más débiles?
No debemos olvidar que el desastre que estamos sufriendo 
tiene nombres propios, los nuestros, como afectados, y el de los 
causantes del desastre económico (bajada de pensiones, aumento 
de impuestos, bajada de los salarios, reducción de las prestaciones 
sociales...)
¿Son conscientes estos “señores” que con esta política que se 

está llevando a cabo ponen en peligro el estado del bienestar y la 
recuperación económica y corremos el riesgo de entrar en fase de 
deflación económica?
Hablemos de Masquefa: ¿cuando se va a instalar una fuente para que 
los niños que van a jugar al campo de fútbol de Can Parellada puedan 
beber? ¿Se ha pedido dinero por adelantado a la empresa Aldi y al 
abocador del año que viene? ¿Cuánto dinero se ha pedido?
Desde Entesa por Masquefa deseamos a todos un buen verano.

Grup municipal d’Entesa per Masquefa

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

LES VOSTRES OPINIONS

suport a l’associacionisme.
També es redueix el pressupost de Promoció Econòmica quan els 
aturats a Masquefa són més que mai. A 31 de desembre eren 711, 
que representa només que es destinen 141,70 € per aturat.
Es financen inversions amb vendes de terrenys, quan tots sabem que 
és el pitjor moment per vendre. I malgrat la crisi, el pressupost és 
similar al del 2009, les despeses corrents només baixen un 0,52% i les 
despeses de personal s’incrementen desmesuradament.
Amb aquests criteris, que no compartim, el Grup Municipal Socialista 

no pot donar suport a aquest pressupost i en conseqüència hi  varem 
votar en contra.
Nosaltres hem avalat tot allò que crèiem important per Masquefa, 
tot i no compartir-ho algunes vegades. Cosa que no va fer Unió quan 
era a l’oposició, que es va oposar sistemàticament a tot allò que 
proposava l’equip de govern anterior.

Grup Municipal Socialista de Masquefa
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NOM: Societat Recreativa i Cultural L’Alzinar
ANY DE CREACIÓ: 1959
Nº DE SOCIS: 610
CATEGORIA: Cultura
ACTIVITAT: Organització d’esdeveniments cul-
turals, recreatius i esportius.
Adreça: Plaça de l’Estació s/n
Telf.: 93 772 68 61
E-mail: alzinar@ateneus.cat

L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural va néixer l’any 1959, amb l’esperit de les antigues societats que ja 
existien a Masquefa abans de la guerra: la Societat Unió Masquefense i el Casino Popular Recreatiu. Aquestes 
dues entitats havien estat dissoltes per les noves autoritats franquistes, en acabar la guerra civil, per donar pas 
a una nova i única associació sota el nom de Centro Nacional. Al poc temps de crear-se l’Alzinar, l’entitat es 
va convertir en el motor de la vida associativa, cultural i recreativa a Masquefa, canalitzant totes les activitats 
durant dècades. 
Actualment el teixit associatiu de Masquefa es molt més ric i divers, i la Societat Recreativa i Cultural de 
l’Alzinar vol adaptar-se a la Masquefa d’enguany i donar un nou impuls a l’entitat, partint precisament d’un 
model basat en aquests orígens. Amb l’objectiu d’adaptar l’Alzinar a la Masquefa actual i a la Catalunya del segle 
XXI i amb la voluntat de mantenir les tradicions i la cultura popular de Masquefa. 
Avui la Societat Recreativa i Cultural l’Alzinar, manté una àmplia i variada agenda d’activitats formatives, culturals 
i esportives. Entre aquestes destaquen, per exemple, les classes de taekwondo,  ‘body form’, ballet clàssic, dansa, 
anglès per a adults i per a nens,  ioga i tai-txí, balls de Saló, expressió musical i dibuix manga. A l’estiu es faran 
cursets de natació a la piscina per a totes les edats i Aiguagym i organitzarem conjuntament amb l’Ajuntament 
de Masquefa la Festa Major tal i com venim fent des de fa 50 anys. Per l’agost està previst fer una ludoteca per 
a entretenir els infants al matí i com cada any els divendres al vespre tindrem el cinema a la fresca. 
A partir de setembre, l’Alzinar potenciarà la reedició de la revista “Nosaltres”, un nou mitjà alternatiu de 
comunicació per opinar, participar i dinamitzar, obrirem nous espais absents actualment en l’oferta cultural 
de Masquefa i per això hem programat una Escola de Teatre  i una Aula de Música per a totes les edats, que 
funcionaran a partir del mes de setembre de 2010. 
Si voleu  més informació sobre aquestes noves activitats podeu trucar al telèfon  93 772 68 61 o visitar les 
nostres oficines a la Plaça de l’Estació. 
Fes-te soci..... T’hi esperem!

L’Alzinar, l’històric motor de l’activitat 
cultural, l’hem de fer entre tots

“L’entitat viu un nou impuls: partint dels valors que s’han 
mantingut des dels orígens pretén adaptar l’entitat a la 

Masquefa actual i al nou perfil d’associat”


