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EL CASAL DE LA GENT GRAN DE MASQUEFA,
activitats tots els dies de la setmana
Situat a la plaça de l’Estació, el Casal de la
Gent Gran obre les portes cada dia de la
setmana, de dilluns a diumenge, de les 10
del matí a la 1 del migdia i de les 4 a les
8 del vespre. Durant el matí s’hi pot llegir
la premsa diària i participar en animades
tertúlies sobre l’actualitat. A la tarda s’hi
duen a terme jocs de taula i diverses
activitats, com ara costura, ganxet, punt
de mitja o puntes de coixí. Els diumenges i
festius a la tarda s’hi fan sessions de bingo,
els dimecres hi ha servei de podologia, i els
dimarts i dijous el Casal participa en classes
de gimdolça a la Sala Polivalent. A més, durant tot l’any la gent gran pot participar en
excursions i berenars. Al Casal també s’hi fan exposicions de treballs manuals durant la
festa major, i s’hi celebren les festes assenyalades (la Castanyada, el Nadal ...). Menció a
part mereix la Setmana de la Gent Gran, al setembre. Per fer-se soci del Casal de la Gent
Gran cal estar empadronat a Masquefa i tenir com a mínim 60 anys. Cal dur una foto mida
carnet i una fotocòpia del DNI. La quota anual es de 6 euros, que es paguen durant els dos
primers dos mesos de l’any en curs.

Aquest estiu,
seguretat al
volant
Abans de sortir de vacances
és recomanable fer una revisió
mecànica del vehicle.
Eviteu qualsevol distracció al
•
volant
Adapteu la velocitat a les
•
circumstàncies de la via
Respecteu la distància de seguretat
•
entre vehicles
Utilitzeu els sistemes de seguretat
•
passiva (cinturó, casc i sistemes de
retenció infantil)
En cas d’avaria retireu el vehicle
•
de la carretera sempre que sigui
possible i useu els triangles de
presenyalització de perill almenys
a una distància de 50 metres per
davant i per darrere del vehicle.
No conduïu sota els efectes de
•
l’alcohol o les drogues

•

Seguretat amb GPS:
Programeu la ruta abans d’iniciar el
•
desplaçament
Activeu l’opció de ruta per veu en
•
els navegadors
Eviteu mirar la pantalla del
•
navegador mentre conduiu

Participa en
els assumptes
municipals

Des del Consistori volem
desenvolupar
el
Pla
de
Participació Ciutadana i difondre
el Reglament de Participació.
Per això en cada número de
la revista Masquefa Batega us
donarem a conèixer un dels
articles del reglament.
Article 3. I. Totes les persones
tenen dret a fer peticions o
sol·licituds al govern municipal en
matèries de la seva competència
o demanar aclariments sobre les
actuacions municipals, sense més
limitacions que les establertes
per les lleis. Aquest dret
s’exerceix utilitzant qualsevol
mitjà vàlid en dret que permeti
deixar constància fefaent de
la identitat del peticionari i
l’objecte de la petició.
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telèfons d’interès
AJUNTAMENT
93 772 50 30
Àrea Serveis Personals
93 772 78 36
Atenció al consumidor
93 772 78 36
Rojo Punt Jove
93 772 85 21
Biblioteca
93 772 78 73
Masquef@ula
93 772 58 23
Policia Local
93 772 69 36
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
CEIP EL TURÓ
93 772 51 75
CEIP FONT DEL ROURE 93 772 74 32
CEIP FRANCESC MATA I
93 772 82 85
SANGHÉS
CONSELL COMARCAL
93 805 15 85
CORREUS
93 775 92 67
CRARC
93 772 63 96
ESCOLA BRESSOL
93 772 50 11
MUNICIPAL
ESPAI DE JOC INFANTIL 627 945 530
FARMÀCIA
93 772 53 01
FECSA (avaries)
900 74 74 74
FECSA (atenció al client)
900 73 73 73
FERROCARRILS
93 205 15 15
CATALANS
GUARDIA CIVIL
93 779 00 69
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 50 69
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
600 542 614
TAXI ADAPTAT
648 65 90 09
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NOTÍCIES

Solució al conflicte del transport escolar no obligatori
La Generalitat s’ha compromès a incrementar el curs vinent la
partida que destina al transport escolar no obligatori, és a dir, al
transport d’aquells alumnes que estudien en centres del mateix
municipi però viuen en urbanitzacions i nuclis allunyats. En el
cas de Masquefa, aquest acord implica que l’Ajuntament passarà
d’haver de pagar els 140.000 euros d’aquest any a pagar només
30.000 euros el curs vinent. El compromís de la Generalitat
arriba després que l’alcalde de Masquefa i president del Consell
Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete, es reunís amb la directora
del Serveis Docents de la Generalitat, Isabel Darder.

