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Sant Isidre fa gaudir
grans i petits

Front comú davant
l’ampliació de Can Mata

FIRA DE LA
INFÀNCIA I LA
JOVENTUT
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Inscripcions per al Casal d’Estiu 2008
telèfons d’interès

Fins al 13 de juny us podeu inscriure al casal d'estiu que durà a terme Master
Sports, per encàrrec de les AMPA de les escoles El Turó i Font del Roure i amb el
suport de l'Ajuntament. El casal s'adreça a infants de 3 a 12 anys i es farà del 23 de
juny a l'1 d'agost, i de l'1 al 12 de setembre, al CEIP Font del Roure. Per apuntars'hi cal omplir la butlleta que proporcionen les AMPA. Les inscripcions es poden
fer per setmanes (de dilluns a divendres). Es pot triar entre dos horaris: matí (de
9h a 13h) o dia complet (de 9h a 17h). Hi haurà servei de menjador i d'acollida. El
preu per setmana, en l'horari de matí, és de 46 euros per als socis de les AMPA, i 52
euros per als no socis. El dia complet costa a la setmana 56 euros per als socis i 63
per als no socis. Cal pagar una assegurança de 4 euros. Es fan descomptes a partir
de quatre setmanes i als germans. El servei de menjador i d'acollida es paguen a
part. Per a més informació: 93 771 60 60 - 607 163 079 - 609 257 095.

La cura de la
pell a l’estiu
És bo començar a prendre el
sol de manera progressiva: 20
minuts el primer dia, 30 el segon
i 50 el tercer.
• Cal usar una crema protectora
adequada a la nostra pell. Es
recomana posar-se-la 20 minuts
abans de prendre el sol, també en
dies emboirats o si estem sota el
para-sol. Renovarem l’aplicació
cada 2 o 3 hores i després de
cada bany. Es recomana usar
cremes resistents a l’aigua.
• Els llavis s’han de protegir amb
barres labials fotoprotectores,
i els ulls amb ulleres adequades
amb filtres.
• Els nens són tres vegades més
sensibles que els adults a les
radiacions. Han d’anar amb
barret i samarreta mentre no es
banyen i sobretot si estan prop
de l’aigua o juguen a la sorra.
• L’horari de màxima insolació és
de 12 del migdia a 4 de la tarda.

•

Participa dels
assumptes
municipals

L’Ajuntament
aposta
per
fomentar
la
participació
vilatana en els assumptes
municipals. Des del Consistori
volem desenvolupar el Pla de
Participació Ciutadana i difondre
el Reglament de Participació.
En cada número de la revista
Masquefa Batega us donarem
a conèixer un dels articles del
reglament.
Article 15. Els mitjans d’informació
locals. Punt 3. L’Ajuntament
promourà la creació d’espais a
la ciutat per a la instal·lació de
cartelleres, planells, banderoles
i d’altres anàlegs que, d’acord
amb les ordenances municipals
reguladores d’aquesta activitat,
puguin permetre donar publicitat
de les activitats d’interès local
que realitzen els diferents agents
socials del municipi.
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NOTÍCIES

Front comú davant del
projecte per ampliar
l’abocador dels Hostalets
Davant el projecte de la Generalitat d’ampliar l’abocador de
Can Mata, els quatre municipis que en resultarien afectats han
decidit sumar esforços per defensar els interessos dels vilatans
i vilatanes i trobar una solució beneficiosa per al territori.
D'aquesta manera, els ajuntaments dels Hostalets de Pierola,
Piera, Masquefa i Esparreguera han consensuat un document
amb quatre reclamacions
D’una banda, els ajuntaments demanen al Conseller de Medi Ambient de la Generalitat
i a la gerència de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que “fixi una data definitiva
per al tancament del dipòsit controlat de Can Mata” o, en el seu cas, “faci arribar un
compromís ferm de desmantellament gradual de les activitats”.
D’altra banda, insten la Generalitat i l’ARC a que “en el proper Pla Territorial
Sectorial d’Infrastructures de Gestió de Residus Municipals no es prevegi en els
termes municipals dels Hostalets de Pierola, Piera, Masquefa i Esparreguera, cap nova
instal·lació o ampliació destinada a dipòsits controlats i/o tractament de residus”.
En tercer lloc, els ajuntaments exigeixen “les compensacions econòmiques que siguin
necessàries per tal de fer front als greuges i afectació al medi ambient dels pobles dels
Hostalets de Pierola, Piera, Masquefa i Esparreguera en relació a l’activitat de gestió de
residus de l’abocador de Can Mata pels propers anys”.
Finalment, demanen al Govern català que “millori la carretera B-231 fent-la transitable
pel volum de vehicles que es preveuen” i que també “prevegi la resta d’infrastructures
vàries necessàries d’accés a les instal·lacions de l’abocador”.
La Generalitat preveu ampliar Can Mata de manera que s’hi puguin abocar 3,6 milions
de tones més de residus. El projecte proposa incrementar l’abocador en 4 hectàrees
més, i també abocar entre 5 i 10 metres més d’escombraries sobre les 11 hectàrees
que ocupa actualment.

El conveni amb
l’abocador no obliga
l’Ajuntament a res
L’alcalde de Masquefa ha volgut deixar
clar que el conveni que l’Ajuntament
va signar recentment amb l’empresa
de l’abocador i la Generalitat de
Catalunya no condiciona en absolut
la posició del Consistori davant
del projecte d’ampliació. Xavier
Boquete recorda que el conveni “no
obliga a res a l’Ajuntament, que pot
emprendre totes les accions que
consideri oportunes per defensar
els interessos dels vilatans i vilatanes
i del territori”. El conveni estableix
mesures per reduir l’impacte
ambiental de l’abocador i també
compensacions econòmiques per
a Masquefa per les molèsties que
ha hagut de suportar durant tots
aquests anys a causa de l’abocador.
L’Ajuntament no tenia cap notícia del
projecte d’ampliació quan va signar
l’acord amb l’empresa i la Generalitat.
Boquete se sent “estafat i enganyat”
perquè pocs dies després de la
signatura es va fer públic el projecte
d’ampliació. El conveni es va aprovar
amb el vot favorable de tots els partits
de l’Ajuntament de Masquefa: CiU i
PP, al govern, i PSC, ERC i l’Entesa per
Masquefa, a l’oposició.

