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La residència i el casal
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La plaça dels Jocs
ja és una realitat
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DUES NOVES GUIES MUNICIPALS
Amb les activitats extraescolars i la formació per a adults
L’Ajuntament ha editat dues noves guies. D’una banda,
la Guia d’activitats per a infants de 3 a 12 anys, que
recull totes les activitats extraescolars que es faran en
horari no lectiu aquest curs 2008/2009. S’hi poden trobar les activitats que organitzen l’Ajuntament, les AMPA
i les entitats. S’ha elaborat amb la col·laboració de les
AMPA i s’estructura en apartats: activitats artístiques,
culturals, esportives i en família. La guia s’ha repartit a
les escoles.També s’ha editat una guia amb tota l’oferta
formativa per a adults que organitzen el Consistori i
les entitats. La guia es renovarà trimestralment. Recull
tota l’oferta formativa per a persones adultes en àmbits
com les llengües, les TIC, la formació ocupacional, els
coneixements de base i els accessos al sistema educatiu, les exposicions, xerrades i sortides, els esports i
les expressions artístiques. La publicació es pot trobar
a les diverses dependències municipals i als comerços.
També es pot passar a recollir a l’Àrea de Serveis Personals (C/Crehueta, 33), al Club de la Feina (els dilluns,
de 9.30h a 13.30h i de 17h a 19h) i al Rojo Punt Jove.

Vacunació
contra la grip
Informeu-vos al vostre ambulatori de les dates de vacunació
contra la grip, ja que és molt important estar preparat davant
d’aquesta malaltia.

•

La població que s’ha de vanucar són:
- Persones majors de 60 anys
- Residents en centres geriàtrics
- Personal sanitari
- Població adulta i infantil que
requereixi estar vacunada
per recomanació del metge o
pediatre.
- Dones embarassades

•

•

La vacuna antigripal no està indicada per a tota la població, però
si voleu vacunar-vos consulteu
el metge i ell els informarà.
La vacuna contra la grip està
contraindicada en persones al·
lèrgiques a la proteïna de l’ou i
en els infants menors de 6 mesos.

telèfons d’interès

Participa en els
assumptes
municipals
Des del Consistori volem
desenvolupar el Pla de Par ticipació Ciutadana i difondre
el Reglament de Par ticipació.
Per això en cada número de
la revista Masquefa Batega us
donarem a conèixer un dels
articles del reglament.
Article 3. Dret de Petició. 3.2.
Les peticions poden incorporar suggeriments o iniciatives
i es presentaran en qualsevol
oficina d’atenció ciutadana o
registre municipal. També es
podran adreçar a qualsevol
dels mitjans electrònics o telemàtics establer ts per l’Ajuntament. Si es fa de manera
col·lectiva caldrà que la identificació dels peticionaris estigui degudament acreditada
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AJUNTAMENT
93 772 50 30
Àrea Serveis Personals
93 772 78 36
Atenció al consumidor
93 772 50 30
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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ACTUALITAT

'A CASA HO FAS? AL CARRER TAMPOC!'
Campanya per a una tinença responsable dels nostres animals
"A casa ho fas? Al carrer tampoc!" és el lema de la campanya que l’Ajuntament durà a terme
el novembre per conscienciar els propietaris d’animals domèstics de l’obligatorietat de
retirar els excrements de la via pública i de registrar-los en el cens municipal.

Es regalarà als
propietaris de
gossos censats una
pala per recollir els
excrements de la via
pública; no fer-ho es
multa amb 30 euros

Els animals domèstics
s’han de registrar a
la Policia Local i han
de portar la placa
identificativa; a
partir del novembre
el cens serà gratuït

La campanya inclourà la instal·lació
de banderoles en els fanals de la vila i
l’edició d’un fulletó que recollirà, a més
d’aquestes dues, la resta d’obligacions
que els propietaris tenen amb els seus
animals de companyia. L’objectiu és
garantir que els propietaris dispensin
als animals un tracte correcte i, a la
vegada, prenguin les mesures necessàries
perquè aquests no embrutin la via
pública ni tinguin comportaments que
siguin molestos per a la resta de vilatans.
El rerefons de la campanya, doncs, és
afavorir la convivència i aconseguir que
Masquefa sigui una vila neta, agradable i
acollidora.
En el fulletó, que es farà arribar a totes
les llars, s’informarà també de les
sancions econòmiques que comporta la
infracció de l’ordenança municipal sobre

el cens municipal una pala per a recollir
els excrements. També es regalaran
a tots els propietaris que ja tinguin
censats els seus animals de companyia.
A més, per promoure el cens dels animals
domèstics, el registre serà totalment
gratuït a partir del novembre. El cens és
obligatori i es farà a les dependències
municipals.
la tinença d’animals domèstics. Els agents
de la Policia Local vetllan pel compliment
d’aquesta normativa.

Una pala per a cada propietari

A la vegada, l’Ajuntament vol contribuir
a posar els mitjans necessaris per posar
el punt final a l’acumulació d’excrements
a la via pública. Per això, a partir del
novembre regalarà als propietaris
d’animals domèstics que els registrin en

Actualització de l’ordenança

Paral·lelament el Consistori ja ha aprovat
la modificació de l’ordenança sobre la
tinença d’animals domèstics, la qual s’ha
actualitzat i s’ha adaptat a les noves lleis.
Aquesta normativa recull les obligacions
dels propietaris d’animals domèstics.
L’incompliment de l’ordenança comporta
multes d’entre 30 i 1.000 euros, en funció
de la gravetat de la infracció.

QUÈ HEM DE SABER?
•

Els animals tenen prohibida
l’entrada a parcs infantils i jardins

•

Cal recollir els excrements
dels gossos de la via pública. Els
propietaris dels animals són els
responsables de fer-ho

•

Per treure el gos a passejar a la via
pública cal dur-lo lligat amb collar i

corretja o cadena. Si es tracta d’un
gos perillós ha de portar morrió
•

Està prohibit donar menjar a cap
mena d’animal a la via pública

•

Els animals domèstics s’han de
registrar a la Policia Local i han de
dur la placa identificativa

•

Hem de vetllar perquè el nostre
gos no molesti els veïns amb
lladrucs i jocs, especialment a
partir de les 10 de la nit

•

L’incompliment d’aquestes
normes
comporta
l’aplicació de sancions de
fins a 1.000 euros

MASQUEFA
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La zona blava gratuïta, una mesura per facilitar les compres
El carrer principal canvia
de cara amb l’asfaltatge i la
supressió dels aparcaments
que hi havia sobre la vorera
A partir d’aquest octubre les persones
que es desplacin al centre per fer
gestions o compres podran estacionar
els seus vehicles gratuïtament, durant un
màxim d’una hora, en els aparcaments de
la zona blava que s’ha habilitat al carrer
principal (des del carrer Crehueta fins al
carrer Major), on es concentra una gran

part del comerç local. Per fer-ho, hauran
de recollir, en els comerços, a la Policia
Local o a l’Ajuntament, un disc de cartró
amb un rellotge. Cal indicar-hi l’hora
d’arribada i deixar el disc en un lloc ben
visible del cotxe. Un cop passada l’hora
d’estada permesa com a màxim, s’ha de
deixar lliure l’aparcament per facilitar,
així, l’estacionament d’altres vehicles.
Amb la zona blava gratuïta l’Ajuntament
pretén facilitar la realització de gestions
i compres al centre i potenciar el
comerç local.
Amb aquest mateix objectiu, s’han

suprimit la quinzena de places
d’aparcament fins ara permeses damunt
la vorera, mesura amb la qual es facilita
el pas dels vianants. A més, el carrer
principal ha canviat espectacularment de
fesomia aquest estiu, ja que s’ha asfaltat
tota la calçada, des de Can Parellada
fins a Can Massana. També s’ha pintat
de nou la senyalització viària i s’hi han
col·locat jardineres.