La pressió de l’ajuntament dóna
fruits i el Govern de la Generalitat
incrementa notablement la partida
destinada a aquest servei

Fi a una llarga polèmica

La polèmica pel finançament del transport escolar no obligatori
ve de lluny. Ja fa cinc anys que el departament d’Educació va
congelar els diners destinats a aquest servei, sense ni tan sols
augmentar l’IPC. En canvi, el nombre d’estudiants usuaris ha
crescut notablement durant aquest temps.
L’insuficient finançament per part de la Generalitat, que és
l’organisme que té la competència del servei, ha provocat
que ajuntaments de l’Anoia –entre aquests el de Masquefa- i
el Consell Comarcal hagin d’assumir elevades quantitats per
garantir el transport escolar no obligatori i evitar, així, que el cost
acabi repercutint en les famílies. A l’Anoia hi ha cinc ajuntaments
afectats per aquesta problemàtica: Masquefa, Piera, la Torre de
Claramunt, Òdena i Cabrera d’Igualada. El curs 2007/08, davant
la negativa de la Generalitat a augmentar la dotació econòmica,
aquests cinc ajuntaments han hagut de pagar més de 230.000
euros, 140.000 dels quals Masquefa.
L’alcalde de Masquefa es mostra satisfet pel canvi d’actitud del
Govern català i pels 110.000 euros de més que l’Ajuntament
rebrà aquest curs vinent per al transport escolar no obligatori.
Així, Masquefa haurà de pagar només 30.000 euros per mantenir
el servei amb les mateixes condicions. Xavier Boquete entén
que amb aquest acord se soluciona una “situació injusta”.
Recorda que, en molts casos, els alumnes que usen el transport
escolar no obligatori ni tan sols poden fer el trajecte a peu
perquè haurien de passar per la carretera o per terrenys sense
urbanitzar i sense il·luminació, amb el perill que això comporta.

Masquefa passarà de pagar 140.000
euros aquest curs a només 30.000 el
vinent per mantenir el servei en les
mateixes condicions

La Beguda estrenarà llar d’infants aquest curs
El centre permetrà que cap infant de Masquefa es quedi sense plaça i que
els nens i nenes de La Beguda puguin escolaritzar-se al poble
Des del mes de juliol l’Ajuntament de Masquefa està duent
a terme les obres de reforma integral de l’antiga escola
CEIP Francesc Mata i Sanghés de La Beguda per fer-hi una
llar d’infants. Amb la construcció d’aquesta llar, que obrirà
portes aquest curs escolar vinent, s’aconseguirà que cap
infant de Masquefa que hagi fet la preinscripció es quedi
sense plaça, a la vegada que permetrà que els nens i nenes
de La Beguda puguin ser escolaritzats al seu poble. Fins ara
La Beguda no disposava de llar d’infants i els pares i mares
havien de dur els seus fills a centres de municipis veïns, com
Masquefa, Sant Esteve Sesrovires o Sant Llorenç d’Hortons.

Amb capacitat per a 30 places escolars, la llar d’infants de La
Beguda disposarà de dues aules amb els seus corresponents
dormitoris i amb una zona d’aigua compartida. També s’hi
habilitarà un despatx, serveis adaptats i una cuina office.
Amb un pressupost d’uns 165.000 euros, finançats per
l’Ajuntament de Masquefa, l’actuació que s’hi està duent a
terme consisteix a fer de nou l’interior de la nova escola.
També es treballa en l’estructura exterior de l’edifici per
millorar-ne l’accessibilitat. El Consistori ha demanat una
subvenció de 150.000 euros a la Generalitat (a raó de 5.000
euros per nova plaça creada).
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MASQUEFA FA FESTA GROSSA
Masquefa es va abocar a la festa major. La celebració, en honor de la patrona de la vila, Santa
Magdalena, va treure al carrer nombrosos masquefins i masquefines, els quals van gaudir d’una
variada agenda d’activitats, organitzada per l’Alzinar amb el patrocini de l’Ajuntament
Els carrers del nucli antic es van vestir
de gala per rebre la festa. Els veïns van
guarnir els balcons amb els vistosos
domassos que els va lliurar l’Ajuntament
per donar un caire encara més festiu i
popular a la celebració. D’altres carrers
s’hi van sumar fent onejar la senyera.
Després d’aquesta primera experiència,
el Consistori regalarà l’any que ve
domassos a tots els vilatans. També
convocarà un concurs perquè tothom
qui vulgui dissenyar el domàs presenti
la seva proposta.

La sirena de la Rogelio Rojo

Els domassos no van ser l’única
novetat d’aquest any. Els masquefins i
masquefines també van poder sentir
com una sorollosa sirena anunciava
l’inici dels actes. Es tracta de l’antiga
sirena de la Rogelio Rojo, que fins
als anys 90, quan aquesta fàbrica
de metal·lúrgia va cessar l’activitat,
anunciava l’hora d’entrada i sortida
dels treballadors, amb un preavís
també deu minuts abans de començar.
Durant molts anys, aquest sirena, en el
record de generacions i generacions
de masquefins i masquefines, va ser el

rellotge del poble. La brigada municipal
va trobar-la durant unes obres al recinte
i, després de restaurar-la, la va tornar a
instal·lar a la fàbrica.

Actes per a tots els gustos

A més d’aquestes novetats, l’elevada
participació va ser la nota més
destacada. Petits, joves i grans van
gaudir d’activitats per a totes les edats.
Destaca el teatre de diumenge, amb
el dolent Monràs de Ventdelplà (Pep
Cruz), interpretant el paper d’un actor
de televisió en l’obra Còmica Vida, o la
celebració del trentè aniversari de La
Coral l’Alzinar, que va oferir un recital
després que el seu director, el mestre
Mata, llegís el pregó de la festa. La coral
va cantar també dilluns a l’ofici de
missa, acompanyada de la incombustible
Orquestra Montgrins, que un any més
va ser a la festa. Actes tradicionals
com la cercavila (amb colles bastoneres
i geganteres vingudes d’arreu per
acompanyar els grups amfitrions) o
l’espectacular correfoc (que durant més
de dues hores va fer esclatar la vila) van
conviure amb altres novetats, com ara
l’actuació dels Falcons de Piera.