Recomanacions per a la recollida de la fracció orgànica
Masquefa ha iniciat la recollida de la fracció
orgànica al nucli urbà. Les persones que
encara no disposin del cubell domèstic
on han de dipositar la fracció orgànica
després d’haver-la separat de la resta de
la brossa poden recollir-lo a l’Ajuntament.
Els cubells també es podran recollir a
l’estand que l’Ajuntament instal·larà a la
Fira de la Infància i la Joventut el 7 de juny
vinent.
En aquests cubells hi hem de dipositar
només la fracció orgànica, és a dir:
- Restes de fruita i verdura,
restes de carn i peix, ossos,
marro del cafè, restes d’infusions,
serradures, closques de fruita
seca i d’ous, restes de plantes i
del jardí (no l’esporga d’arbres

o grans arbustos), taps de suro,
paper de cuina usat (sense
productes de neteja) i llumins.
Un cop separada la matèria orgànica,
les bosses s’han de dipositar en els
contenidors de color marró instal·lats al
carrer. És molt important que deixem la
fracció orgànica en bosses ben tancades
per evitar les males olors i lixiviats. Les
bosses poden ser compostables, de paper,
de cartró o de plàstic (les habituals dels
supermercats). En els contenidors de la
fracció orgànica només s’hi pot abocar
la matèria orgànica. No podem deixarhi cap altra deixalla, ni els residus sòlids
urbans (que van al contenidor verd) ni
paper, cartró o vidre (que també tenen el
seus propis contenidors).
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La cercavila popular i el correfoc van ser dues de les activitats del programa festiu de Sant Isidre que van registrar una major participació

UNA FESTA PER A TOTS ELS PÚBLICS
Grans i petits gaudeixen de Sant Isidre

L’elevada participació va ser la nota més destacada de la Festa de Sant Isidre de Masquefa.
Durant quatre dies (del dijous 15 de maig al diumenge 18) els masquefins i masquefines van
poder gaudir d’un atapeït programa festiu amb activitats per a tots els gustos i totes les edats
Ni tan sols la pluja, que va fer acte de
presència de manera intermitent, no va
desanimar els vilatans i vilatanes a sortir
al carrer per celebrar el sant del seu
patró. Les inclemències meteorològiques
tampoc no van obligar a suspendre
cap dels actes previstos. Després del
parèntesi dels darrers anys, la Festa
de Sant Isidre la va tornar a organitzar
aquest 2008 una comissió formada per
voluntaris i voluntàries de diverses
entitats, amb el suport de l’Ajuntament.

Faves d’Argent 2008
D’entre les activitats més concorregudes
van destacar el tradicional Sopar

de Faves i el lliurament de les Faves
d’Argent. Més de 250 persones es van
llepar els dits amb les faves del sopar,
abans de conèixer les dues persones
guardonades aquest any amb les Faves
d’Argent: Núria Novell Burgada i Jaume
Pujadas Lluch.
Amb el lliurament d’aquests guardons
es va voler fer un reconeixement públic
a Novell i Pujadas per la seva llarga
dedicació altruista a Masquefa.
Tots dos han treballat desinteressadament
en importants projectes i iniciatives per
a la vila. Els guanyadors de les Faves
d’Argent es van elegir aquest any per
votació popular. Aquesta va ser una de
les novetats introduïdes per la Comissió

de Festes de Sant Isidre. Cada vilatà va
poder votar dos candidats als premis.

Èxit dels actes tradicionals

D’altres actes tradicionals van obtenir
també una molt bona resposta. Va ser
el cas de la cercavila de dissabte, que va
comptar amb la participació dels geganters,
els grallers, els bastoners i els tabalers de
Masquefa, acompanyats de les colles de
gegants de Sant Joan de les Abadesses, de
Pont de Vilomara i Rocafort, de Vilanova
del Camí i del Drac d’Or de l’Hospitalet
de Llobregat.
Així com també de l’espectacular correfoc
de dissabte a la nit, a càrrec de la Colla
de Diables Pixafocs i Cagaespurnes de
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ACTUALITAT

La duatló i el tir
al plat, els actes
esportius

De dalt a baix i d'esquerra a dreta: el Sopar de Faves, el lliurament de les Faves d'Argent, la cercavila infantil,
la inauguració de l'exposició d'artistes locals, la trobada de percussionistes i el ball de festa major

Masquefa i dels seus companys de Piera,
de la botifarrada popular i del ball de festa
major de dissabte -amb el tradicional
ball de la garlanda- i de les sardanes o les
havaneres.
Els actes tradicionals van incloure també el
solemne ofici en honor del patró de la vila,
Sant Isidre, que va tenir lloc dissabte a la
Parròquia de Sant Pere, amb els cantaires
de la Coral l’Alzinar i amb l’ofrena floral
de la Colla de Geganters i Grallers de
Masquefa.
També els més menuts van gaudir de la
Festa de Sant Isidre amb activitats com

ara la cercavila amb espectacle infantil, les
cançons i danses de Toni Giménez o la
trobada d’esplais.
Els joves també van poder gaudir de la festa
amb el concert de versions de K-melot de
divendres i el concert jove de dissabte,
que es va allargar fins a la matinada. A més
van poder participar en una trobada de
percussionistes i malabars a la Font del
Roure.
L'Ajuntament de Masquefa agraeix a la
Comissió de Sant Isidre, a les entitats i als
vilatans i vilatanes la seva col·laboració per
haver fet possible aquesta bona Festa Major.