La Beguda estrena una llar d’infants de rècord
L’Ajuntament de Masquefa ha fet el nou equipament educatiu en només dos mesos
La Beguda ha estrenat aquest setembre
llar d’infants gràcies a una obra feta en
un temps rècord. En només dos mesos
l’Ajuntament de Masquefa ha reformat
íntegrament l’antiga escola Francesc Mata
i Sanghés per convertir-la en llar d’infants.
L’obra ha consistit a fer de nou l’interior de
l’escola i també s’ha treballat en l’exterior
de l’edifici per millorar-ne l’accessibilitat.
El nou centre té capacitat per a 30 places
i disposa de dues aules amb dormitoris i
una zona d’aigua compartida. També té un

despatx, serveis adaptats i una cuina office.
L’actuació ha comptat amb un pressupost
de 165.000 euros, finançats pel Consistori
de Masquefa. Tots els treballs han anat
a càrrec de Contruccions Masquefa i
d’industrials del municipi.Amb el nou centre
es garanteix que cap infant de Masquefa es
quedi sense plaça i també que tots els nens i
nenes de La Beguda puguin ser escolaritzats
al seu poble. Fins ara La Beguda no tenia llar
d’infants i les famílies havien de dur els fills
en centres de poblacions veïnes.

Nou impuls al projecte d’escolaritat compartida
L’Ajuntament i la SES Masquefa han donat
continuïtat al projecte d’escolaritat
compartida. El Consistori i el centre van
signar el 2006 un acord dper desenvolupar
aquesta iniciativa d’atenció a la diversitat,
que s’adreça als alumnes que presenten
desmotivació per a l’activitat escolar,

rebuig escolar, absentisme intermitent
o falta de respecte per les normes de
convivència.
Aquest acord es va prorrogar per al curs
2007/2008 i ara s’ha prorrogat per al nou
curs 2008/2009. Els joves que participen
en el projecte fan unes hores de formació

a la SES i unes altres hores en entitats
externes. A més, l’Ajuntament va signar
el 2006 un conveni amb la Generalitat
per donar cobertura legal al projecte.
Aquest conveni tenia vigència per als
cursos 2006/2007 i 2007/2008. Ara s’ha
prorrogat per als dos cursos vinents.

MASQUEFA
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ACTUALITAT

LA PLAÇA DELS JOCS JA ÉS UNA REALITAT
De descampat a gran i
moderna plaça amb jocs
infantils, pista poliesportiva
i zona enjardinada. La
urbanització de la plaça dels
Jocs ha resolt una històrica
assignatura pendent i ha
permès als masquefins i
masquefines guanyar una
nova zona lúdica i esportiva
Més de 600 persones van assistir, el
12 de setembre, a la inauguració de
la urbanització de la plaça dels Jocs i
el passatge de la Ciutadella. L’acte va
convertir-se en una gran festa veïnal,
en què els nens i nenes van poder
participar en diversos jocs de cucanya,
saltar en inflables i estrenar el mobiliari
lúdic que s’ha instal·lat a la nova plaça.
També es va repartir coca i cava entre
tots els assistents.
Amb aquesta actuació es dóna resposta
a una reivindicació històrica dels veïns,
ja que s’ha fet una plaça nova en una
zona on des de fa més de quaranta
anys només hi havia un descampat.
L’alcade de Masquefa, Xavier Boquete,
va descobrir la placa amb el nom de la
plaça i va recordar que, amb aquesta
actuació, Masquefa guanya un nou espai
destinat a l’oci i a la pràctica esportiva.

650.000 euros per
a noves actuacions
L’alcalde també va anunciar noves
actuacions en aquest barri, el Sector
Nord de Masquefa. L’Ajuntament
compta amb una subvenció de 650.000
euros del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) de la Generalitat,
que es destinaran a la urbanització de
diversos carrers i a d’altres importants
millores.

JUGAR, FER ESPORT
I REPOSAR
La plaça dels Jocs es divideix en
tres àrees diferenciades però interconnectades entre sí. D’una banda,
s’hi ha fet una zona enjardinada
destinada a jocs infantils, la qual
compta amb una esplanada envoltada d’arbres i amb mobiliari lúdic
divers, com ara gronxadors, seiens
de molles i tobogans.
D’altra banda, al mig de la plaça s’hi
ha construït una pista poliesportiva
amb les mides homologables i una
graderia. Finalment, s’hi ha fet un
espai destinat especialment per a
la gent gran. Es tracta d’una zona
enjardinada i equipada amb bancs,
ideal per al repòs, la lectura o la
conversa.

En una segona fase, s’habilitarà a la plaça un quart àmbit amb un Pipi Can, i
s’urbanitzarà la resta de carrers adjacents: el carrer de la Concepció, el de la Font del
Roure, el Camí de la Font del Roure i el passatge de Magarola.

MASQUEFA

NOTÍCIES

Després del Concurs més llarg de la Història de Masquefa,
que durant més de tres anys ens ha fet trencar les banyes,
el 6 d’octubre comencem un nou concurs: Les tres rutes.
Podeu entrar i sortir quan vulgueu i per on vulgueu, fer
una, dues o tres rutes, sols o acompanyats. Hi ha premis,
però els concursants s’ho passen tan bé que l’únic que
volen és jugar.

literatura. Segur que
tots els escriptors han
somiat amb aquest premi.
Volem esbrinar en quina
llengua (o quines llengües)
escriuen (o escrivien) els
escriptors que anirem visitant.

LES TRES RUTES. Comencem tres rutes simultànies:
la de l’or, la de la plata i la del níquel. Cada ruta tindrà
quaranta etapes. Si ens saltem alguna etapa o no encertem
la resposta, perdrem un punt. Es podran obtenir un màxim
de 120 punts i es podrà iniciar el viatge en qualsevol
moment del trajecte. Guanya qui sumi més punts.

Les primeres proves

La ruta de l’or. L’or és un metall preciós i per a tots
els masquefins, Masquefa és preciosa. En aquesta ruta
descobrirem coses de Masquefa, de la seva gent i la seva
història.
La ruta de la plata. La plata és un metall, l’argent, i també
un plat per servir menjars. Són dues paraules diferents,
però amb la mateixa forma. La ruta de la plata ens portarà
pels secrets de l’homo (igual) nímia (nom, paraula). És a
dir, paraules idèntiques que no tenen res a veure, com ara
“caqui” (fruita) i “caqui” (color).
La ruta del níquel. El níquel és un metall, però ens interessa
sobretot el nom, perquè “níquel” és una paraula que ve del
suec i l’acadèmia sueca és la que dóna el premi Nobel de
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La ruta de l’or
A quin ús s’havia destinat l’edifici de la biblioteca de
Masquefa?
- era una casa particular
- era la caserna de la guàrdia civil
- era l’escola de nois
- era un teatre i sala de ball
La ruta de la plata
Què és
a) Òrgan muscular situat en la cavitat del pit que,
contraient-se rítmicament, és l’agent principal de la
circulació de la sang.
b) Conjunt de persones que canten plegades
La ruta del níquel
En quina/quines llengua/llengües escriu/escrivia..
Rabindranath Tagore?