MASQUEFA

batega

5

ACTUALITAT

La Policia
estrena uniforme

Els esports, fidels a la cita
Els esports també van ser protagonistes, amb futbol sala, tennis taula i tir.
El Futbol Sala Espardenya va veure com se li escapava el trofeu als penals
davant l’Olenet 2005. En el campionat també es va estrenar l’equip juvenil
de l’Espardenya, que aquesta temporada debutarà a la Tercera Divisió. Va
caure per 0 a 5 davant el Can Quiseró. D’altra banda, 24 jugadors van
participar en l’Open de Tennis Taula, en què es va imposar José María
Clemente, de l’entitat organitzadora, el Masquefa Tennis Taula Club. En la
tirada de tir, organitzada per la Societat de Caçadors, amb el suport de
l’Ajuntament, diverses entitats i el Club de Tir Esportiu, van participar-hi
12 tiradors. El guanyador va ser Fèlix Merchan, amb 23 plats trencats.

Coincidint amb la festa major, la Policia
Local va estrenar el nou uniforme
d’estiu, en el qual predomina el color
groc i els distintius reflectants. La nova
imatge té la finalitat que qualsevol
vianant pugui visualizar, a simple vista,
la presència dels agents. A partir del
setembre el nou uniforme el vestiran
els policies que, a més de la seguretat
ciutadana, s’encarreguen de tasques
de policia de proximitat. Es tracta dels
agents que van a peu pel municipi, a
prop del vilatà, pendents dels petits
problemes quotidians per resoldre’ls.
Aquests agents estan en contacte
directe amb els vilatans i el comerç. La
resta de la plantilla portarà l’uniforme
convencional de color blau cel.

MASQUEFA

NOTÍCIES
Can Quiseró viu tres caps
de setmana de festa

batega

Festes majors al Maset,
Can Parellada i La Beguda
FESTA MAJOR DEL MASET
Divendres, 15 d’agost
9h: despertada pel Maset
11h: jocs de taula
12h: concurs de dibuix
17h: petanca
18h: llits elàstics
22h: desfilada de mascotes
23h: música en viu
Dissabte, 16 d’agost
10h: futbol mixte
10h: exposició de labors
11h: pallassos i escuma
13.30h: campionat d’escacs
18h: cursa popular
23.30h: música en viu
Diumenge, 17 d’agost
11h: jocs infantils, xocolatada i campionat de futbolí
19h: cucanya i sangria
22h: sopar de germanor i cremat
23h: música en viu
24h: traca final
FESTA MAJOR DE CAN PARELLADA
Diumenge, 17 d’agost
10h: cursa popular
Dijous, 21 d’agost
18.45h: traca inaugural
19h: passejada amb la banda i trompetes de Can Parellada
22h: gran sopar, amenitzat pel grup Bora Bora
Campionat de futbol
Divendres, 22 d’agost
21h: actuacions d’aficionats
23h: ball amb macrodiscoteca
Dissabte, 23 d’agost
19h: exhibició taula de gimnàstica
23h: ball amb el grup Fènix

Can Quiseró va allargar durant tres caps de setmana de juliol
la festa major, que aquest any va tenir tres novetats destacades.
D’una banda, l’exposició de fotografies antigues i dels treballs
fets durant tot l’any en el taller de manualitats, la qual va ser
molt visitada. D’altra banda, un tobogan inflable que va fer les
delícies dels més petits. I, finalment, la disputa del primer Trofeu
d’Urbanitzacions de Futbol Sala, impulsat per l’Associació
de Propietaris de Can Quiseró i l’Ajuntament. El torneig va
comptar amb equips de Can Valls (que va quedar campió), El
Maset (segon classificat) i Can Quiseró (tercer).
A més d’aquestes novetats, la festa va destacar per l’elevada
participació. Així ho demostra, per exemple, les més de 500
persones que van assistir al sopar popular i el ball amb l’orquestra
Persuasión. Organitzada per l’Associació de Propietaris de
Can Quiseró, amb el suport de l’Ajuntament, la celebració va
preveure activitats per a totes les edats i especialment per als
nens. L’associació agraeix l’aportació econòmica anual que fan els
associats, la qual permet, entre d’altres, la celebració d’aquests
esdeveniments populars.

Diumenge, 24 d’agost
18h: dia especial per als nens
(jocs, xocolatada, pallassos)
21.30h: sopar de germanor
22.30h: nit de música
FESTA MAJOR DE LA BEGUDA
Dijous, 4 de setembre
21h: sopar de tast
Divendres, 5 de setembre
22h: sopar popular
espectacle de varietats, karaoke
Dissabte, 6 de setembre
11h: inflables i activitats per a petits
18h: cercavila
23h: concert
ball de festa major
Diumenge, 7 de setembre
12h: sardanes
19h: ball de vetlla
22h: castell de focs
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Novena Setmana de la Gent Gran Tot a punt per a la Festa del Raïm
El dissabte i el diumenge 6 i 7 de setembre tindrà lloc a Masquefa
la tradicional Festa del Raïm, organitzada per l’Ajuntament i
l’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural.
Dissabte, 6 de setembre
Esmorzar i visita a les Caves Cordorniu. Al matí. Preu: 8 euros
IV Trobada d’intercanvi de plaques de cava
Presentació de la placa de la coral, feta pel seu trentè aniversari
Plaça de l’Estació, de 16h a 20h
Passejada amb carros, cavalls i carruatges d’època
Amenitzada pel grup de jazz tradicional New Orleans Stompers
18h: sortida del Recinte Rogelio Rojo fins a la plaça de l’Estació