Els esports també van ser
protagonistes de la Festa de Sant
Isidre. Així, es va celebrar, per primera
vegada, la Duatló Vila de Masquefa.
Organitzada pel Club Excursionista
Anoia, la competició va comptar
amb la participació de 46 atletes
procedents d’arreu de Catalunya,
entre els quals les primeres espasses
del país en aquesta modalitat esportiva,
tant en la categoria masculina com en
la femenina.
La duatló es va iniciar amb una
cursa de 4,2 quilòmetres corrent.
Posteriorment els participants van
fer 18,6 quilòmetres en bicicleta i,
finalment, van tornar a córrer gairebé
2 quilòmetre. En masculins, els tres
primers classificats van ser Francesc
Cuevas (amb 1 hora i 15 minuts),
Marcos Romero (1 hora i 16 minuts)
i José Martín (1 hora 16 minuts 30
segons). En fèmines va guanyar Alicia
Ortega (amb 1 hora 39 minuts 3
segons), mentre que Pedrona Serra
(amb 1 hora 46 minuts 22 segons).
D’altra banda, sis tiradors van
participar en la competició de tir
al plat, en la modalitat de Fossar
Universal, del Club de Tir de Masquefa.
Els participants van disparar a 25 plats
cadascun, des de cinc posicions. El
guanyador va ser Fèlix Merchán (amb
24 plats trencats), seguit de Manel
Antolí (23), Quini Merchán (23),
Manel Gallego (20), Josep Castell (18)
i Francesc Castell (14).

NOTÍCIES
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La Policia Local educa els escolars en mobilitat segura
Una qüestió de tots
La via pública és un lloc de convivència entre persones
que passegen, juguen, compren o es desplacen en vehicles.
Per aconseguir la màxima seguretat en aquest espai
comú, l’educació per a la mobilitat és fonamental. Aquesta
educació ha assolit noms i formes diferents, segons la
selecció d’objectius, metodologies, àmbits d’intervenció,
recursos... L’educació per a la mobilitat segura és un
procés continuat. Inclou totes les edats, comença a la
família i conclou en la societat.
Els monitors de mobilitat segura, els policies locals Josep Miquel
i Àngel, han dut a terme activitats de mobilitat segura als centres
educatius: a l’Escola Bressol, al CEIP El Turó, al CEIP Font del
Roure, al CEIP Francesc Mata i Sanghés i a la SES Masquefa. Les
classes s’han impartit als alumnes d'educació infantil (P5), de cicle
inicial (2n), de cicle mitjà (4t), de cicle superior (6è) de primària,
i de 2n i 4t d’ESO. També s’han fet dues sortides amb bicicletes:

una amb els alumnes de cicle superior (6è) de l’escola El Turó, els
quals van fer un recorregut per la població i camins del municipi
fins a l’ermita de Sant Pere, i una altra amb els alumnes de cicle
mitjà i superior de l’escola Francesc Mata i Sanghés, els quals
van recórrer La Beguda Alta i diversos camins fins arribar a Sant
Esteve Sesrovires, on van visitar la fàbrica Chupa Chups. Aquesta
és una activitat que es duu a terme cada curs.

Carrer Major: solució
a un problema històric
L’Ajuntament ha solucionat un problema històric del
Carrer Major amb la construcció d’un pas per a vianants
en aquest tram del vial. Fins ara les persones que passaven
per aquest tram es veien obligades a caminar per la
carretera, amb el conseqüent perill que això comporta.
En aquesta zona hi passen molts infants que es dirigeixen
a l’escola Font del Roure. S’ha aprofitat la construcció del
pas per fer-hi un banc de pedra.

L'Ajuntament ofereix un
servei de confecció de
declaracions de la renda

El servei de buidat de fosses
sèptiques domèstiques
s'estén a Can Valls

L’Ajuntament de Masquefa posa a disposició dels vilatans i
vilatanes un servei de confecció de declaracions de renda
simplificades (corresponents a l'exercici de l'any 2007).
És un servei gratuït per a les persones que compleixin els
següents requisits:

L'Ajuntament ha ampliat a la urbanització de Can Valls la recollida
de les aigües residuals de les fosses sèptiques domèstiques, que ja
es duia a terme a El Maset. El servei es realitza en horari diürn de
dilluns a divendres dels dies feiners. Com a servei extraordinari
també es presta els dissabtes no festius, de 8 del matí a 2 del
migdia. El buidatge de les fosses sèptiques l'han d'encarregar els
mateixos usuaris de Can Valls i El Maset trucant a l'empresa
concessionària (al 93 771 62 63 o al 600 414 171). L'empresa
atén les peticions d'acord amb l'ordre que les rep i presta el
servei amb la màxima rapidesa possible. Per demanar el buidatge
de les fosses sèptiques domèstiques cal que aquestes estiguin
plenes en un 90%. El fet que el presti l'Ajuntament representa
per als vilatans una important reducció del preu del servei.

•
•

Ser jubilat i/o pensionista
Ser veí de Masquefa (estar empadronat)

Els jubilats i/o pensionistes que vulguin utilitzar aquest servei han
de dirigir-se a les oficines municipals de l’Ajuntament (situades
al carrer Major, número 93) per recollir la documentació, de
dilluns a divendres, de les 9 del matí a les 2 del migdia.
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Guia de serveis a les empreses
L’Ajuntament ha editat una guia de tots els serveis que ofereix
als empresaris i empresàries. La Guia de serveis a les empreses
es presenta als emprenedors i emprenedores mitjançant visites
personalitzades. Recull tots els serveis municipals adreçats a les
empreses, entre aquests noves iniciatives com ara el projecte
Empreses on-line o les Jornades Empresarials. El projecte
Empreses on line vol ajudar els empresaris a donar-se a conèixer
a Internet. L’Ajuntament els ofereix la possibilitat de disposar, a
un preu avantatjós, d’una pàgina web autogestionada al portal
www.amasquefa.com. Les Jornades Empresarials es faran a final
d’any i s’hi convidaran reconeguts experts.

Curs per al títol oficial de Word
Masquef@ula ofereix per primera vegada la possibilitat de fer
el curs i l’examen per obtenir la titulació oficial del programa
Microsoft Word. Fins ara els masquefins i masquefines havien de
desplaçar-se a Barcelona per poder passar l’examen que dóna
dret a aquesta titulació. Les persones interessades poden fer les
inscripcions a Masquef@ula fins al dia 13 de juny. El preu és de
115 euros i inclou el curs, el llibre oficial i el dret a l’examen.
Les classes es faran del 16 de juny a l’1 de juliol, de dilluns a
divendres, en dos grups: un en horari de matí (de 9.30h a 13h) i
un altre en horari de tarda (de 16.30h a 20h).