El Club de la Feina organitza tres nous tallers formatius
El Club de la Feina organitza tres nous tallers. Així, el 13
d’octubre, de 5 a 7 de la tarda, a Masquef@ula es farà el taller
La feina a un click. Les inscripcions s’han de fer a Masquef@
ula. A més, el dia 11 de novembre, de 2/4 de 10 a 2/4 de 12
del matí. al Rojo Punt Jove es farà el taller Com presentar-se
a una entrevista. Els interessats es poden inscriure a l’Àrea de
Serveis Personals. Finalment, per al 2 de desembre, de 2/4 de
10 a 2/4 de 12 del matí, també al Rojo Punt Jove, hi ha previst
el taller Com presentar-se a una entrevista. Les inscripcions
s’han de fer a l’Àrea de Serveis Personals. Us recordem que el
Club de la Feina es va traslladar al Rojo Punt Jove, al Recinte
Rogelio Rojo. L’horari és el dilluns al matí (de les 9.30h a les
13.30h) i diluns a la tarda (de 17h a 19h). El Club de la Feina
també ha incorporat dos ordinadors per a autoconsulta. Els
usuaris poden fer-hi cerques de feina i de cursos formatius
per Internet, a més d’elaborar el currículum. Ara també es
pot renovar la demanda de l’atur i demanar un historial de
vida laboral, entre d’altres tràmits per internet.

MASQUEFA
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Domingo Álvarez pren el
relleu a Marga Zambrano
a l’Ajuntament
L’equip de govern reestructura algunes
regidories per millorar la gestió municipal
Domingo Álvarez és, des del mes de juliol, nou regidor i quart
tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Masquefa. Álvarez ha pres el
relleu a Marga Zambrano, que va renunciar al càrrec de regidora
per motius personals. Zambrano era regidora d’Educació,
Joventut i Participació Ciutadana i quarta tinent d’alcalde, i
va presentar la renúncia per la incompatibilitat horària de les
funcions de regidora amb la seva tasca professional i laboral.
Coincidint amb aquest relleu, l’equip de govern (CiU i PP) ha
reestructurat les carteres d’alguns regidors en benefici d’una
millor gestió municipal. Així, s’ha creat una nova regidoria,
Parcs i Jardins i Esdeveniments, de la qual s’ocupa Domingo
Álvarez. L’objectiu del govern és prestar una especial atenció
a aquests dos àmbits.
D’altra banda, l’alcalde, Xavier Boquete, assumeix també
la regidoria de Participació Ciutadana, mentre que Carles
Ventura es fa càrrec de Joventut i M. Àngels Font, d’Educació.
A la vegada, Enrique Gómez s’ocupa de Salut, fins ara a mans
de M. Àngels Font.

'Et porto!': comparteix cotxe
per anar a treballar o estudiar
L’Ajuntament ha posat en marxa
el servei municipal ‘Et porto!’
per fomentar que les persones
comparteixin cotxe per anar a
treballar o a estudiar. Així, els qui
cada dia van a la feina o al centre
d’estudi en cotxe i volen portar
algú per compartir despeses, i
també els qui no tenen cotxe i
esperen que algú els porti, poden
posar un anunci a l’Àrea de Serveis Personals. D’aquesta manera
entraran a formar part d’una borsa amb totes les ofertes i
les demandes, on podran buscar les propostes que millor
encaixen amb les seves necessitats. Els anuncis es poden posar
personalment a l’Àrea de Serveis Personals (al carrer Crehueta,
núm. 33), per telèfon (93 772 78 36) o bé mitjançant el correu
electrònic (donatunaoportunitat@masquefa.net).
El servei "Et porto!" és una iniciativa del programa de l’Ajuntament
Donat una oportunitat, el qual duu a terme diverses actuacions
per afavorir l’accés de les dones al món del treball. Moltes dones
no tenen carnet de conduir o no disposen de vehicle propi, la
qual cosa els representa una important dificultat a l’hora d’anar a
la feina. De tota manera, el servei no s’adreça només al col·lectiu
de dones, sinó que en pot fer ús tothom qui vulgui compartir
vehicle per anar a treballar o estudiar.

NOTÍCIES

LA NOVA COMPOSICIÓ
DE LA CORPORACIÓ
L’EQUIP DE GOVERN
Xavier Boquete i Saiz
(CiU)
Alcaldia i Participació Ciutadana
Carles Ventura i Costa
(CiU)
1r Tinent d’alcalde
Regidor de Governació, Promoció
Econòmica i Joventut
Enrique Gómez i Milán
(CiU)
2n Tinent d’alcalde
Regidor d’Urbanisme, Esports i Salut
Domingo Álvarez i Hermoso
(CiU)
4t Tinent d’alcalde
Regidor de Parcs i Jardins i Esdeveniments
M. Àngels Font i Méndez
(CiU)
Regidora de Cultura, Educació, Serveis
Socials i Comunicació
Carles Mernisi i Coarasa
(CiU)
Regidor d’Administració, Hisenda, Medi
Ambient i Tecnologies de la Informació i la
Comunicació
Juan José García i Mora
(PP)
3r Tinent d’alcalde
Regidor d’Obres i Serveis

L’OPOSICIÓ
M. Teresa Estruch i Mestres
(PSC-PM)
Regidora
Josep Duran i Gálvez
(PSC-PM)
Regidor
Damián Morales i Burguillos
(PSC-PM)
Regidor
Maria Loreley Fodrini i Vignolo
(PSC-PM)
Regidora
Jordi González i Garrote
(ESQUERRA/AM)
Regidor
Mónica Abascal i Iñarra
(EM-EPM)
Regidora

NOTÍCIES
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Més d’una setantena de
cursos, tallers i activitats

Masquefa diu ‘prou’ al
terrorisme de la banda ETA

L’Ajuntament i les entitats han programat més d’una setantena
de cursos, tallers i activitats per a aquests quatre darrers mesos
de l’any. Aquesta àmplia oferta inclou cursos d’anglès, alemany
i català, diversos tallers sobre les noves tecnologies, cursos de
formació ocupacional, o cursos de neolectors, alfabetització i de
preparació de proves d’accés a cicles formatius.
També hi ha previstes exposicions, xerrades i sortides, així com
cursos de diverses especialitats esportives i d’expressió artística,
com ara teatre, sardanes o balls de saló. Podeu consultar tota
l’oferta a la Guia de l’oferta formativa per a persones adultes. La
guia es pot trobar a les diverses dependències municipals i als
comerços.També es pot recollir a l’Àrea de Serveis Personals, al
Club de la Feina i al Rojo Punt Jove. A més, es pot consultar al
web municipal (www.masquefa.cat).

Masquefa va fer el 22 de setembre cinc minuts de silenci per
condemnar el darrer atemptat de la banda terrorista ETA, que
va costar la vida al militar Luis Conde de la Cruz. En l’atemptat,
l’explosió d’un cotxe bomba davant el Patronato Militar Virgen del
Puerto de Santoña (Cantàbria), també van resultar ferides unes
altres set persones.A més, es va celebrar un ple extraordinari amb
la lectura d’un manifest en què el poble de Masquefa manifesta “la
seva solidaritat” amb la família del militar assassinat i amb els seus
companys i amics”, i expressa “la més absoluta condemna, repulsa
i indignació davant d’aquest acte ignominiós que atempta contra
els més elementals drets humans”. El text manifesta “la convicció
de l’absolut aïllament dels violents” i el convenciment que “només
amb el diàleg es pot arribar a solucionar el problema”. A la
vegada, espera que aquests esdeveniments “constitueixin un punt
d’inflexió per l’assoliment de la plena convivència democràtica al
País Basc i la desaparició del fenomen terrorista”.