L’Ajuntament ha organitzat una nova edició, la novena, de
la Setmana de la Gent Gran, que se celebrarà del 8 al 14 de
setembre. Els avis i àvies podran gaudir d’activitats com xerrades,
cinema, sardanes, espectacles musicals o teatre, sense oblidar la
tradicional arrossada popular. Els tiquets per a la paella s’han de
recollir a l’ajuntament a primers de setembre. Tots els actes de
la Setmana de la Gent Gran són gratuïts.
Dilluns, 8 setembre
Xerrada. “Consells de seguretat. Com evitar els robatoris i estafes més
comuns”
A càrrec dels Mossos d’Esquadra de l’Anoia
Sala Petita, 18.30h

Trepitjada popular
Amenitzat per New Orleans Stompers. Plaça de l’Estació, 19.30h
Concurs amateur de cata i tasta vins
Sala d’Actes de l’Alzinar, 20h
Sopar de carmanyola
Plaça de l’Estació, 21h
Cinema a la fresca
Plaça de l’Estació

Dimarts, 9 de setembre
Ball amb coca i cava. Amb el Duo Dia i Nit. Plaça de l’Estació, 19h
Dimecres, 10 de setembre
Cinema. “Desayuno con diamantes”. Sala Polivalent, 19h
Dijous, 11 de setembre
Exhibició i ballada de sardanes. Amb la Cobla Mediterrània
Plaça de l’Estació, 19h
Divendres, 12 de setembre
Espectacle “Méjico Mágico”
Recorregut per la música i folklore de Mèxic. Sala Polivalent, 20h
Dissabte, 13 de setembre
Teatre. “Diner negre” (obra còmica)
A càrrec del Grup de Teatre Amateur de Can Aguilera
Sala Polivalent, 19h
Diumenge, 14 de setembre
Paellada popular
Recinte Rogelio Rojo, 13h
Després del dinar:
Ball amb el conjunt L’Havana
Entrega dels premis del campionat de jocs de taula
Homenatge als avis i àvies i al matrimoni més gran de Masquefa

Diumenge, 7 de setembre
Espectacle infantil
Plaça de l’Estació, 18h
Havaneres i rom
Plaça de l’Estació, 19.30h

Per la Diada, exhibició i
ballada de sardanes

El 20 de setembre,
vuitena Trobada de puntaires

L’11 de setembre, amb motiu de la Diada Nacional de
Catalunya, es farà una exhibició sardanista i una ballada
de sardanes amb la Cobla Mediterrània, a la plaça de
l’Estació. L’exhibició començarà a les 7 de la tarda i la
ballada a 2/4 de 8.

La plaça de l’Estació de Masquefa acollirà el dissabte 20 de
setembre la vuitena edició de la Trobada de Puntaires. La trobada
s’iniciarà a les 5 de la tarda i comptarà amb la participació de
puntaires d’arreu de Catalunya. L’acte l’organitzen el Grup de
Puntaries i l’Ajuntament.
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L’ESPORT
MASQUEFÍ

Club Excursionista Anoia

Club Hoquei Stick Masquefa

Paraolímpics

Club Patí Masquefa – Secció Patinatge

Club Petanca Masquefa

Club Twirling Can Parellada

E.E.M. Masquefa

F.S. Espardenya Masquefa

E.F.B. Masquefa

Benjamins E.F.B. Masquefa

Promesas E.F.B. Masquefa

C.E. Gas a Fons

VIU LA SEVA
NIT DE GALA

Més de 600 persones van assistir,
el 27 de juny, a una nova edició de
la Nit de l’Esport. Organitzada per
l’Ajuntament, la Nit de l’Esport és
un reconeixement a la tasca que
els nombrosos clubs i esportistes
masculins i femenins han dut a
terme durant la temporada.

L’alcalde, Xavier Boquete, el regidor d’Esports, Enrique
Gómez, i el delegat d’Esports, Álvaro Pérez, van ser els
encarregats de lliurar els reconeixements a les entitats i
esportistes. També els van agrair la seva dedicació al món
de l’esport masquefí i la projecció del municipi que els clubs
duen a terme mitjançant la seva activitats. En total es van
guardonar 25 clubs, 9 equips i 37 esportistes.
Els nombrosos assistents també van gaudir d’un sopar
popular al pati de l’escola El Turó i, després del lliurament
dels premis, d’una actuació musical que els va permetre
ballar fins a la matinada.
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Societat de Caçadors L’Esquirol

Unió Ciclista de Masquefa

L’Alzinar – Aeròbic

L’Alzinar – Taekwondo

L’Alzinar - Dansa Jazz

Associació de Motoristes S4103

Masquefa Tennis Taula Club

Club de Tir Martorell

Gymdolça

AEE SES Masquefa

Bike Trial

Lliga d’Hivern 3r Classificat Synaudy

Lliga d’Hivern 2n Classificat Sesrovires

Lliga d’Hivern 1r Classificat Ca l’Horacio

Club Patí Masquefa

Club Patí Masquefa

Futbol Club Masquefa

Bonavista Gym

Oscar Garcia

Josep Rosell

David Cabeza

Alejo

600 persones van assistir a la festa

Actuació musical a la Nit de l’Esport

NOTÍCIES
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Nova subvenció de 305.000 euros per al centre tecnològic
Gràcies a les gestions de l’equip de
govern de Masquefa, el ministeri
d’Administracions
Públiques
subvencionarà amb 305.000 euros
el nou centre tecnològic que s’està
habilitant a la Rogelio Rojo. La subvenció
s’emmarca en un projecte per afavorir
la participació ciutadana mitjançant
aquest nou equipament comunitari.
Aquests 305.000 euros se sumen a
d’altres importants subvencions que ha
rebut l’Ajuntament per a aquest nou
equipament. Es compta amb una ajuda
de 500.000 euros dels Pressupostos
General de l’Estat, i amb unes altres
dues subvencions europees que sumen
quasi 600.000 euros.
El nou centre tecnològic permetrà