20 anys dels Gegants de Catalunya
La Colla de Geganters i Grallers de Masquefa va representar l’Anoia
en la gran festa dels 20 anys dels Gegants de Catalunya, anomenats
en Treball i na Cultura. La celebració es va fer a Miravet el 3 de maig
i va comptar amb la participació de més de vuitanta colles vingudes
d’arreu dels Països Catalans. Els gegants de Masquefa, l’Isidre i la
Magdalena, van ballar el ball propi que havien estrenat a l’octubre
amb motiu del seu vintè aniversari.
Es tracta d’un vals composat pel Mestre Mata i amb arranjaments de
M. Leònie Mirapeix. La Colla de Geganters i Grallers de Masquefa
també va participar a Miravet en dues cercaviles, una d'aquestes
nocturna. A més, els geganters masquefins Pere Aguado, Pedro
Miguel Rodilla i en Domingos van tenir el privilegi de portar En
Treball i Na Cultura, un dret reservat a les Ciutats Geganteres.

Festa del Roser a La Beguda
La Beguda va celebrar els dies 10 i 11 de maig la Festa del Roser.
Una de les activitats més participades va ser la representació de
l’obra de teatre El sopar dels idiotes. Nombrosos vilatans i vilatanes
van omplir de gom a gom l’Envelat per assistir a l’escenificació,
que va anar a càrrec del grup de teatre de La Beguda. Els actors
i actrius locals van entusiasmar el nombrós públic amb les seves
interpretacions. També va tenir una molt bona acollida el sopar
popular i el ball, amb l’actuació del Trio de Gala. A més, es va fer
l’ofici de missa a l’Església de la Immaculada Concepció, amb la
tradicional benedicció dels tortells.

NOTÍCIES

ACTUALITAT
El 7 de juny tindrà lloc la cinquena
Fira de la Infància i la Joventut.
Aquesta iniciativa permet als infants
i joves gaudir d’un dia d’activitats i
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tallers relacionats amb l’educació i
el lleure i donar-los a conèixer les
institucions i entitats que organitzen
aquestes activitats

LA FIRA DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT
reivindica els Drets de l’Infant
PROGRAMACIÓ
11h. Obertura de la Fira.
Passejada dels Gegants.
Organitza: Geganters i
Grallers de Masquefa. Lloc: Av.
Línia
11.30h. “Jocs dels nens
d’ahir per als avis de
demà”. Organitza: Calaix de
Cultura.
Lloc: Pati CEIP El Turó.
12h. Exhibició de Twirling
Baton. Organitza: Club de
Twirling de Can Parellada. Lloc:
Av. Línia-C/ Rogelio Rojo
13h. Ball de Bastons.
Organitza: Ball de Bastons de
Masquefa. Lloc:
Av. Línia-C/ Sta. Clara

Organitzada per les AMPA dels centres educatius,
conjuntament amb les regidories d’Educació i de
Joventut, la Fira de la Infància i la Joventut vol fer
aquest any un pas endavant i convertir-se també
en un espai de sensibilització.
Per això, tindrà com a fil conductor els Drets de
l’Infant. Els nens i nenes podran gaudir d’un joc que
els permetrà conèixer quins són els seus drets.
Per això hauran de participar en les activitats que
els proposin en els diversos estands i omplir, amb
cromos, l’àlbum que se’ls lliurarà a l’estand de
l’Ajuntament.
La fira obrirà portes de les 11 del matí a les 2 del
migdia i de 2/4 de 6 de la tarda a les 8 del vespre.
Hi haurà activitats a diversos espais.
La Fira de la Infància i la Joventut coincideix
amb el 30è aniversari del Club Patí Masquefa i
amb la celebració del Dia Internacional del Medi
Ambient, motius pels quals s’ha preparat activitats
especials.

14h. Tancament de la fira
per dinar
17.30h Obertura de la fira
17.30h Taller de joguines
reciclades.
A l’estand de l’Ajuntament

19h. Curset de Bike Trial.
A càrrec de Daniel Gómez.
Lloc: pati CEIP El Turó
19.15h. Partit de hoquei:
Selecció Catalana-CP
Masquefa. Celebració
del 30è aniversari del Club
Patí Masquefa. Organitza: CP
Masquefa. Lloc: pavelló
20h. Exhibició de Bike
Trial. A càrrec de Daniel
Gómez.
Lloc: pati CEIP El Turó
20h. Espectacle de
cloenda. Lloc: pati CEIP El
Turó
22h. Espectacle
pirotècnic. Col·labora:
Pirotècnia Rosado.
Lloc: pati CEIP El Turó
22.30h. Correfoc. Organitza:
Pixafocs i Cagaespurnes de
Masquefa. Lloc: Av. Línia-C/
Rogelio Rojo-C/Major-C/
Escoles-plaça de l’Estació

18h. Cercavila de
Gegants. Organitza: Gegants
de La Beguda. Lloc: C/Sta
Clara-Av. Línia-C/Rogelio
Rojo-Av. Maresme-C/Sta. Clara

23h. Concert Jove.
Amb La Banda Puig
Lloc: plaça de l’Estació

19h. Xocolatada.
Col·labora: Xurreria Esther i
Bar Ramon. Lloc: Pistes
Av. Maresme

Animació “La Gota”
Un actor disfressat de gota
d’aigua recorrerà la fira
conscienciant els visitants de la
importància de fer un consum
responsable de l’aigua.