Servei de préstec
interbibliotecari

L’ADF estrena vehicle
per a emergències

La biblioteca de Masquefa ja disposa d’accés a la consulta i al
servei de préstec de les Biblioteques de la Xarxa Barcelona. Així,
a la biblioteca els usuaris hi trobaran un ordinador que podran
utilitzar per consultar el catàleg col·lectiu de les biblioteques de
la xarxa. Mitjançant aquest catàleg es pot sol·licitar en préstec
el material que l’usuari necessiti i se li portarà a Masquefa. El
bibliobús Montserrat, que va cada mes a La Beguda, s’encarrega
de portar el material sol·licitat.

L’ADF-VIF de Masquefa ha estrenat un nou vehicle per a
emergències. Es tracta d’una pick-up Toyota Hilux, totalment
equipada per a actuar davant situacions d’emergència.
L’adquisició del vehicle, la retolació i l’equipament han costat
més de 31.000 euros. El cost ha estat finançat per la mateixa
Agrupació de Defensa Forestal (mitjançant una subvenció i
l’aportació econòmica del Premi Palestra de la Diputació que va
guanyar l’any passat) i l’Ajuntament.
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Històric acord contra l’ampliació de l’abocador
Front comú dels Hostalets, Piera, Masquefa i Esparreguera contra el projecte de la Generalitat

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola va acollir el 17 de
setembre la signatura d’un acord històric. Per primera vegada,
quatre municipis afectats per l’abocador de Can Mata (Els
Hostalets de Pierola, Piera, Masquefa i Esparreguera) han fet
un front comú davant el projecte de la Generalitat d’ampliar
novament el dipòsit de residus. Els alcaldes d’aquests municipis,
Jordi Calpe (Hostalets), Fina Altarriba (Piera), Xavier Boquete
(Masquefa) i Francesca Fosalba (Esparreguera) van signar
un manifest conjunt en què exigeixen al Govern català una
data per al tancament de Can Mata i també que no torni a
preveure cap altra abocador en aquest territori.
El manifest, que abans de l’estiu ja va ser aprovat en tots
quatre ajuntaments, recorda que la comarca de l’Anoia ja ha
cobert sobradament la seva quota de solidaritat, acollint dos
dels abocadors més importants de Catalunya: el de Castellolí,
amb residus de màxima toxicitat i l’únic de Catalunya, i el
dels Hostalets. També denuncia que, en aquest nou procés
d’ampliació, l’Ajuntament dels Hostalets no ha tingut cap
capacitat de decisió.

Les exigències

La moció exigeix a la Generalitat i l’Agència de Residus de
Catalunya “que fixi una data definitiva per al tancament del
dipòsit controlat de Can Mata, o faci arribar als ajuntaments
afectats un compromís ferm de desmantellament gradual.
També exigeix que “en el proper Pla Territorial Sectorial
d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals no
es prevegi en els termes municipals dels Hostalets, Piera,
Masquefa i Esparreguera cap nova instal·lació destinada a
dipòsits controlats i/o tractament de residus”.
A més, els ajuntaments exigeixen “les compensacions
econòmiques necessàries per fer front als greuges i l’afectació
al medi ambient” que l’abocador comporta a aquests quatre
municipis.
Finalment, els alcaldes reclamen que es “millori la carretera
B-231, fent-la transitable pel volum de vehicles que es
preveuen” i que també “prevegi la resta d’infrastructures
viàries necessàries d’accés a l’abocador”.

L’Insitut Català de les Dones
subvenciona amb més de
3.000 euros el programa
‘Dona’t una oportunitat’

L’aportació econòmica dels
ajuntaments evita que es
tanqui el consultori mèdic
de La Beguda

L’Institut Català de les Dones ha atorgat a l’Ajuntament
una subvenció de 3.128 euros per al programa Dona’t una
oportunitat, que pretén afavorir l’accés de les dones al
món del treball. La subvenció es destinarà a l’organització
d’una jornada sobre la igualtat d’oportunitats adreçada a
les empreses i a una sessió formativa sobre formació. A
més, es faran actuacions per difondre el mateix programa
Dona’t una oportunitat i el servei municipal Et porto!, que
fomenta l’ús compartit del cotxe.

Després que l’Institut Català de la Salut (ICS) comuniqués
als ajuntaments de Masquefa, Sant Llorenç i Sant Esteve que
no disposa de recursos per pagar el salari de l’administrativa
contractada al consultori de La Beguda, fet que comportava
el tancament del servei, aquests tres consistoris han
fet un front comú per asumir una competència que no
els correspon i han decidit finançat el cost d’aquesta
treballadora. L’ICS s’ha compromès a tornar a fer-se càrrec
del salari de l’administrativa a partir de l’any 2009.

ACTUALITAT
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LA RESIDÈNCIA
I EL CASAL
D’AVIS
COMENCEN A
CAMINAR

L’Ajuntament ha posat fil a l’agulla per
construir un equipament per a la gent gran
que inclourà una residència, un centre de dia,
un casal d’avis i un edifici de pisos tutelats.
El Consistori està enllestint un acord amb el
Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) per
fer realitat aquest projecte. El CSSI acredita
una àmplia i reconeguda experiència en la
construcció i gestió d’equipaments destinats
a l’atenció a la gent gran

L’Ajuntament i el Consorci Sociosanitari d’Igualada ja tenen
damunt la taula un primer avantprojecte d’aquest futur
equipament. La previsió és fer una residència amb capacitat
per a 84 places, un centre de dia de 10 places i un casal d’avis, a
més de 16 pisos de lloguer amb serveis per a la gent gran.
La residència, el centre de dia i el casal d’avis ocuparan part
de l’antiga Fàbrica del Cartró, mentre que els pisos tutelats es
construiran a l’esplanada que hi ha en aquesta mateixa fàbrica.
També està previst fer un aparcament.
Una vegada enllestit l’avantprojecte, l’Ajuntament el mostrarà
al Casal de la Gent Gran per recollir les aportacions dels avis i
àvies i, a partir d’aquí, consensuar-ne el projecte definitiu.
La residència oferirà un servei d’acollida residencial, permanent

o temporal, a les persones grans amb dependència. Comptarà
amb un equip humà interdisciplinari, format per personal mèdic,
d’infermeria, educadors socials, psicòlegs, treballadors socials,
terapeutes, fisioterapeutes, dietistes i auxiliars geriàtrics, entre
d’altres professionals.
En canvi, el centre de dia oferirà un servei de suport a persones
amb diversos nivells de dependència i que no requereixen
l’ingrés en una residència.Així, durant el dia els avis i àvies rebran
una atenció mèdica, terapèutica, psicològica i sociocultural que
els ajudarà a recuperar o millorar la seva autonomia personal.
La millora de l’autonomia personal els facilitarà la realització
de les tasques quotidianes de la vida diària i, així, s’afavorirà
que puguin continuar vivint a casa seva.
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Finalment, els pisos de lloguer amb serveis constitueixen
també una alternativa a l’ingrés en una residència. S’adrecen
a persones dependents que, per motius de salut, soledat o
seguretat, no poden o no volen seguir vivint sense ajuda
al seu domicili habitual. En els pisos de lloguer amb serveis
aquestes persones es beneficien de la tuleta de professionals
sociosanitaris, a la vegada que gaudeixen de diversos serveis

comuns, com ara un punt d’atenció les 24 hores, despatx
metge i d’infermeria, restaurant-cafeteria, bugaderia, gimnàs,
biblioteca i una sala polivalent per a activitats diverses, entre
d’altres. D’altra banda, amb la construcció del nou casal d’avis
es donarà resposta a la necessitat de la gent gran de disposar
d’unes instal·lacions modernes i de majors dimensions que les
de l’actual centre.