ampliar les instal·lacions i el servei que
ja ofereix Masquefa@ula. A la vegada,
amb aquest nou equipament també es
rehabilita part d’aquesta emblemàtica
fàbrica, declarada Bé Cultural d’Interès
Local. El projecte té un pressupost
d’1.400.000 euros.
L’objectiu és lluitar contra l’anomenada
fractura digital i garantir que les
Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (TIC) siguin un dret per a
tothom sense cap mena de discriminació.
Masquef@ula, amb quasi 1.200 usuaris,
organitza diversos programes i cursos
d’accés i aprenentatge de les TIC. A més
de la formació, el nou centre tecnològic
acollirà també un viver d’empreses i un
hotel d’entitats.

Multitudinària inauguració de la nova caserna de la policia

L’Ajuntament va inaugurar el 4 de juliol les noves dependències
de la Policia Local, que s’han reformat íntegrament i s’han
ampliat amb una segona planta de nova construcció. Situada
al carrer de Sant Antoni, la nova seu ocupa més de 70 metres
quadrats, el doble de la superfície de la qual disposava.
L’acte inaugural va comptar amb la presència de l’alcalde i
els regidors del Consistori, la plantilla de la Policia Local
i nombrosos representants dels cossos de seguretat

de Catalunya i de les policies locals de l’Anoia i el Baix
Llobregat, a més dels Bombers, l’ADF o Protecció Civil. Les
noves instal·lacions, així com els nous equipaments amb què
s’han dotat, permetran tenir una policia més eficaç i millorar
el servei que s’ofereix als vilatans i vilatanes. Amb aquesta
actuació es milloren les condicions de treball dels agents
i l’atenció als ciutadans, ja que s’amplia l’espai destinat a
aquesta funció.

310.000 euros per a tres projectes mediambientals
L’Agència de Residus de Catalunya subvencionarà aquest
2008 amb 310.000 euros tres actuacions mediambientals
a Masquefa. D’una banda, ha atorgat a l’Ajuntament una
ajuda de 61.111,11 euros per a la millora de la deixalleria
municipal i l’adquisició d’una deixalleria mòbil que
s’anirà instal·lant en diversos punts del nucli urbà i les
urbanitzacions. D’altra banda, subvencionarà amb 82.300
euros la implantació dels servei de recollida de la fracció

orgànica a les urbanitzacions. Es tracta de la segona fase de
la implantació d’aquest servei, que des del maig ja funciona
al nucli urbà. L’Ajuntament també rebrà una subvenció
complementària, per import de 166.252,82 euros, per als
treballs de descontaminació del sól de la Rogelio Rojo, que
presenta restes de l’activitat metal·lúrgica que va dur a
terme aquesta fàbrica. Per a aquesta actuació es compta ja
amb una ajuda de 85.300 euros de l’any passat.
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Sergio Contreras portarà la La Rogelio Rojo acollirà
seva innovadora fusió de hip ‘Cover Fest’, un festival
hop i flamenc a Masquefa
de música dels anys 80
Una vintena d’artistes posarà en escena
un gran espectacle de música, foc i malabars

Amb l’actuació de grups clònics dels 80,
el festival denunciarà la precarietat dels músics

El cantant Sergio
Contreras,
una autèntica
revolució del
panorama
musical estatal
per la seva
innovadora
fusió de flamenc
i hip hop i les seves lletres urbanes, actuarà el dissabte 6 de
setembre, a les 10 de la nit, al camp de futbol. Contreras oferirà
un dels espectaculars concerts de la seva nova gira per Espanya
i presentarà el treball Transparencia de un alma. Les actuacions
d’aquest cantant andalús són molt més que concerts, ja que
s’acompanyen d’espectacles de foc, malabars, break dance i fins i
tot de bike trial. Reconeguts artistes com Fernando Caro, Felipe
Conde i Diego Martín hi col·laboren.
El concert de Sergio Contreras s’emmarca en el primer Festival
Masquefa Despierta, una iniciativa de quatre establiments de la
vila (el Bar La Tapita de Plata, el Bar La Placeta, el Bar El Pincho i el
Bar Lídia), i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament. A més
de l’actuació de Contreras, hi ha prevista una macrodiscoteca
mòbil, amb la presència d’un DJ, animadors i go-gos a partir
de la 1 de la matinada. El camp de futbol ja obrirà portes a 2/4
de 8 del vespre perquè els assistents puguin gaudir de música
ambient abans del concert. Els organitzadors esperen uns 4.500
assistents. Les entrades, que costen 20 euros si es compren
anticipadament i 25 euros a la guixeta, ja es poden adquirir als
quatre establiments organitzadors i al Servicaixa.