Durant tot el dia
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STANDS I ACTIVITATS
1. STANDS AV. LÍNIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuntament de Masquefa. Taller de
jocs i materials del Jocs dels Drets
de l’Infant. Racó de lectura
AMPA CEIP Font del Roure. Circuit
de sensibilització
AMPA CEIP Francesc Mata i
Sanghés. Taller Drets de l’Infant
AMPA SES Masquefa
AMPA CEIP El Turó. Taller dels
desitjos
Anoia Viatges. Taller de plastilina
Associació Artística Missatgers.
Taller de pintura
Associació Cultural i Recreativa
Can Parellada. Taller de manualitats i
maquillatge
Associació de Comerços i Serveis
de Masquefa. Entrega d’obsequis del
Joc dels Drets de l’Infant
Centre d’Esplai Giravolt. Joc i
exposició sobre la diversitat
Club Excursionista Anoia
Club Twirling Can Parellada. Taller de
Twirling Baton
Colla de Geganters i Grallers de
Masquefa. Taller de gegants
Colla de Diables Pixafocs i
Cagaespurnes de Masquefa. Taller de
percussió
COMAM. Taller de decoració de
pedres
Dansa-Jazz L’Alzinar
EFB Masquefa i FC Masquefa. Taller
de xuts de penal
Grup Medi Ambient Anoia Sud.
Informació mediambiental i
projecció d’audiovisuals
Masquefa TV
Parròquia de Sant Pere. Jocs
d’ordinador
Pirotècnia Rosado
Planeta Màgic. Taller de maquillatge
Ràdio Masquefa. Taller de postals al
Sr. Alcalde
Unió Ciclista de Masquefa
2. RECINTE ROGELIO ROJO

•

Futbolí humà, llits elàstics,
taller de jardineria

8. PATI ESCOLA BRESSOL

3. SALA POLIVALENT
•
•
•

Planetari viatger. Fundació La Caixa
Inflable i exposició “Cuidat les
dents”
Exposició “La violència que
acceptem”. Fundació La Pau
4. SALA PETITA

•

Exposició “Animals d’aquí i d’arreu”.
COMAM

•

EBM La Baldufa. Pati obert i
activitats de 0 a 3 anys
9. PATI CEIP EL TURÓ

•
•
•
•
•
•

CE Gas a Fons. Pista d’Slot NINCO.
Lloc: menjador
Club Petanca Masquefa. Taller de
petanca
Club de Tir Esportiu Masquefa. Taller
de Tir Pneumàtic
Espai audiovisual. Curtmetratges i
vídeos d’activitats fetes pels infants i
joves a Masquefa
Ludoteca infantil de 2 a 5 anys
Monitors de mobilitat segura.
Circuit de mobilitat segura amb
bicicleta
10. PAVELLÓ POLIESPORTIU

•
•
•

Club Patí Masquefa Patinatge artístic.
Taller de fang
Club Patí Masquefa Hoquei. 12
Hores de Hoquei Patins
Creu Roja. Ludoètnia infantil
11. AV. MARESMEESPLANADA CRARC

•
•
5. MASQUEF@ULA
•
•

Concurs de Wii i jocs d’ordinador
•

ADF Masquefa. Taller de pràctiques
d’autoprotecció d’incendis
Bombers, Creu Roja, Mossos
d’Esquadra, Policia Local, Protecció
Civil.Vehicles d’emergència
Grup Civume. Exhibició i passejada
de vehicles d’una altra època
Monitors de mobilitat segura.
Circuit de quads

6. ZONA LLIURE
• Tallers per a joves de 12 a 18 anys
(Taller de xapes, taller de tatoos de
henna i taller de pins reciclats)
De 5 a 8 de la tarda
7. PISTA DE LA SES MASQUEFA

•

Masquefa Tennis Taula Club. Tennis
Taula al carrer.

12. CRARC
(Centre de Recuperació
d’Amfibis i Rèptils de Catalunya)
•

Visites d’11h a 13h i de 16h a 18h.
Recolliu les entrades a l’estand del
Club Patí Masquefa

NOTÍCIES
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L’ESPORT MASQUEFÍ ESTÀ D’ENHORABONA !
El Futbol Sala Espardenya,
campió de la Lliga Nacional

El Club Patí Masquefa puja
a la Primera Catalana

Disputarà una competició europea per primer L’equip signa una temporada brillant i recupera
cop en els seus disset anys d’història
la categoria catorze anys després
El Futbol Sala Espardenya ha aconseguit una fita històrica: s’ha
proclamat campió de la Lliga Nacional Catalana de Divisió
d’Honor, títol que li permetrà jugar, la temporada que ve, la lliga
europea per primera vegada en els seus disset anys d’existència.
L’Espardenya ha guanyat la lliga en la primera temporada que
ha jugat a la màxima categoria catalana, ja que l’ascens el va
aconseguir tot just la campanya passada.
Els masquefins han fet una temporada brillant, en què han
desplegat un joc extraordinari. El camí cap a la glòria no ha estat
fàcil. L’Espardenya va finalitzar en tercera posició la fase regular
de la Lliga i, en els play off pel títol, va eliminar fins a quatre
rivals de gran entitat. Així, als vuitens de final va deixar fora de
la competició el Guardiola de Berguedà, en els quarts de final
va eliminar el Vandellòs-Hospitalet, i en les semifinals va deixar
sense opcions al potent Futbol Sala La Garriga, que havia acabat
líder la fase regular de la Lliga. A la gran final, l’Espardenya va
superar el Ripoll, segon a la fase regular.

El Club Patí Masquefa ja és matemàticament nou equip de
Primera Catalana. Els masquefins van aconseguir l’ascens quan
faltaven encara dues jornades per a la finalització de la lliga.
D’aquesta manera, el Club Patí torna a la Primera Catalana
catorze anys després.
L’equip va certificar l’ascens a Primera Catalana en un èpic
partit disputat al pavelló de Masquefa davant del Martinenc
i que va acabar amb una explosió d’alegria a la pista i a la
graderia. L’afecció local va omplir el pavelló de gom a gom i va
conduir els masquefins fins al desitjat triomf.
Tal i com demostra el contundent resultat final (8 a 2) l’equip va
sortir a totes des del primer minut i va escombrar literalment
de la pista el Martinenc, que va marxar amb una bona golejada.
L’ascens a la Primera Catalana és el just premi a l’excel·lent
temporada que ha protagonitzat el Club Patí Masquefa, que
durant tots els partits de la competició lliguera s’ha mostrat
molt superior a la resta de rivals.

24 Hores de Futbol Sala de Masquefa

12 Hores d’Hoquei Patins

El dies 13 i 14 de juny es jugaran les 24 Hores de Futbol
Sala de Masquefa, amb la participació d’un total de 16
equips, deu dels quals del municipi. Durant 24 hores
ininterrompudes els afeccionats al futbol sala podran
gaudir d’aquest esport al pavelló de Masquefa. El torneig
l’organitza el Futbol Sala Espardenya amb la col·laboració
de l’Ajuntament.