EL CSSI, UN MODEL DE REFERÈNCIA
L’acord que enllesteixen l’Ajuntament de Masquefa i el
Consorci Sociosanitari d’Igualada preveu que aquest
darrer organisme ofereixi assessorament tècnic per a la
construcció de l’equipament i que, una vegada enllestit,
s’encarregui de gestionar-ne l’activitat. El CSSI és un ens
públic integrat per l’Ajuntament d’Igualada i el Consorci
Hospitalari de Catalunya i presta serveis d’atenció
a la gent gran i a la dependència. Ofereix una atenció
integral (social i sanitària) per millorar la qualitat de vida
i potenciar l’autonomia de la gent gran i les persones
amb dependència.
Es va fer càrrec de l’ampliació de la Residència Pare
Vilaseca d’Igualada i en l’actualitat gestiona diversos

equipaments: la mateixa Residència i Centre de Dia Pare
Vilaseca, la Residència i Centre de Dia Nostra Senyora
del Carme (a Santa Coloma de Queralt), els centres de
dia Arian (a la capital de l’Anoia) i Gimferrer (a Calaf),
i l’Hospital de Dia Sant Jordi per a Malalts d’Alzhèimer
d’Igualada. A més, aquest juliol ha entrat en funcionament
l’edifici amb 66 pisos de lloguer amb serveis per a gent
gran que ha impulsat a Igualada, on ja treballa en una
segona promoció d’aquests habitatges. L’experiència que
acredita el CSSI l’ha convertit en un model de referència
en l’atenció a la gent gran, ja que diversos municipis de
l’Anoia i d’altres comarques veïnes li han encarregat la
construcció i la gestió d’equipaments.
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Sergio Contreras revoluciona Masquefa

El municipi acull un gran i espectacular concert gràcies a la iniciativa de quatre bars
Lletres urbanes amb regust a denúncia
social. La barreja de hip hop i flamenc que
l’ha fet popular. Una explosió de so i llum.
Una vintena d’artistes cantant, ballant,
escopint foc, practicant malabars o fent
equilibris damunt d’una bicicleta. I fins i
tot una amenaça de suspensió per la pluja.
El concert que Sergio Contreras va oferir
el 6 de setembre al camp de futbol va
tenir de tot.
El jove cantant andalús en va tenir prou
amb sortir a l’escenari i exhibir la seva
simpatia per posar-se a la butxaca les 800
persones que l’esperaven impacientment.
El concert es va endarrerir dues hores per
la pluja que havia caigut a la tarda, la qual va
retardar les proves de so. L’amenaça de mal
temps va fer també que l’esdeveniment no
aconseguís l’afluència de públic esperada,
segons que expliquen els organitzadors:
els bars La Tapita de Plata, La Placeta,

Un èxit
organitzatiu
i logístic
El concert, un dels més grans que
s’ha fet mai a Masquefa, va ser
tot un èxit organitzatiu i logístic.
Cal destacar la tasca de la Policia
Local, Protecció Civil, l’ADF i la
brigada municipal, que van vetllar
perquè tot sortís rodat. Aquests
cossos de seguretat van viure
un cap de setmana especialment
intens, ja que, a més del concert,
van treballar en la Festa del Raïm i
la Festa Major de La Beguda.

Pelegrinatge al santuari de Fàtima
Una trentena de persones de la Parròquia
de Sant Pere de Masquefa i La Beguda
van viatjar, del 16 al 23 d’agost, primer
a les terres d’Àvila, seguint les petjades
de Santa Teresa de Jesús, per acabar
pelegrinant al Santuari de la Mare de
Déu de Fàtima. El viatge el van fer

juntament amb la Parròquia de Sant Pere
de Monistrol de Montserrat. Van ser uns
dies de molta germanor, que van ser
aprofitats culturalment i espiritualment.
La parròquia espera fer viatges d’estiu els
anys vinents. Les persones interessades
poden contactar amb la parròquia.

el Pincho i Lídia. La iniciativa d’aquests
quatre establiments, amb la col·laboració
logística de l’Ajuntament, van fer possible
que Masquefa visqués per primera vegada
un concert d’aquestes dimensions.
Contreras va ser generós i va compensar
l’espera amb més de dues hores de
concert, durant les quals va interpretar
pràcticament tots els temes del seu nou
àlbum, Transparencia de un alma, i algunes
cançons dels dos treballs anteriors, Lleno
de luz y de sal i El espejo. Després del
concert, va tornar a fer gala de la seva
simpatia rebent els fans, amb els quals va
fotografiar-se i va signar-los autògrafs.
El concert s’emmarcava en una iniciativa
més amplia, el festival Masquefa
Despierta. Així, la festa es va allargar
fins a la matinada gràcies a una discoteca
mòbil amb animadors, go-gos i una gran
pantalla.

Es busquen
voluntaris per
recuperar el
Pessebre Vivent
Nens, nenes, avis, pares, mares, tiets...
tots tornarem a fer possible el
Pessebre Vivent de Masquefa! Tothom
qui vulgui podrà participar d’aquesta
activitat, que es començarà a preparar
a l’octubre i que es realitzarà al
desembre. Per a més informació,
les persones interessades poden
adreçar-se a les AMPA del CEIP Font
del Roure i del CEIP El Turó.
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Els avis i àvies viuen una intensa
Setmana de la Gent Gran
L’elevada participació va ser la nota més destacada de la novena
Setmana de la Gent Gran, que es va celebrar del 8 al 14 de
setembre. D’entre les activitats que van reunir més públic
destaquen les dues novetats: l’obra de teatre Diner negre i el
musical Méjico Mágico. El grup de teatre de Can Aguilera va omplir
la Sala Polivalent amb aquesta divertida comèdia d’embolics. La
sala també va omplir-se pel musical. El ‘mariachi’ i els sis ballarins
van engrescar els assistents a cantar i ballar damunt l’escenari.
Una altra de les activitats més participades va ser la tradicional
paellada popular, amb 750 comensals. Els assistents van degustar
el deliciós arròs preparat pels Amics de la Paella i servit per la
Colla de Geganters i Grallers. Es van cuinar 88 quilos d’arròs.

Homenatge als avis més grans

També es va retre homenatge als avis més grans (Montserrat
Casanovas i Avià i Antonio Martínez García) i al matrimoni més
gran (Fèlix Oller Llopart i Josefa García San Nicolás).
Durant set intensos dies, els avis i àvies van gaudir també d’una
xerrada sobre seguretat, un ball i la pel·lícula Desayuno con
diamantes. A més, el dia 11 de setembre es va fer una exhibició
i ballada de sardanes. Totes les activitats van ser gratuïtes. La
Setmana de la Gent Gran l’organitza l’Ajuntament.

Masquefa viatja al passat
amb la Festa del Raïm
Els masquefins i masquefines van sortir al carrer per gaudir de la
Festa del Raïm. Un dels actes més esperats va ser l’espectacular
passejada amb carros, cavalls i carruatges d’època, els quals van
transportar el raïm des de la vinya fins a la plaça de l’Estació.
La comitiva la va encapçar el grup de jazz tradicional New
Orleans Stompers. Un cop a la plaça de l’Estació, grans i petis
van participar en la trepitjada popular de raïm i comprovar com
es feina el most antigament. Abans, 67 persones van fer una visita
a les Caves Codorniu. De la Festa del Raïm destaquen també un
concurs de cata i tasta vins, un sopar de carmanyola i la projecció
d’una pel·lícula, així com un espectacle infantil i un concert
d’havaneres. La festa l’organitzen l’Ajuntament i l’Alzinar.