La Fàbrica Rogelio Rojo serà, el dissabte 27 de setembre,
l’escenari de Cover Fest, un festival de música monogràfic que
acollirà diversos grups clònics dels anys 80 i a la vegada servirà
per reivindicar l’elevat cost que comporta la difusió musical a
Barcelona, segons l’empresa patrocinadora, Rec Play Music. Per
això el festival combinarà les versions de les millors cançons
dels 80 amb activitats per a la formació de professionals de
l’àmbit de la música.
Al matí hi haurà tres cursos de formació professional: un de
producció musical, un altre d’introducció a les tècniques vocals
del rock, i un tercer de tècnic de guitarra. En el festival Cover
Fest actuaran els grups 80’s dreams, Tribute, On The Roads,
Freack Theater, Gran Reserva, Dossier, Duplex, Metall Orient,
Ringeling Guitar i DJ Joan Pijuan. El festival vol denunciar la
precarietat laboral dels músics de Barcelona, els quals sovint
han de pagar per presentar les seves obres al públic a causa de
l’elevat cost de les infraestructures a la ciutat.

La Coraleta actua al
Monestir de Sant Feliu
La Coraleta de la Parròquia de Sant Pere de Masquefa va actuar el
13 de juliol al Monestir de Sant Feliu de Guíxols. Sota la direcció
de Josep Mata, els 21 cantaires de la Coraleta van interpretar la
Missa de Shubert i la Cantata de Bach. Després van gaudir d’un
dinar al Club Nàutic d’aquesta localitat.

Curs de conducció segura 4x4

Una dotzena de membres de l’ADF i Protecció Civil de Masquefa
van fer al juliol un curs teòric i pràctic sobre conducció segura
de cotxes 4x4, organitzat per A Fondu Competició. El curs,
impartit per Pere Garrido, va tractar diverses de les situacions
en què aquest cosssos d’emergències poden trobar-se, com ara
com conduir sobre aigua fang, gel, neu o sorra, entre d’altres.
Els participants van poder posar en pràctica els coneixements
adquirits en el circuit que es va habilitar a la zona de Collbató.

Donacions de sang
Els dissabtes 23 d’agost i 27 de setembre les persones que
ho desitgin podran donar sang al consultori mèdic, de 5 de
la tarda a 9 del vespre.

NOTÍCIES
Dos masquefins, d’aventura
per Transilvània amb 4x4

L’equip Grip 4x4, integrat per dos masquefins (Dani Villanova
i Xavi Torrents) i dos barcelonins (Carles Berenguer i Albert
Pujadas), va fer un excel·lent paper a la Transilvania Trophy, una
competició de 4x4 Extrem, la modalitat de major dificultat,
disputada a Transilvània (Romania) del 30 de juny al 4 de juliol.
En la competició hi van prendre part 23 equips d’arreu d’Europa,
cadascun dels quals havia de córrer simultàniament amb dos
cotxes. La prova comportava una gran dificultat ja que les etapes
(d’entre 50 i 120 quilòmetres cadascuna) van transcórrer per les
muntanyes dels Càrpats, fet que va obligar els pilots a sortejar
nombrosos obstacles naturals.
Tot i ser la primera vegada que prenia part a la Transilvania Trophy,
Grip 4x4 va quedar sisè. L’equip va competir amb dos cotxes
Land Rover Defender. Dani Villanova fa una valoració positiva
de l’aventura de l’equip Grip 4x4 a Transilvània i es mostra “molt
satisfet” per la classificació assolida. Confessa que els ha quedat
un cert regust agredolç, ja que la classificació s’hauria pogut
millorar notablement si no hagués estat per l’avaria que va patir
un dels dos cotxes en el tram final de la quarta etapa. Es tractava
d’una etapa de 120 quilòmetres, i quan en faltaven menys de
trenta es va trencar la direcció del Land Rover.
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El Festival de Patinatge
Artístic omple el pavelló

El poliesportiu de Masquefa es va omplir de gom a
gom amb motiu del festival organitzat per la secció de
patinatge artístic del Club Patí Masquefa, amb el suport de
l’Ajuntament. Les 46 patinadores de l’entitat van realitzar,
dividides en grups, diverses coreografies inspirades en el
món de Disney. Les patinadores van vestir-se de coneguts
personatges d’aquests dibuixos animats. A més, totes les
integrants de la secció de patinatge artístic del Club Patí
Masquefa van ballar conjuntament la coreografia inaugural
i la de clausura del festival. En l’exhibició també hi van
prendre part 7 patinadores de Llorenç del Penedès i una
parella de professionals d’aquesta disciplina.

Més de 700 persones a
l’exhibició del Dansa Jazz

Més de 700 persones van gaudir amb les nou coreografies
que van dur a terme els 172 ballarins del Dansa Jazz de
l’Alzinar en una exhibició al pavelló poliesportiu. Els alumnes
van ballar dividits en grups (petits, mitjans i grans) i van
cloure l’exhibició amb una coreografia conjunta. L’activitat,
que va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament, va
servir de cloenda del curs 2007/2008. Els alumnes van
poder demostrar les diferents tècniques de ball que han
après durant aquest any. El gran nombre d’alumnes amb què
compta l’Escola de Dansa Jazz de l’Alzinar fa palès el gran
seguiment que aquesta modalitat de ball té a Masquefa. La
majòria d’alumnes són nenes, dividides en grups d’edat, des
de quatre anys fins a adultes.
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S’asfaltarà tot el carrer principal de Masquefa

En les setmanes vinents està previst que s’asfalti tot el vial principal
de Masquefa, des de Can Parellada fins a Can Massana, concretament
els carrers Serralet, Crehueta, Sant Pere i Major. Amb l’asfaltatge
de la calçada s’eliminaran els desperfectes que actuament presenta
el carrer i s’aconseguirà una important millora per al trànsit dels
vehicles. Un cop asfaltat el carrer se suprimirà la quinzena de
places d’aparcament de damunt la vorera actualment autoritzades,
tot i que els vehicles podran continuar estacionant en les zones
habilitades a la calçada. La supressió de les places d’aparcament

de damunt la vorera facilitarà el pas dels vianants, a la vegada que
permetrà revitalitzar el centre comercial de la vila.
Davant la supressió d’aquestes places d’aparcament l’Ajuntament
ha creat noves alternatives de pàrquing. Així, ha habilitat un nou
aparcament municipal amb 40 places a l’avinguda de Catalunya, en
el tram entre el carrer Xic de l’Anyé i el carrer de Rogelio Rojo.
A més farà un nou pàrquing, amb 25 places més, al davant de la
Rogelio Rojo. L’any passat ja va habilitar més de quaranta noves
places d’aparcament al passeig de la Via.