El Club Patí Masquefa, amb la col·laboració de
l’Ajuntament, ha organitzat per al dia 7 de juny una nova
edició de les 12 Hores d’Hoquei. Aquest any el torneig
coincidirà amb la celebració del 30è aniversari del club.
Per això es comptarà amb la participació de la Selecció
Catalana d’Hoquei Patins, que el dia 7, a les 7 de la tarda,
s’enfrontarà a l’equip sènior del Club Patí Masquefa.
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Nova edició de la Nit de l’Esport
Masquefa celebrarà el divendres 27 de juny una nova
edició de la Nit de l’Esport. Organitzada per l’Ajuntament,
aquesta iniciativa vol ser un reconeixement a la tasca de les
nombroses entitats esportives del municipi. Així, durant la
Nit de l’Esport es lliuraran guardons a totes les entitats en
reconeixement a la feina feta durant aquesta temporada.
També es premiaran els esportistes masculins i femenins
més destacats de cada club.
Canvi d’escenari
Aquest any la festa de la Nit de l’Esport canvia d’escenari
i es farà al pati de l’escola El Turó. Com és habitual, abans
del lliurament dels premis es farà un sopar de cloenda de
la temporada 2007/2008, al qual s’han convidat totes les
entitats del món de l’esport. La Nit de l’Esport comptarà
amb la presència d’un destacat esportista d’elit.

L’Escola Municipal de Futbol Base, una gran família amb 180 integrants

L’excel·lent tasca de l’Escola Municipal de Futbol Base de Masquefa no ha passat desapercebuda al diari esportiu Mundo Deportivo,
que ha publicat un extens reportatge sobre l’entitat, amb fotografies dels seus equips. Fundada l’any 2005, l’Escola Municipal de
Futbol Base de Masquefa compta avui amb equips federats en dotze categories: promeses, prebenjamí B, prebenjamí A, benjamí
B, benjamí A, aleví, infantil, cadet, fèmines, juvenil, amateur i veterans. A l’escola comparteixen la passió pel futbol un total de 180
esportistes, amb edats compreses entre els 5 i els 40 anys. L’escola compta amb divuit entrenadors. El coordinador esportiu és José
María Llorente. Aquesta ha estat una temporada brillant, ja que l’equip benjamí A ha quedat campió de lliga i ha aconseguit l’ascens
a Primera Divisió, i l’equip de promeses de primer any també ha estat campió de la seva categoria.

La Flama del Canigó a Masquefa El 8 de juny, Cursa Popular
El Club Excursionista Anoia (CEA) pujarà al cim del Canigó per
recollir la Flama. Aquest foc representa el batec d’una cultura,
d’una llengua, d’un sentiment i d’una estima cap a la nostra terra.
El dia 22 de juny, a les 12 de la nit, la Flama tornarà a dalt del
cim del Canigó per renovar, així, el sentiment del poble català.
Persones procedents de més d’un centenar d’indrets dels Països
Catalans, entre elles els membres del Club Excursionista Anoia,
es reuniran al voltant del foc. L’endemà, el dilluns 23 de juny, el
CEA tornarà a portar la Flama del Canigó fins a Masquefa, on
s’encendran les tradicionals fogueres

Els masquefins i masquefines de totes les edats podran participar
el dia 8 de juny al matí d’una Cursa Popular que se celebrarà
coincidint amb la Festa de l’Esport.
Aquesta cursa familiar transcorrerà pels carrers del municipi i està
oberta a tothom que hi vulgui prendre part.Tots els participants
seran obsequiats amb una samarreta. Les inscripcions són
gratuïtes. La Cursa Popular l’organitza la regidoria d’Esports de
l’Ajuntament. Per a més informació podeu adreçar-vos a l’Àrea
de Serveis Personals (C/ Crehueta, 33) o bé trucar al telèfon 93
772 78 36.

Juny 08

l’agenda

dimecres

dissabte

28

28

dissabte

dilluns

Col·labora: Casal d’Avis

Música a càrrec de Juli
Arbós
A les 18h, a la Sala
Polivalent (Rogelio Rojo)

BALL PER A
LA GEN GRAN

Al poliesportiu

FESTIVAL
FINAL CURS
DANSA JAZZ

Al Recinte Rogelio Rojo
(Veure programa a part)

REVETLLA DE
SANT JOAN

23

A càrrec del Club
Excursionista Anoia

ARRIBADA
DE LA
FLAMA DEL
CANIGÓ

23
dilluns

Organitza: Cofradía del
de divendres Cristo Crucificado y Nuestra
a diumenge
Señora de los Dolores
Col·labora: Ajuntament

(Veure programa a part)

20 FESTA
21 ROCIERA
22

Curs: Ms. Word (amb
certificació de Microsoft)
Durada: 35 hores
Dates: del 16 de juny a
l’1 de juliol (23 i 24 de juny
no hi haurà classe)
Horari: de dilluns a
divendres de 16.30h a 20h
Coneixements previs
necessaris: Nivell
Windows usuari
Descripció: Curs
intensiu, amb examen de
certificació oficial

Curs: Ms. Word (amb
certificació de Microsoft)
Durada: 35 hores
Dates: del 16 de juny a
l’1 de juliol (23 i 24 de juny
no hi haurà classe)
Horari: de dilluns a
divendres de 9.30h a 13h
Coneixements previs
necessaris: Nivell
Windows usuari
Descripció: Curs
intensiu, amb examen de
certificació oficial
Adreçat a: majors de
18 anys
Preu: 115 € (inclou
llibre oficial, curs i dret
d’examen)

CENTRE
TECNOLÒGIC
Masquef@ula

cursos

Cada
dilluns

1a quinzena: del 30 juny
a l’11 de juliol
2a quinzena: del 14 al
29 de juliol (21 i 22 festius)
2ª quinzena: de l’1 al 14
d’agost
Horaris aproximats:
P4 i P5: de 15.30h a 16.20h
Guarderia i P3 : de 16:30 a
17:20 h
P4 i P5: de 17:30 a 18:20 h
A partir de 1er: de 18:30 a
19:20 h
Inscripcions a partir del 2 de
juny a l’Alzinar
Organitza: l’Alzinar

CURSETS
DE NATACIÓ

A càrrec de la Secció
Sardanista “El Progrés”
de Martorell
2 nivells: iniciació i
perfeccionament
Cada dilluns, de 21h a 22h,
a la Sala Polivalent
(Finalitza el dilluns 16
de juny)

SARDANES

Adreçat a: majors de
18 anys
Preu: 115 € (inclou
llibre oficial, curs i dret
d’examen)
Al juny no hi haurà tallers

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

Biblioteca Municipal,
17.30h
Rei Pipin
a càrrec de Jordina Biosca
A partir de 5 anys

CONTACONTES

Espectacle Entre pocs i
massa.