Diada de sardanes

Trobada de Puntaires

Les sardanes van ser les protagonistes per la Diada Nacional de
Catalunya: 250 persones van gaudir a la plaça de l’Estació d’una
exhibició sardanista i una ballada de sardanes amb la Cobla
Mediterrània.

230 puntaires d’arreu de Catalunya van participar, el 20
de setembre, en una trobada a Masquefa. Organitzada per
l’Ajuntament i el Grup de Puntaires, la trobada es va fer a la
plaça de l’Estació.
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Ràdio Masquefa (100.5 FM) estrena nova programació
L’emissora incrementa la programació pròpia amb cinc espais:
Masquefa Esport, L’hora dels Contes, Masque80, Més enllà del
sexe i La banda sonora de la teva vida.També amplia la plantilla de

col·laboradors, més de vint. Darío Muhi continua encarregant-se
de la coordinació. Properament Ràdio Masquefa podrà escoltarse via Internet (www. radiomasquefa.com)

LA PROGRAMACIÓ DE LA TEMPORADA 2008/2009

Infofeina
de dilluns a diumenge, de 9h a 9.30h

Masquefa Esports
dilluns, de 20.30h a 21.30h

Bon dia Masquefa
de dilluns a divendres, de 10h a 11h

L’Hora del Conte
de dimarts a dissabte, de 20.30h
a 21h

Aquí i ara sardanes
dilluns, d’11h a 12.30h
(Repetició: dissabte a la mateixa
hora)
Jaté, com està la premsa!
de dilluns a dijous, de 15.30h a
16.30h (Repetició de la setmana
anterior: de dilluns a dijous, de
17h a 18h)
Masque80
dimarts i dijous, de 19h a 20h.
(Repetició: dissabte i diumenge a la
mateixa hora)

Què fem aquest cap de
setmana?
divendres, de 15.30h a 16.30h
(Repetició: el mateix dia, de 17h a
18h, i dissabte, de 10h a 11h)
L’hora de la Mª Dolors
divendres, de 19h a 20h
La banda sonora
de la teva vida
divendres, de 22h a 23h
(Repetició: diumenge, a
la mateixa hora)

Més enllà del sexe
divendres, de 23h a 0h.
(Repetició: diumenge a
la mateixa hora)
Nit de terror
divendres, de 0h a 01h.
(Repetició: diumenge a
la mateixa hora)
Paraules i notes al vent
diumenge, d’11h a 13h
100.5 Notícies
de dilluns a diumenge, a les 9.30h,
les 13h i les 20h
Butlletins horaris
dissabte i diumenge, de 10 a 22h,
cada hora en punt

CAFÈS AMB HISTÒRIA

Les casetes dels burgesos i la Torre dels Lleons (1912)
La burgesia catalana tenia per costum construir, o si més no
comprar, una casa d’estiueig per passar les vacances amb la família i
el servei. Alguns fins i tot s’hi quedaven a viure. L’àrea metropolitana
de Barcelona i les comarques que l’envolten han canviat molt en les
últimes dècades. A principi del segle XX un poble com Masquefa
era percebut com a perfectament rural i folklòric per un barceloní
qualsevol. Per aquestes circumstàncies trobem a pobles com el
nostre alguna casa com La Torre del Lleons, construïda al 1912 i
documentada al 1922 com a propietat de Salvador Castany, qui
l’havia adquirida. La memòria popular diu que el nom popular de
la casa ve del fet que el propietari trobava el jardí ben brut quan
arribava al poble i cridava que aquest era un poble de lleons. La Torre
dels Lleons no és l’únic exemple d’aquest tipus de construcció sinó
que en podem trobar d’altres com ara la que avui alberga el casal
dels avis.
El turisme estacional, molt minoritari en general però incipient
a pobles del voltant de Barcelona, tenia raons de ser pràctiques
i de pes. La platja no estava tan de moda com ara, tot i que a
començament del segle XX la millora general de les comunicacions
per terra, tant carreteres com ferrocarril, va afavorir la mobilitat
interna i popularitzà les platges properes a la ciutat, com ara
Sitges o Vilanova, que eren freqüentades durant l’estiu per famílies

benestants de Barcelona i el seu entorn.
La majoria de gent no gaudia d’ingressos
ni de temps suficient per poder-se
permetre unes vacances fora de casa.
Ara bé, per la minoria que tenia la paella
pel mànec hi havia alternatives a la platja.
El turisme d’interior era un fenomen
que atreia a aquella gent que s’ho podia
permetre i que volia fugir una temporada
de la ciutat i, alhora, evitar la xafogor
d’arran de mar. Hi havia la possibilitat
de marxar a la muntanya, però l’estat de
les vies de comunicació que enllaçaven Barcelona amb l’interior en
molts casos feien molestos els viatges cap a zones molt llunyanes i
muntanyoses, com ara Camprodon, que era la destinació del Pirineu
més sol·licitada. Per tant, una quota d’aquest primer turisme, que
volia una caseta per repetir la destinació al llarg dels anys, es va
quedar més a prop; tot aprofitant les vistes a Montserrat amb tot
el seu simbolisme màgic que encara perdura.
Daniel Garcia Giménez
Historiador i coordinador de l’activitat Cafès amb Història.

Octubre 08

l’agenda

Taller: disseny de cartells
Adreçat especialmente a entitats i botiguers
Dia: 13 d’octubre
Horari: d’11.30h a 13.30h

Taller: JClic
Programa per aprendre a fer jocs interactius
Dies: 13 i 14 d’octubre
Horari: de 9.30h a 11.30h

Taller: Aprèn a utilitzar
la càmera digital
Dia: 6 d’octubre
Horari: d’11.30h a 13.30h

Taller: internet inicial
Dies: del 6 al 10 d’octubre
Horari: de 9.30h a 11h

Preu: 20 euros

Grup B (de 9 a 12 anys)
Dimarts i dijous, de 18.15h a 19.15h

Grup A (de 6 a 8 anys)
Dimarts i dijous, de 17.15h a 18.15h

MASQUEFAULA
Curs d’informàtica per a infants
Del 2 d’octubre al 19 de desembre

cursos

Dimecres, 29
SORTIDA AL CLUB CAPITOL
Per veure l’obra Tres versions de la vida
Preu: 21 euros
Inscripcions: del 6 al 15 d’octubre

BALLS DE SALÓ
A càrrec de Fernando Horiuela, professor de
balls de saló i ritmes llatins
.Vals anglès
.Vals vianès
.Pasdoble
.Foxtret
.Tango
.Chá-chá-chá
.Samba
.Salsa
.Rumba-Eclero
.Jive

Els tallers no tenen cap cost per a l’alumnat, estan
subvencionats per l’Ajuntament

Taller: google 2
Aprofundim en la utilització del cercador
Cal haver fet el taller google 1
Dia: 27 d’octubre
Horari: d’11.30h a 13.30h

Taller: Ajudem els nostres fills a fer
els deures utilitzant les TIC
Dies: del 27 al 31 d’octubre
Horari: de 9.30h a 11.30h