La regidora Marga Zambrano deixa el càrrec per
incompatibilitat horària amb la tasca professional
La fins ara regidora d’Educació, Joventut
i Participació Ciutadana i quarta tinenta
d’alcalde, Marga Zambrano, va presentar en el
ple del 17 de juliol la seva renúncia al càrrec
per motius personals, atesa la incompatibilitat
horària de les funcions de regidora amb la
seva tasca professional i laboral. Zambrano ha
estat regidora de l’Ajuntament de Masquefa

durant un any. Està previst que en el ple del mes
de setembre prengui possessió del càrrec de
regidor Domingo Álvarez, que succeïa Marga
Zambrano en la llista que Convergència i Unió va
presentar a les darreres eleccions municipals.
Domingo Álvarez serà el nou regidor de l’equip
de govern de Masquefa i prendrà possessió del
càrrec al setembre

CAFÈS AMB HISTÒRIA

El Barri del Serralet, un petit i primer eixample
Masquefa va evolucionar com a vila condicionada pel traçat
que dibuixava l’antic camí ral que unia Barcelona amb l’Aragó i
més enllà. A finals de l’època medieval Masquefa era en la seva
pràctica totalitat un conjunt de cases que seguien aquest camí,
just a l’espai que ara ocupa el carrer Major. Les cases, estretes
i baixes però de porta ampla, encabien botigues al servei dels
viatgers, molts d’ells il·lustres, com ara Miguel de Cervantes,
Jovellanos o el mateix Felip II, els quals necessitaven servei
d’hostal i parada de posta. Masquefa era una referència cada cop
més important en el tram Igualada – Martorell on entroncaven
amb les caravanes que anaven i tornaven del Penedès. El poble va
anar creixent cap a l’altra banda del Barri Vell i es va anar ampliant
de manera progressiva cap a l’espai on avui dia s’estén el barri
del Serralet, el qual devia començar a agafar forma ben entrat el

segle XVIII; moment de considerable augment demogràfic a tota
Catalunya i també, per descomptat, a la nostra vila.
Daniel Garcia Giménez
Historiador i coordinador de l’activitat Cafès amb Història.

Agost-Setembre 08

l’agenda

Inscripcions: fins al 19 de setembre
a l’Àrea de Serveis Personals
Proves de nivell: 22 de setembre
Inici del curs: 1 d’octubre
Més informació: Àrea de Serveis
Personals (93 772 68 93)

CATALÀ
. Català per a estrangers
. Català nivell bàsic
. Català nivell B
. Català nivell C

cursos

27 dissabte
FESTIVAL DE MUSICA ‘COVER
FEST’
Monogràfic dels anys 80
Durant tot el dia, a la Sala Polivalent

25 dijous
SORTIDA AL TEATRE APOLO
Espectacle “Fama” (musical)
Inscripcions: de l’1 al 12 de setembre
a l’Ajuntament
Preu: 35 euros

24 dimecres
CONTACONTES
A les 17.30h, a la Biblioteca

21 diumenge
BALL PER A LA GENT GRAN
A les 18h, a la Sala Polivalent
Organitza: Ajuntament de Masquefa, amb la
col·laboració del Casal de la Gent Gran

20 dissabte
VIII TROBADA DE PUNTAIRES
A les 17h, a la plaça de l’Estació
Organitzen: Grup de Puntaires i
l’Ajuntament

30 de setembre          
Taller “Crear una animació”
De 16h a 19h

Del 29 de setembre    
Taller gent gran “Ara i abans”
al 3 d’octubre             
Compartim experiències i comparem el
canvi de vida que ens han portat els avenços
tecnològics
De 11h a 13h

25 de setembre          
Taller “Com fer un Blog”
De 16h a 19h

25 i 26 de setembre   
Taller Power Point
De 9.30h a 12.30h

Taller Messenger
De 11.30h a 13.30h

24 de setembre          
Taller correu electrònic-Hotmail
De 9.30h a 11.30h

18 de setembre          
Taller Google Earth
De 16h a 18h

16 de setembre          
Taller correu electrònic-Gmail
De 16h a 18h

Del 15 al 30               
Inscripcions curs infants

Del 15 al 19               
Taller de Vacances: Aprèn a fer un
muntatge amb les fotografies de les teves
vacances. De 9.30h a 11.30h

CENTRE TECNOLÒGIC
MASQUEF@ULA
De l’1 al 10                
Inscripcions
(Caldrà omplir el full de sol·licitud, les places
es donaran per rigorós ordre d’inscripció)

Nota:
Les activitats esportives del mes de setembre
les podreu consultar a la pàgina web de
l’Ajuntament
(www.masquefa.cat)