18

dijous

12

(veure pàgines 8 i 9)

FIRA DE LA
INFÀNCIA
I LA JOVENTUT

Organitza: Ajuntament
Col·laboren: Consell Assessor
per al Desenvolupament
Sostenible, Petromiralles i
L’Art de la Llum

Conferència El canvi climàtic
a les glaceres dels Pirineus
A càrrec de Jordi Camins
A les 19h, a la Sala Petita

Espectacle infantil i familiar
El professor ecològic
A les 18h, a la plaça de
l’Estació

DIA DEL
MEDI AMBIENT

SORTIDA AL
TEATRE CLUB
CAPITOL

dissabte

7

divendres

6

cultura
i festes
7

esports
CLUB PETANCA MASQUEFA
Dissabtes a les 17.30h
Campionat obert

FUTBOL
14 de juny
I TORNEIG INFANTIL
FUTBOL BASE DE MASQUEFA

EEM BÀSQUET MASQUEFA
1 de juny
FINAL SUB-21 NIVELL A-2
10h Semifinal
12h Semifinal
16h Final

CLUB EXCURSIONISTA ANOIA
Cicle “Caminant per
Montserrat”
Pujada a la Miranda dels Ecos
Diumenge 1 de juny
Edat: de 16 a 70 anys
Sortida a les 7h del
Club Excursionista Anoia
Cloenda del cicle
Dissabte 14 de juny
Elecció del guanyador del Concurs de

fotografia i lliurament de premis
Exposició de totes les fotografies
presentades
Sorteig d’articles de muntanya per als
participants a les cinc sortides del Cicle
Berenar per a tots els assistents
Hora: 18h
Lloc: Sala Petita Recinte Rogelio Rojo
Pujada al Canigó i
actes de la Flama
Diumenge 22 de juny i dilluns 23
Consultar programació a part
Per a més informació:
Club Excursionista Anoia
(els divendres de 19 a 21h)
93.772.67.20.
ceanoia@hotmail.com

CLUB CICLISTA MASQUEFA
01/juny – 7.30h – 90 Km
(Piera, Esparreguera, El Bruc,
Can Massana, Marganell, Monistrol
de Montserrat, Olesa de Montserrat,
Les Carpes, Martorell i Masquefa)
08/juny – 7.30h – 90 Km
(Sant Sadurní d’Anoia,Vilafranca del
Penedès, Sant Martí de Sarroca, La
Llacuna, Mediona, Capellades,Vallbona,
Piera i Masquefa)
15/juny – 7.30h – 85 Km
(Martorell, Coll de Creu dels Batlles
(380 mts), Terrassa, La Bauma, Monistrol,
Olesa, Esparreguera, Piera i Masquefa)

22/juny – 7.30h – 100 Km
(Piera,Vallbona, Igualada, Santa Coloma
de Queralt, Igualada,Vallbona,
Piera i Masquefa)

29/juny – 7.30h – 75 Km
(Sant Sadurní d’Anoia, Torrelavit, El Pla,
Guardiola, La Rovira Roja, Sant Martí
Sarroca, Hostalets, La Bleda,Vilafranca
del Penedès, Sant Sadurní i Masquefa)

CLUB DE TIR ESPORTIU

01/juny – 9.30h
Pistola Foc Central

15/juny – 9.30h
Campionat de Catalunya
1a fase
Pistola Standard
Inscripció prèvia

22/juny – 9.30h
Carrabina Matx

29/juny – 9.30h
Bench Rest
CLUB PATÍ MASQUEFA

12 HORES DE HOQUEI

Celebració del 30è
aniversari del
Club Patí Masquefa
7 de juny al poliesportiu

Amb el partit Selecció CatalanaCP Masquefa (19h)

Organitza: Club Patí Masquefa
Col·labora: Ajuntament de Masquefa

CURSA POPULAR

Amb motiu de
la Festa de l’Esport
8 de juny, al matí.
Cursa familiar pels
carrers de Masquefa oberta a tothom
Inscripcions gratuïtes
Tots els participants seran obsequiats
amb una samarreta

Organitza: Ajuntament
Per a més informació:Torre dels Lleons
(Esports)

24 HORES DE FUTBOL SALA

13i 14 de juny
Al poliesportiu

Organitza: Futbol Sala Espardenya
Col·labora: Ajuntament de Masquefa

NIT DE L’ESPORT

Reconeixement
als esportistes més
destacats de la temporada
Lloc: pati del CEIP El Turó
Organitza: Ajuntament

MASQUEFA
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

La indústria de guerra
catalana a Masquefa
L’any 1937 la fàbrica Rogelio Rojo de Masquefa produí projectils
de bala destinats a defensar la República. Aquell mateix any
s’amplià la fàbrica amb un cos d’edifici nou, just on properament
se situarà la nova Biblioteca Municipal. Un any abans, l’arribada
del conflicte havia propiciat el desenvolupament d’una important
indústria bèl·lica dirigida pel Comitè d’Indústries de Guerra,
creat el 8 d’agost de 1936. L’entramat el formava una xarxa
d’unes 500 fàbriques de material que donaven feina a 51.000
obrers de manera directa i a 30.000 de manera indirecta. La
producció arribà a cinc tones diàries de material logístic,
destinades principalment al front d’Aragó. A Masquefa la gestió
de la fàbrica va ser assumida per un Comitè Obrer de Control,
fet que no va significar una col·lectivització de l’empresa en
sentit estricte. L’activitat a la fàbrica només s’aturà uns dies
arran del bombardeig que va engegar una esquadra d’aviació
italiana el 22 de gener de 1939, que profetitzava la imminent
entrada de les tropes franquistes.
Dani Garcia
Historiador i coordinador de l’activitat Cafès amb Història.