Taller: google 1
Iniciació al cercador d’internet
Dia: 20 d’octubre
Horari: d’11.30h a 13.30h

Taller: internet inicial
Dies: del 20 al 24 d’octubre
Horari: de 9.30h a 11.30h

Taller: la feina a un clic
Aprèn a buscar ofertes de feina per internet
Dies: 13 d’octubre
Horari: de 17 a 19h

INICIACIÓ A L’AUDICIÓ MUSICAL
A càrrec de Jordi Tomàs
. Música clàssica instrumental
. Música sacra
. Òpera
. Música per a cobla
. Música negra nord-americana
Dissabtes 18 i 25 d’octubre i 8, 15 i 22 de
noviembre
De 19h a 21h, a la biblioteca
Preu del curs: 25 euros
Inscripcions: fins al 10 d’octubre a l’Ajuntament
(de 12h a 14h)

Preus:
Adults: 20 euros tot el curs
Infants: 15 euros tot el curs
Inscripcions: fins al 8 d’octubre

Horaris:
Adults: dilluns, de 21.30h a 22.30h
Infants (fins a 12 anys): dilluns, de 20.30h a
21.30h

CURS DE SARDANES
A càrrec de la Secció Sardanista El Progrés
de Martorell
Dos nivells: iniciació i perfeccionament
Del 13 d’octubre a l’1 de desembre
A la Sala Polivalent

Inici: 16 d’octubre
Dijous, de 21.30h a 23h
A la Sala Polivalent
Preu: 30 euros per parella
Inscripcions:Torre dels Lleons
(carrer Crehueta,33)
(93 772 78 36)

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 setembre i podria haver-se modificat.

Si vols aprendre i te’ns inquietuds ...Si vols passar una bona estona ...Si vols conèixer gent ...
Si tens temps lliure... L’ASSOCIACIÓ DE DONES DE MASQUEFA organitzem: GIMNÀSTICA – BALL – MANUALITAT – PILATES – IOGA
–EXCURSIONS. Més informació: Araceli (665647251) i Lídia (659942611)

Dimarts, 28
CONTACONTES
A càrrec de Maria Navarrete
A la biblioteca, a les 17.30h

Diumenge, 19
BALL POPULAR
A la Sala Polivalent, a les 18h

3a sessió
Cine-fòrum
La dignidad de los nadies (2005)
A la biblioteca, a les 17h

2a sessió
Xerrada-debat
El problema de les identitats en el món global: el
moviment islàmic
A la biblioteca, a les 17h

1a sessió
Xerrada-debat
La globalització: conseqüències i contradiccions
del sistema
A la biblioteca, a les 17h

dissabtes 4, 11, 25
CAFÈS AMB HISTÒRIA

Dies 3, 4 i 5
EXPOSICIÓ D’ARTISTES LOCALS
A la Sala Polivalent del Recinte Rogelio Rojo
Organitza: Associació Artística Missatgers
Col·labora: Ajuntament de Masquefa

cultura i festes

esports
CLUB PETANCA MASQUEFA
Dissabtes, a les 17.30h
Campionat obert

EEM BÀSQUET MASQUEFA

04/octubre – 17’30h
Grup 3 Seniors
Campionat de Catalunya B Masculí
EEM MASQUEFA – CONTROL CB
CASTELLDEFELS B

18/octubre – 17’30h
Grup 3 Seniors Campionat de Catalunya
“B” Masculí
EEM MASQUEFA – CB LA PALMA B

04/octubre – 19h
Grup 3 Cadet Campionat Junior Masculí
Nivell C
EEM MASQUEFA – CEVG 2

18/octubre – 19h
Grup 3 Cadet Campionat Junior Masculí
Nivell C
EEM MASQUEFA – AECS

ESPARDENYA MASQUEFA FS
19/octubre – 13h
ESPARDENYA MASQUEF FS
A – SANTA MARGARIDA DE
MONTBUI A

CLUB CICLISTA MASQUEFA

07/octubre – 08.30h – 75 Km
(Martorell, Les Carpes, Olesa de
Montserrat,Viladecavalls, Terrassa,
Martorell i Masquefa)

14/octubre – 08.30h – 75 Km
(Piera,Vallbona, Igualada, Santa
Margarida de Montbui, Carme, La
Pobla de Claramunt,Vallbona, Piera i
Masquefa)

21/octubre – 08.30h – 72 Km
(Piera, Esparreguera, Collbató, Aeri
de Montserrat, Olesa, Les Carpes,
Martorell, Gelida, Sant Llorenç
d’Hortons i Masquefa)

28/octubre – 08.30h – 68 Km
(Piera, Capellades, La Font del Bosc,
Sant Quintin de Mediona, Sant Pere
de Riudebitlles, Sant Sadurní d’Anoia,
Gelida, Sant Llorenç d’Hortons i
Masquefa)
CLUB DE TIR ESPORTIU

04/octubre – 12h
Tirada Festes del Roser de
Martorell
Tir al plat

05/octubre – 9.30h
Tirada Festes del Roser de
Martorell
Pistola Foc Central

12/octubre – 9.30h
Pistola Pneumàtica

18/octubre – 9.30h
Avantcàrrega (arma curta i llarga)
Martorell - Terrassa

26/octubre – 12h
Trofeu Generalitat
Pistola Lliure

CLUB EXCURSIONISTA
ANOIA

Etapa GR11 Beget  – Setcases
Dissabte 18
Edats: de 16 a 70 anys
Més informació al Club Excursionista
Anoia
(divendres, de 19 a 21h)
Tel: 93 772 67 20
Mail: ceanoia@hotmail.com

BONAVISTA GYM

Exhibició
Fitness aeròbic
Ex de Jazzpan
Musculació
Taekwondo ITF
Ninjsu
Boxa
Culturisme
Ful Contact

Diumenge, 12 d’octubre
A les 10h
A la Sala Polivalent

LES OPINIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
Aquest mes de setembre els avis i àvies han
gaudit d’una intensa Setmana de la Gent Gran.
Durant set dies han participat en nombroses
activitats, d’entre les quals destaquen novetats
com ara l’espectacle musical i l’obra de teatre,
però també d’altres actes ja consolidats com
la paellada popular o l’homenatge als avis i àvies i al matrimoni
més grans de la vila. L’elevada participació en la gran majoria de
les activitats demostra la necessitat i l’encert d’una iniciativa com
aquesta.
Però el compromís del govern de Convergència i Unió amb els
avis i àvies de Masquefa va molt més enllà. N’és un bon exemple
l’important acord que, des de l’Ajuntament, estem enllestint amb
el Consorci Sociosanitari d’Igualada per fer realitat un projecte tan
necessari com esperat: la construcció d’un complex de serveis per
a la gent gran que inclourà una residència, un centre de dia, setze
apartaments tutelats i un casal d’avis. De moment ja hi ha damunt
la taula un primer avantprojecte, un primer esbòs, que debatrem
amb el Casal d’Avis i amb els vilatans i vilatanes perquè hi puguin
fer les seves aportacions i, així, consensuar el projecte definitiu.
Hem engegat, doncs, una iniciativa que ha de donar resposta a
una necessitat bàsica: l’atenció sanitària i social de la nostra gent
gran. Amb la posada en marxa dels setze apartaments de lloguer