Dimarts i dijous
. Nivell bàsic (de 17h a 18h)
. Nivell intermig (de 18h a 19h)
. Nivell avançat (de 19h a 20h)
Inscripcions: de l’1 al 31 d’agost, al Casal de la
Gent Gran o a la Torre dels Lleons
Preu: 15 euros trimestrals
Inici: 2 de setembre
(prova de nivell a les 17h)

GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN

Adreçat als alumnes d’ESO i als que preparen
les proves d’accés als Graus Formatius de
Grau Mitjà
Inscripcions: Fins al 8 de setembre
a l’Àrea de Serveis Personals
Preu: 26 euros mensuals
Més informació:
Àrea de Serveis Personals
93 772 78 36)

REFORÇ ESCOLAR i TÈCNIQUES
D’ESTUDI

Curs de neolectors
Dimarts i dijous, de 18.15h a 19.45h
Al CEIP El Turó
Inscripcions: fins al 12 de setembre
a l’Àrea de Serveis Personals
Més informació: Àrea de Serveis
Personals (93 772 68 93)

Curs d’alfabetització
Dilluns i dimecres, de 18h a 19.30h
Al CEIP El Turó

ALFABETITZACIÓ I NEOLECTORS

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 juliol i podria haver-se modificat.

11 dijous
DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA
Exhibició sardanista i sardanes amb la Cobla
Mediterrània
A partir de les 19h, a la plaça de l’Estació

Del 8 al 14
SETMANA DE LA GENT GRAN
(consulteu pàgina 7)

6, 7 dissabte i diumenge
FESTA DEL RAÏM
Organitzen: Ajuntament de Masquefa
i l’Alzinar
(consulteu pàgina 7)

6 dissabte
FESTIVAL MASQUEFA DESPIERTA
Concert de Sergio Contreras
Macrodiscoteca mòbil
A partir de les 19.30h, al camp de futbol

4, 5, 6 i 7
FESTA MAJOR DE LA BEGUDA
(consulteu pàgina 6)

cultura i festes

SETEMBRE

19 dimarts
HAVANERES
A la plaça de l’Estació

17, 21, 22, 23, 24
FESTA MAJOR DE CAN
PARELLADA
(consulteu pàgina 6)

15, 16 i 17
FESTA MAJOR DEL MASET
(consulteu pàgina 6)
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NOM: Colla de Ball de Bastons de Masquefa
ANY DE CREACIÓ: Finals del S. XIX
CATEGORIA: Cultura
SUBCATEGORIA: Tradicions catalanes
Adreça: C/ Crehueta, 31
Tel.: 663 66 22 60
web: www.amasquefa.com/bastoners
e-mail: bastonersmasquefa@hotmail.com

La Colla de Ball de Bastons de
Masquefa: mantenint viva la tradició

La Colla de Ball de Bastons de Masquefa és una entitat que difon la cultura i la tradició catalanes
mitjançant el ball de bastons. Actualment l’integren 14 balladors i balladores: Albert Tomàs, Jordi
Parera, Núria Duran, Anna Mas, Estel·la Albiol, Eva Gorrochategui, Dani Gutiérrez, Juli Molano, Marta
Duran, Mireia Mas, Teresa Porta, Laura Claramunt, Marta Cid i Laura Cid. Sovint compten també amb
dos bastoners que fa un munt d’anys que són a la Colla: Jordi Esteve i Maite Cifre. La Colla participa
en diverses ballades fixes al llarg de l’any, com ara les dues festes majors de Masquefa, la Festa de
Corpus o la Festa del Raïm. Des del 1980 ha participat sempre a la Trobada Nacional de Bastoners de
Catalunya, organitzada per la Coordinadora de Ball de Bastons en un municipi diferent cada any. Sovint
són convidats a ballar en festes majors o en els actes del Correllengua. Els darrers anys la Colla ha
tingut l’oportunitat de ballar fora de Catalunya i difondre la tradició del ball de bastons més enllà de
les nostres fronteres. Els bastoners han actuat a llocs com ara Madrid, Lisboa o Romania.
La de Masquefa és una de les més de 100 colles bastoneres que hi ha a Catalunya, algunes de nova
creació i d’altres amb una llarga història al darrere. A la nostra vila el ball de bastons sembla que es
practica com a mínim des del segle XIX. Segons la memòria oral de la gent de més edat, ells ja havien
sentit a parlar d’algunes colles organitzades amb balladors de renom com el Peret de Can Massana,
el Pau Moixallet, els germans Estruch, l’avi de Cal Caló, l’avi de Cal Gros o l’avi de Cal Torretes. Hi ha
una prova que demostra que això va ser veritat: un llibre de partitures que pertanyia a en Joan Cuyàs,
Marxant de la Flauta. Era el músic que tocava els balls del llibret perquè els ballés la Colla. El llibret i
el seu propietari es remunten al segle XIX. El llibret ha passat de mà en mà per tots els caps de colla
que ha tingut Masquefa fins avui i ha estat una mena de bíblia dels bastoners. La Colla actual encara
balla al so de les seves notes. Al llarg del segle XX la Colla ha viscut alguns altibaixos, com ara les
dissolucions de l’any 1936, per la Guerra Civil, o la de l’any 1962, per problemes interns, i les posteriors
recuperacions els anys 1945 i 1978. El dia 22 de juliol de 1979, per primera vegada a la història de
Masquefa, les dones ballaven bastons en un acte públic de festa major.

La Colla anima tothom qui ho desitgi a apuntar-s’hi per ajudar a
mantenir viva la tradició. Els interessats poden enviar un mail a
l’adreça bastonersmasquefa@hotmail.com