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

Como ustedes saben llevamos varias semanas solicitando firmas para poder
tener una ambulancia fija en la población. Las contínuas esperas, en algún
caso superiores a una hora, habían creado un ambiente rebelde.
El lunes dia 12 de este mes entregaremos a la Sra M. Àngels Font, concejal
de Comunicación y de Salut, un dossier con las cerca de 2.300 firmas.
Desearíamos que en el próximo número se publicara el agradecimiento a la
población por la buena acogida. Gracias por su amable colaboración

Benvolgut Sr Muñoz,
Ja he rebut les signatures demanant el servei d’ambulància i properament
les entregaré al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Vull agrair la col·laboració de tots els vilatans i vilatanes, i també
informar-vos que ens podeu adreçar qualsevol queixa o suggeriment
a l’atenció de la regidoria de Salut, mitjançant una instància o bé
personalment, a la Torre dels Lleons, on us atendrà la coordinadora de
Salut tot els dimecres i dijous de 9 del matí a la 1 del migdia. Rebeu
una cordial salutació.

Josep Muñoz Pérez-Chirinos

Àngels Font, Regidora de Salut

Fa uns quants dies que a la nostra vila hem vist uns cartells que ens informen de
la recollida selectiva de la matèria orgànica. Això acaba de completar el tema de
contenidors de diferents colors que tenim al poble.Tot això està molt bé, crec que
la campanya de sessions informatives ha estat bé, però tinc un suggeriment a fer
a l’Ajuntament: si tots reciclem i fem un esforç per separar les restes i després
arribem al contenidor i està ple, què fem? Hauríeu de tenir en compte que el
contenidor groc, el dels envasos, és el que s’omple més ràpidament i és molt fàcil,
si te’l trobes ple, deixar la bossa al contenidor verd, que en teoria no li toca. Però
pregunto: la deixes al terra perquè s’escampi? Així que, senyors de l’Ajuntament,
tot això està molt bé, i l’esforç valdrà la pena si teniu en compte que potser els
contenidors de colors no haurien d’estar tants dies plens. Ara que heu engegat
això valdria la pena arribar al 20% que proposa la campanya i entre tots fer una
Masquefa més neta i sostenible. Gràcies.
Esther Novalbos

Benvolguda Sra Novalbos
En primer lloc volem agrair-li la seva participació. I en segon lloc volem
informar-li que l’Ajuntament és conscient de la situació deficitària del
servei de recollida selectiva i per això s’està treballant per tal de millorar-lo.
Actualment està en fase d’estudi tot el sistema de recollida d’escombraries
municipals, inclosa la renovació del parc de contenidors, les ubicacions dels
contenidors, la freqüència de recollida, etc.
S’espera que al llarg d’aquest mateix any es convoqui el concurs públic per
a la gestió d’aquest servei.
Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
Atentament,
Carles Mernisi, Regidor de Medi Ambient
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INTEGRANTS: 25
Adreça: Fàbrica del Cartró.
Per a comunicacions: C/ Concepció, 68.
Tel: 626 25 25 27

Gegants de Masquefa: una parella
d’altura enamorada de les tradicions

L’any 1987, com a resultat de la tasca d’un grup de vilatans -entre ells M. Leònie Mirapeix, Joan Mas, Carme
Estruch i Pere Esteve- i amb la col·laboració de l’Ajuntament, apareix a Masquefa una parella de gegants:
la geganta Magdalena i el gegant Isidre. Amb aquesta parella d’altura, la vila se suma a tots els pobles dels
Països Catalans compromesos a recuperar la cultura i les tradicions pròpies.
Els primers masquefins que van fer ballar l’Isidre i la Magdalena van escollir com a cap de colla Josep Maria
Rovira. Ell va coordinar el grup durant els primers deu anys, amb una excel·lent tasca d’engrescament, i va
garantir la continuïtat del projecte. En els últims vuit anys la Cap de Colla escollida és l’Elena Fàbregas, qui
continua responsabilitzant-se d’aquesta tasca. Al llarg dels vint anys d’existència, els gegants de Masquefa
mai no han estat parats, gràcies a totes les persones que han estat vinculades a la Colla.
Avui la Colla de Geganters i Grallers la formen 25 persones, voluntaris i voluntàries de totes les edats.
L’Isidre i la Magdalena tenen de company el gegantó Willy i dos capgrossos. A Masquefa els veiem passejar i
ballar per les nostres celebracions (festes majors, Corpus, la Fira de l’Infant, la Festa del Raïm...). Però, a més,
l’Isidre i la Magdalena són molt viatgers i han passejat en moltes poblacions d’arreu dels Països Catalans.
Durant tot l’any fan nombroses sortides per garantir que mai no faltin gegants a Masquefa. Penseu que les
colles que veieu a les festes de Masquefa són de poblacions on han anat els geganters masquefins. A cada
poble que va la Colla porta, de la mà dels gegants, el nom i l’empremta de Masquefa. A més de les sortides,
els geganters també fan d’altres activitats per mantenir viu l’esperit geganter a Masquefa. Aquest any els gegants han visitat les escoles de la vila. Fruit d’una d’aquestes accions, ara fa 6 anys els nens i nenes del CEIP
El Turó (aleshores l’únic centre educatiu de Masquefa) van fer la Llegenda dels Gegants de Masquefa.
La Colla de Geganters i Grallers obre les portes a tothom qui vulgui participar. Els valors fonamentals
del grup són el respecte, la tolerància i vetllar pel patrimoni cultural del poble. L’Isidre i la Magdalena van
celebrar a l’octubre el vintè aniversari, en una gran festa que va comptar amb el suport de la gran majoria
d’entitats, associacions i vilatans i vilatanes. L’èxit de la celebració ha fet decidir la Colla a plantejar-se ser
Ciutat Gegantera en el termini dels quatre anys vinents.
I com diuen els geganters de mena: fal·lera gegantera!

Si voleu conèixer la Colla, acompanyar-los en les sortides,
fer ballar els gegants, portar un capgròs o tocar la gralla
o el tabal, truqueu al 626 25 25 27