amb serveis, el centre de dia (amb capacitat per a 10 places), i
la residència (amb 84 llits), aconseguirem fer un vestit a mida i
oferir l’assistència més adequada en funció dels diferents graus
de dependència dels nostres avis i àvies. Els apartaments tutelats
s’adrecen a aquelles persones dependents que, per raons de salut,
solitud o seguretat, no poden o no volen continuar vivint al seu
domicili. En aquests pisos es podran beneficiar de la tutela de
professionals sociosanitaris i de serveis comuns que els faran més
fàcil el dia a dia. En canvi, al centre de dia els usuaris rebran una
atenció sociosanitària per potenciar la seva autonomia i ajudar-los a
fer les tasques de la vida quotidiana per, així, poder continuar vivint
a casa. I, finalment, les persones amb un alt grau de dependència
veuran ateses les seves necessitats amb l’ingrés en la residència.
Menció a part mereix el nou Casal d’Avis, que ens dotarà d’unes
modernes instal·lacions i molt més adequades que les actuals.
La nostra intenció és tirar endavant aquest ambiciós projecte de
la mà del Consorci Sociosanitari d’Igualada, un ens públic integrat
per l’Ajuntament d’Igualada i el Consorci Hospitalari de Catalunya.
Entenem que la seva reconeguda experiència en la construcció i
la gestió d’equipaments d’aquestes característiques, no només a
Igualada i l’Anoia, sinó també en poblacions de comarques veïnes,
el converteix en un soci ideal.
Grup municipal de CiU

1. Quiero dejar claro que el equipo de
gobierno de este Ayuntamiento nunca se
ha negado a que ningún partido o entidades
Catalunya
expresen sus opiniones o críticas en la
revista. Sólo que la opinión de cada entidad
se refleja cada tres meses y así se aprobó
por mayoría y yo personalmente lo considero correcto, porque
anteriormente, con el equipo de gobierno que teníamos, sólo
se podían expresar cada seis meses. Opino que los dirigentes
de izquierda que tenemos son tan vagos que ponen esa excusa
para no tener que trabajar dando su opinión y ponen la excusa
que no se les deja dar su opinión.
2. La revista que ha lanzado el partido socialista de Masquefa,
“El Brugà”, me ha dejado totalmente parado, ya que preguntan
cuándo estará soterrado el ferrocarril… Si el partido socialista
hubiese votado a favor junto con CiU y PP cuando se presentó,
hoy sería un proyecto en marcha en beneficio de Masquefa,
con lo cual no se entiende nada, cómo si quiera se les ocurre
mencionarlo, cuando el proyecto está totalmente parado por
culpa suya y mientras están gobernando los partidos que
dicen que defienden los servicios públicos. En realidad, y a mi
entender, lo único que defienden es el sillón público, al que se
clavan como lapas de mar a las rocas.

3. Los dirigentes del Partido Socialista de Masquefa actúan
como los ‘reptiles venenosos’: se ocultan entre la población y a
la que ven una presa ‘fácil’ se lanzan con todas sus fuerzas. Sólo
hay que observarles en los acontecimientos populares, cuando
todas las personas emprendedoras de todas las opciones
políticas están hartos de trabajar, preparando y desarrollando
los actos de cualquier celebración popular, ellos hacen acto
de presencia e, igual que ‘reptiles’, sacan la cabeza para que la
gente sepan que están ahí. Pero cuando hay que trabajar para
montar, barrer, limpiar, recoger, organizar, dirigir y dar el callo,
se enroscan y esconden la cabeza para que nadie les moleste.
Si todos trabajaran más juntos para que el pueblo de Masquefa
siguiera creciendo y dar todo lo que podamos desde todas las
ideas políticas, sean del partido que sean, seguro que pronto
Masquefa sería un ejemplo a seguir, y no hacer pues, como ya he
dicho, como los ‘reptiles venenosos’, o sea, esconderse y esperar
la ocasión para tragarse, con el mínimo esfuerzo, cualquier ‘presa
fácil’. Señores de la cúpula del Partido Socialista de Masquefa,
las cosas grandes que se han hecho en este mundo que vivimos
han sido realizadas por hombres y mujeres valientes. Todos los
que se aferran al sillón que ocupan y no arriesgan, sólo crean
ruina y miseria.
Grup municipal del Partit Popular

El Grup Municipal Socialista, el Grup Municipal d’Esquerra
i el Grup Municipal d’Entesa per Masquefa no escriuen
articles d’opinió a Masquefa Batega perquè consideren
que haurien de poder fer-ho cada cop que surt la revista
municipal i no cada tres mesos.
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NOM: CEA (Club Excursionista Anoia)
ANY DE CREACIÓ: 2001
CATEGORIA: Esports
FINALITAT PRINCIPAL: Activitats de
muntanya
ALTRES ACTIVITATS: organització de
les curses d’orientació i la duatló de Masquefa.
També ofereix suport i formació a les persones
que volen iniciar o perfeccionar la seva tècnica
en qualsevol esport de muntanya: trekking, alta
muntanya, travessies, orientació, espeleologia,
vies ferrates, escalada, esports d’hivern,
d’aventura, bicicleta tot terreny, activitats de
natura, fotografia... A més, tramita les llicències

federatives d’activitats de muntanya.
SOCIS: 25 · Adreça: Carrer Creueta, 33
(Adreça postal: Carrer Concepció, 58)
Tel.: 93 772 76 66
Mail: ceanoia@hotmail.com –
clubexcursionistaanoia@hotmail.com
Web: www.amasquefa.com/
clubexcursionistaanoia

Club Excursionista Anoia (CEA):
passió i respecte per la natura

L’11 de setembre de 2001 i a 3143 metres d’altura se signa el document fundacional del CEA (Club
Excursionista Anoia), el centre excursionista de Masquefa. On millor podia haver nascut una entitat de
caire tant tradicional com pioner com és l’excursionisme, ja no només a Catalunya sinó a la resta de l’Estat
espanyol, que a dalt mateix de la Pica d’Estats en un dia tan assenyalat?
El CEA parteix de la idea de dues persones que,voluntàriament,han dedicat tota la seva vida a l’associacionisme
i al lleure infantil i juvenil: Jordi Sangrà i Marc Garcia. Tot i que, a hores d’ara, encara no s’han deslligat
totalment d’aquest món, la seva experiència en organitzar colònies, campaments, casals d’estiu i activitats de
gran infraestructura, la seva afició per la muntanya els ha dut a que la seva dedicació no es quedés només
en unes simples sortides entre amics. Les seves experiències i coneixements no es podien guardar en el
record i s’havien de compartir amb més gent. D’aquí, el plantejar-se muntar un club excursionista on tothom
pogués aportar les seves idees i experiències perquè d’altres també se’n poguessin aprofitar i gaudir.
L’objectiu del CEA no es basa a fer socis, sinó a posar a l’abast de tothom un servei del qual Masquefa encara
n’és deficitària.
El Club Excursionista Anoia planteja un calendari anual d’activitats ben diverses, en què s’intenta intercalar
les diverses modalitats esportives amb la diversitat d’indrets de la nostra geografia. Es tracta d’activitats a
l’abast de tothom: tant activitats de neu, com de bicicleta de muntanya. Tant passejades tranquil·les com
travesses en alçada.
La Cursa d’Orientació, la Duatló Vila de Masquefa, el Cicle Caminant per Montserrat i la portada de la Flama
del Canigó a la nostra vila són una petita mostra de la varietat del seu programa.
Des del setembre de 2001 més d’un miler de persones han participat de les activitats del CEA. Persones
de totes les edats, condicions i d’ideologies ben diferents, però persones amb un denominador comú:
l’estimació i el respecte a la natura.

En els vuit anys de funcionament, més d’un miler de
persones de totes les edats, condicions i ideologies han
participat en les activitats del CEA

